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الـفـن

شمس عالمة آثار في «سعيد شبرا»
جت�سد الفنانة �شم�س �شخ�صية عاملة �آثار �ضمن �أحداث
م�سل�سل «�سعيد �شربا» املقرر البدء يف ت�صويره خالل
الأيام املقبلة ،وي�شارك يف بطولته عدد من الفنانني،
من بينهم �أحمد �صالح ح�سني ،وبدرية طلبة ،وهو
عمل ينتمي لطبيعة الأعمال االجتماعية والأك�شن.
�آخر �أعمال �شم�س كان م�سل�سل «طاقة نور» ،الذي �شارك
يف بطولته حمادة هالل ،وي�رسا اللوزي ،و�إلهام
عبدالبديع ،وم�صطفى �أبو �رسيع ،وحنان �سليمان،
و�إدوارد و�سهر ال�صايغ ،ت�أليف �أحمد حممود �أبو زيد،

و�إخراج حممد م�صطفى ،ومت عر�ضه يف مو�سم رم�ضان
املا�ضي.
�شم�س يعر�ض لها حاليا م�رسحية «�سيبوين �أغني»
التي ت��دور �أحداثها يف �إط��ار كوميدي ا�ستعرا�ضي
غنائي ح��ول جلنة حتكيم لأح��د ب��رام��ج اكت�شاف
املواهب الغنائية ال��ذي يحمل ا�سم «ذا �صوت»،
ويلعب بطولتها النجم �سمري غامن ،وطلعت زكريا،
و�شعبان عبد الرحيم ،وطارق الإبياري ،ت�أليف �أحمد
الإبياري ،و�إخراج عبدالغنى زكي.
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• �شم�س

حاضر عنه المخرج خلف العنزي

نفاد تذاكر شيرين
والجسمي وأصالة
بعد طرحها بساعات

حياة الفهد
كرمت في دبي

الياباني « »Dreamsباكورة نشاطات «القرين»

كتبت �آالء الوزان
ك��رم��ت م�����س��اء �أم�������س االول
���س��ي��دة ال�����ش��ا���ش��ة اخلليجية
الفنانة القديرة حياة الفهد
يف مهرجان ال�ضيافة يف دولة
االمارات وبالتحديد امارة دبي.
وو���ض��ع��ت ���ص��ورت��ه��ا حاملة
ك�أ�س التكرمي وعربت ال�صورة
ع��ن �سعادتها البالغة بهذه
اجلائزة املعنوية التقديرية

• ح�سني اجل�سمي

• �شريين

ك�����ش��ف��ت ��شرك��ة روت��ان��ا
املنظمة ملهرجان «فرباير
الكويت» وال��ذي �سينطلق
يف الأول من فرباير ،عن
نفاد تذاكر حفالت النجم
الإماراتي ح�سني اجل�سمي
وم��ط��رف امل��ط��رف كذلك
ح��ف��ل ال��ن��ج��م��ة �شريين
ع���ب���دال���وه���اب ون�����وال
الكويتية ،و�أخ�ي�را حفل
النجمة ا�صالة والنجم
عبدالله الروي�شد،وذلك
بعد طرح تذاكر احلفالت
ب�ساعات قليلة.
وي��ق��دم امل��ه��رج��ان هذا
ال���ع���ام خ��م�����س حفالت
غنائية �ساحرة ،تت�سم
بالتنوع مب�شاركة عدد
كبري من �أهم جنوم الغناء
يف الوطن العربي ،ومن
امل��ق��رر �أن مي��ث��ل م�رص
يف هذا املهرجان الأميز
يف الكويت ،املطربتان
�أن������غ������ام ،و����ش�ي�ري���ن
عبدالوهاب.
وت����ب����د�أ �أول������ى ح��ف�لات
املهرجان ي��وم اخلمي�س
املوافق الأول من فرباير،
وي�شارك باحلفل النجم
ح�سني اجل�سمي ،واملطرب
مطرف املطرف.
وحت��ي��ي ك��ل م��ن الفنانة
�شريين عبدالوهاب ونوال
الكويتية ث���اين حفالت
امل��ه��رج��ان ي��وم اجلمعة
 2فرباير.
وت�شارك كل من املطربة
ا�صالة واملطرب عبدالله
ال��روي�����ش��د ث��ال��ث �أي���ام
املهرجان ي��وم اخلمي�س
 8فرباير.
وي��ح��ي��ي امل��ط��رب ماجد
املهند�س واملطرب نبيل
�شعيل رابع �أيام املهرجان
يوم اجلمعة 9فرباير.
ويختم املطرب حممد
ع��ب��ده واملطربة
�أنغام اخر �أيام
امل����ه����رج����ان
ي��وم اخلمي�س
 15فرباير.

• ماجد
املهند�س

• لقطة من الفيلم

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

ا�ستهل مهرجان القرين الثقايف
ن�شاطات دورت��ه الــ 24بعر�ض
الفيلم الياباين «،»Dreams
وذلك بالتعاون مع ملتقى �سني
ال�سينمائي وب��ح�����ض��ور ممثل
ال�سفارة اليابانية لدى الكويت.
قبل بداية الفيلم قدم ممثل ملتقى
�سني خلف الع�صيمي املخرج
خ��ل��ف ال��ع��ن��زي ال���ذي ن���وه يف
عجالة عن خمرج العمل ،واعد ًا
مبناق�شة مطولة عقب انتهائه.
فيلم « »Dreamsي��ت��ن��اول يف
مدة تتجاوز ال�ساعة والن�صف
عدة �أح�لام ب�شكل درام��ي مت�صل
منف�صل ،فكل حلم ل��ه بداية
ونهاية ودراما خمتلفة ،تربطها
فقط �أن خمرجها وبطلها واحد.
احللم الأول ع��ن الطفل ربيب
الطبيعة ال�سامورية ال�صارمة
القدمية ،و�سط الأم��ط��ار حتثه
�أم��ه على دخ��ول البيت لأن ذلك
مو�سم تزاوج قبيلة الثعالب وهي

تكره �أن يراها �أحد وهي متار�س
طقو�سها.
يتمرد الفتى على ن�صيحة �أمه
وي��ذه��ب متن�صت ًا على القبيلة
فينتبهون �إليه ،يعود �أدراج��ه
�إل��ى �أم��ه التي ترف�ض دخوله
البيت طالبة �أن يواجه الأمر
وح��ده طاملا رف�ض االن�صياع
لن�صيحتها ،ل��ي��ذه��ب لتلقي
العقوبة ،وعندما ميثل بني يدي
الثعالب يتبدل الأمر ويت�أكدون
�أنه فتى طيب.
احللم الثاين يحمل ا�سم «النفق»
وحت���ك���ي ق�����ص��ة ���ض��اب��ط جنا
ب�أعجوبة من الأ��سر وامل��وت،
وعند نفق مظلم يخرج له كلب
مفخخ ما يجعله ي�صاب بالرعب،
ثم يختفي ليظهر له �أحد جنوده
ال���ذي ي��ف��رح ب��ع��ودت��ه ،وي��دور
بينهما حوار موجع حول �أهمية
احل���روب و��شروره��ا ووجعها
وال�رضيبة التي تدفع نتيجتها.
احللم الثالث حمل ا�سم «الغربان
وفان جوخ» وهي ق�صة تتناول

• اجلل�سة النقا�شية

ح��ي��اة ���ش��اب م��ول��ع بالر�سام
العاملي جوخ في�سافر �إليه كي
يتعلم منه الر�سم ،وي�صل به
الأم��ر �أن يتخيل �أن��ه ي�سري بني
لوحاته ويت�أمل جمال ابداعاته،
يف حني ي�أخذنا احللم الرابع
�إلى «براكني فوجي» التي تثور
فتهدد حياة كل النا�س خملفة
�أذى وهواج�س وم�صائب ال ح�رص
لها.
يف احل��ل��م اخل��ام�����س ي�أخذنا
ك��ورو���س��اوا �إل���ى �أك�ث�ر �أحالمه
فانتازية و�شطط ًا ،اذا يقطع
�شاب م�سافة داخ��ل غابة فيجد
�أم��ام��ه �شيطان ًا ذا ق��رن واحد،
يدور بينهما حديث طويل حول
االن�سان واخللود والفوارق بني
ال�شياطني وكيف �أنه لقمة �سهلة
بني فكي ال�شياطني ذوي القرنني
والثالثة قرون ،يف م�شهد يقرتب
من تخيالت �أر�ض املح�رش.
ويف حلم «قرية طواحني الهوا»
نف�س البطل ي�صل �إل���ى قرية
تعي�ش على الفطرة ،وعجوز

• حياة الفهد
حاملة ك�أ�س
التكرمي

أصالة« :شام»
وطني وأهلي

رحبت الفنانة هيا ال�شعيبي خالل امل�ؤمتر ال�صحايف مل�رسحية «البيت بيت �أبونا»،
ّ
بعر�ض امل�رسحية �أمام اجلمهور ال�سعودي من اجلن�سني «رجال ون�ساء» ،و�أكدت
�أنها جهزت امل�رسحية على �أن تعر�ض للن�ساء فقط ،ولكنها فوجئت بقرار «هيئة
الرتفيه» ب�أنها �ستكون لكل امل�شاهدين ،م�ضيفة �أن هذا احلدث �سي�سجل للتاريخ،
ووعدت جمهورها مب�شاهدة م�رسحية جميلة �أف�ضل مما يتوقعون.
و�أبدت «ال�شعيبي» �إعجابها بوجود امل�سارح ال�سعودية ال�ضخمة املماثلة
مل�ستوى هوليوود وبوليوود ،وهن�أت اململكة على وجود تلك امل�سارح.
وعن م�شاركتها يف �أحد الأفالم ال�سينمائية ال�سعودية بينت ال�شعيبي
�أن عليها �أوال قراءة الن�ص ومن �سيكون معها من الأبطال واختيار
خمرج عاملي ،لأنها قدمت فيلمني �سابقًا وف�شلت فيهما..
أفالما مثل
وت�ساءلت :مل��اذا ال يطرح علينا املنتجون � ً
هوليوود وبوليوود وم�رص ونكون �أقوياء مثلهم ولنا
يف ذلك مهرجان دبي ال�سينمائي الذي يجمع جنوم
العامل.
وع��ن الر�سالة التي توجهها ال�شعيبي من
خالل م�رسحيتها «البيت بيت �أبونا» للبنات
وال�شباب عن التفكك الأ�رسي و�صلة الرحم
�أو�ضحت �أنها كتبت ق�صة امل�رسحية من
قلبها لأنها عاطفية ،قائلة« :كما غنيت
للأم �أغنية �ست�سمعوها يف العر�ض ب�إذن
الله».
وحتدثت ال�شعيبي عن الفنان املرحوم
عبداحل�سني عبدالر�ضا م�ؤكدة �أن الكويت
لن تن�ساه وا�صفة �إي��اه ب�أنه «كان جبلاً
و�سن ًدا لنا ونعتربه �أ�صل الفن».
وخالل امل�ؤمتر ال�صحايف قدمت الفنانة هيا
ال�شعيبي عدة مواهب �سعودية �ست�شارك
معها يف امل�رسحية� ،أم��ث��ال عبري
ال�سلمان ،و�سارة اليو�سف ،من فئة
الغناء.

�شاركت ال�شاعرة �شهد ال�شمري ،جمهورها عرب �صفحتها
ال�شخ�صية ،بن�سخة موقعة من �ألبوم ماجد املهند�س
اجلديد «الدنيا دوارة» ،الذي قدمه هدية لها.
�شكرا
وعلقت ال�شمري قائلة� « :ألبوم ماجد املهند�س،
ً
على الإهداء ماجدنا»
وكان قد كتب املهند�س على الألبوم�« :إهداء خا�ص
�إلى العزيزة الرائعة الإعالمية الكبرية �شهد ال�شمري
مع كل احلب والتقدير».
ؤخرا ب�أغنية «جان
وكانت ال�شمري �شاركت م� ً
ا�ستحيت» للمطرب �صالح البحر ،من �أحلان �أزهر
حداد وتوزيع نور ها�شم.
ؤخرا �ألبوم «الدنيا دوارة»
وكان املهند�س طرح م� ً
وي�ضم � 24أغنية متنوعة ،هي « :احلاجة ،لو
تزاعلنا ،على قدومك ،من الآخ��ر ،وي��ن وين،
ناق�صك �شي ،خو�ش واحد� ،أنا للآن ،الدنيا دوارة،
الذا والذا ،ع�ساك عالقوة ،ودي �أن�سى ،عرفنا بع�ض،
على طاري الفراق� ،أوف� ،أم�يرة ،لبى جبينك ،يدي
على قلبي� ،أنا م�سري� ،إلى متى ،و�ش تقول ،ليطمئن قلبي،
فهموه ،ت�سيبني وتروح» ،وتعاون مع جمموعة من �أبرز ال�شعراء
وامللحنني واملوزعني.

وذك��رت عرب �صفحتها اخلا�صة
على «االن�ستغرام» مايلي� :شكرا
للقائمني على ه��ذا املهرجان
اجلميل مهرجان ال�ضيافة يف
ع��ام اخل�ير ع��ام زاي��د اخلري،
وقد تداول ال�صورة عدد كبري من
مواقع ال�سو�شل ميديا مهنئة «�أم
�سوزان» بهذه اجلائزة والتكرمي
وك��ذل��ك ب���ارك لها الكثري من
الفنانني واالعالميني يف الو�سط
الفني.

تخطى املئة �سنة ي�شعر باال�سى
الب��ت��ع��اد االن�����س��ان ع��ن فطرته
ال�سليمة نتيجة التطور الذي
يراه خرابا ،يف خلفية ديكورية
تبني جمال الطبيعة وعذوبتها،
وال��ت��ي تتجلى حتى عند موت
�أحدهم فيودعه النا�س بالفرح
ودقات الطبول.
عقب انتهاء الفيلم �أقيمت جل�سة
نقا�شية �أدارها ممثل ملتقى �سني
خلف الع�صيمي ،وعقب على
الفيلم املخرج خلف العنزي.
يذكر �أن كورو�ساوا هو املخرج
ال��ي��اب��اين الأك��ث�ر �شعبية يف
العامل .وكان لأفالمه ت�أثري كبري
على جيل كامل من املخرجني
يف ال��ع��امل� .أخ��رج �أول �أفالمه
«�سان�شريو �سوغاتا»عام 1943
م ،وطالت م�سريته الفنية حتى
وف��ات��ه �سنة  1998م ،عاي�ش
�أثناءها حتول بالده «اليابان»
م��ن ق���وة �إم�بري��ال��ي��ة حتكمها
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية �إلى قوة
اقت�صادية م�ساملة.

«الشعيبي» تغير «البيت بيت
أبونا»  ...مختلطة

شهد الشمري لـ «المهندس»:
شكراً ماجدنا

ا�رشاف م�شعل ال�سعيد

•هيا
ال�شعيبي

عربت الفنانة ا�صالة عن
�سعادتها البالغة بعد
ح�����ص��ول ابنتها «���ش��ام»
على درجة املاج�ستري فى
الكيمياء ،و�أكدت �أنها لن
حت��زن بعد الآن ،و�أنها
راهنت على ذلك اليوم،
كما ن�رشت عرب ح�سابها
ال�����ش��خ�����ص��ي على
«ان�ستغرام» �صورة
جتمعها بابنتها
من املناق�شة.
وعلقت قائلة
«ه���ذا ي���وم من
� ّأيام �أنا راهنت
ع��ل��ي��ه ،ب��ل هو
�أج���م���ل و�أ���س��م��ى
مم���ا �أن���ا حلمت،
ّ
• �أ�صالة و�شام
اب��ن��ت��ي ال��رائ��ع��ه
انت�شلت �أحزاين اليوم
وببحر ال�سعادة رمتني� ،شعور �أعجز عن و�صفه و�أنا �أراه��ا تناق�ش
ر�سالة املاج�ستري بالكيمياء بكلّ ذكاء وجر�أة وتهذيب بالغ ،ويقول
لها الدكتور َّ
�ست ّ�شح جلائزة
ال ِذي ي�رشف على ر�سالتها ب� ّأن ر�سالتها رُ
وخ�صتني مع جزيل
اجلميع
ت�شكر
أن
�
تن�س
مل
أمريكية،
ل
ا
تهبها جامعتها
ّ
االمتنان ،متنّيت حينها � ّأن �أوقف الزمن و�أفدي بالدقيقة عمري ،يالها
العدلُ � ،أنحني يف �صالتي
ال�صرب ،ويالها احلياة وياله
ْ
املح ّبة وياله َّ
أرج ُح � َّأنني لن �أحزن بعد اليوم ،و�أرجو الله � ّأن يعينني
و�أ�سجد �شاكرة و� ّ
كرمتني
على ذلك ،ابنتي الأعلى درجة بعلمها ووعيها وح�ضورها ّ
قد ّ
بجائزة ملّ �أرج غريها �سنني عمر «�شام» ،وهي ال�شام ووطني و�أهلي،
وعمري ،ونحمد
وهي روحي وطفلتي و�أُ ّمي� ،شكر ًا حبيبتي� ،شكر ًا ياروحي
ّ
َ�سوِ ًّيا �إلهنا َّ
ال ِذي �أن�صفنا»

يســرا

تبدأ تصوير
«بني يوسف»

بد�أت النجمة الكبرية ي�رسا ت�صوير �أول م�شاهد م�سل�سلها
اجلديد «بني يو�سف» ،الذي يحمل ا�سما م�ؤقتا ،من
�إنتاج جمال العدل ،و�إخراج حممد علي ،وذلك للمناف�سة
به خالل ال�سباق الرم�ضاين املقبل.
وبجانب ي�رسا ،ي�شارك يف بطولة امل�سل�سل �شريين ر�ضا
و�أحمد حامت وجنالء بدر وحممد �شاهني و�سلمى �أبو �ضيف
وحازم �إيهاب ،امل�سل�سل من ت�أليف عبدالله ح�سن و�أمني
جمال و�إبراهيم حم�سن وخالد �أبو بكر و�إخ��راج حممد
علي.
وكانت العدل جروب قد ك�شفت عن ا�ستعدادها لرم�ضان
 2018ب�إنتاج  4م�سل�سالت وذلك يف م�ؤمتر �صحايف
�أقيم خالل فعاليات الدورة الـ 14من مهرجان دبي
ال�سينمائي الدويل ،و�أ�سما�ؤها امل�ؤقتة هي «بني
يو�سف» و«اختفاء» و«زين» و«�أر�ض النفاق».

• ي�رسا

