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رئيسة تحرير قناة «فرانس  »24عبرت عن سعادتها بزيارة البالد

مجرد رأي

برنامج «ضيف
ومسيرة» يزور
الكويت بحلة جديدة

تسابق فني محموم
م�شعل ال�سعيد

عربت رئي�سة حترير قناة «فران�س  »24عزيزة نايت �سي بها ،عن
�سعادتها الكبرية لزيارة الكويت للمرة الأول��ى والتي و�صفتها يف
ت�رصيح خا�ص ب�أنها «منارة ا�شعاع ثقايف متوهجة» وت�أتي زيارة
عزيزة نايت �سي بها �ضمن زيارة طاقم برنامج «�ضيف وم�سرية» للمرة
الأولى للكويت لت�صوير حلقات ل�شخ�صيات كويتية ت�ألقت يف ميادين
خمتلفة.
وت�شري رئي�سة حترير قناة «فران�س  »24الإعالمية عزيزة نايت �سي
بها �إلى ان برنامج «�ضيف وم�سرية» كان قد حط الرحال يف العديد من
الدول العربية ومن بينها م�رص واملغرب ولبنان واجلزائر واالمارات
وتون�س واململكة االردنية الها�شمية ..حيث مت ا�ست�ضافة العديد
من ال�شخ�صيات الريادية للحديث عن م�سريتها ال�شخ�صية واملهنية
واجنازاتها.
وت�أتي زيارة برنامج «�ضيف وم�سرية» �إلى الكويت مع انطالق املو�سم
التا�سع للربنامج الذي ا�ست�ضاف خالل م�سريته املتميزة وجنمته
املت�ألقة اكرث من � 400شخ�صية خالل املوا�سم الثمانية املا�ضية يف
ح��وارات غطت العديد من املجاالت ،ومن بينها ال�سينما والطرب
وال�سيا�سة والإعالم واالدب والأعمال وغريها من القطاعات.
جدير بالذكر ان الإعالمية القديرة عزيزة نايت �سي بها رئي�سة حترير
قناة «فران�س  »24در�ست يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س وجامعة
هارفرد االمريكية بعد �سنوات من العمل ك�صحافية يف املغرب وكينيا
وكندا لتلتحق بعدها يف قناة «فران�س  »24منذ انطالقتها عام .2006
ويف ختام ت�رصيحها اخلا�ص قالت عزيزة �سي بها :ان وجودها يف
الكويت من خالل برنامج «�ضيف وم�سرية» ي�أتي مبثابة املن�صة
احلقيقية للتوا�صل مع عدد متميز من الكوادر الكويتية البارزة
التي حتتل موقعها ومتتلك ب�صمتها يف جملة من القطاعات االبداعية
واالن�سانية.

• عزيزة نايت �سي بها

مسرحية «الرحمة» الثالثاء بد ً
ال من اليوم ...على مسرح الدسمة

بد�أ الت�سابق املحموم بني املنتجني واملنتجات
على ت�صوير الأعمال الرم�ضانية ،ومبا ان كعكة
�شهر رم�ضان د�سمة فاجلميع يريد ان ي�أكل منها،
مبعنى ان الت�سابق جار على قدم و�ساق للح�صول
على ال�سعر العايل بدء ًا بثالثة �آالف دينار للحلقة
الواحدة و�صوال �إلى خم�سة ا�ضعاف هذا املبلغ
يف بع�ض الأحيان ،وهذا هم املنتج االكرب� ،أما
ق�صة العمل و�صالحيتها للعر�ض يف �شهر رم�ضان
فهذا امر ثانوي ،املهم مبلغ البيع ،فرنى �أعماال
تلفزيونية غريبة ت�صدر لنا اخالقا فا�سدة،
يعلمونها االطفال فريون من خاللها االبن يعتدي
على امه و�أبيه ،والفتى مدمن خمدرات واالبنة
ت�رسح ومترح غري �آبهة ب�أهلها ،وما �إلى ذلك
من �أخ�لاق المت��ت ب�صلة �إل��ى االخ�ل�اق ،كل ما
ذكرته يدخل كل بيت يف �شهر جعله الله اف�ضل
ال�شهور ،وبذلك ي�صبح الفن جتارة تبحث عن
الربح امل��ادي ،وت��روج لهذه الأعمال ب�أ�سماء
الفتة لي�ست لها عالقة بق�صة العمل الن العمل
بال ق�صة ،نحن نعلم ان هناك �أعماال جيدة مثل
علمنا ب�أن هناك منتجني متفهمني لر�سالة الفن،
اال ان الكثري الغفري غلب القليل الي�سري ،وبذلك
يكون ال�سيل قد بلغ الزبى وبلغ احلزام الطبيني،
�أتعلمون ايها ال�سادة االكارم ان لهجتنا الكويتية
اجلميلة �ضاعت يف خ�ضم عبارات النعلم من اين
اتى بها كتاب الغفلة ،كلمات ن�سمعها للمرة
الأولى ،ونقول يكفيكم ا�ساءة لال�رسة الكويتية،
ويكفيكم ت�صدير اخالق مل يجبل عليها املجتمع
الكويتي ،ذك��رون��ا بطيبة �آب��ائ��ن��ا واج��دادن��ا
وت�ساحمهم وحبهم للخري و�سعيهم الد�ؤوب اليه،
والحتاولوا تقليد الغرب فتكونوا كالغراب الذي
اراد ان يقلد احلمامة يف م�شيتها فلم ي�ستطع ذلك
ون�سي م�شيته واكتبوا ب�ضمري حي ي�ضع ن�صب
عينيه عاداتنا وتقاليدنا وثوابتنا ،فلي�س كل ما
تعرفونه ي�صلح ان يراه النا�س ،دمتم �ساملني.

وخز إبرة
كبار الفنانني الكويتيني جال�سون يف بيوتهم ،اهل اخلربة
والتاريخ الفني الطويل ،مل ،ومل��اذا ،الن املنتجني ال
يريدونهم لأنهم ومن وجهة نظرهم ا�سماء ال ت�سوق لأعمالهم
ح�سن ًا ،هذا ر�أيهم ،لذا نحن نطالب وزارة الإعالم وهي الأب
الروحي لنا جميعا واملقدرة تقديرا عاليا له�ؤالء الكبار ب�أن
تفر�ض على كل عمل يباع لها ا�سما من ا�سماء بقايا جنوم الفن
اال�صيل ،وهم قادرون على العمل بكل جد ون�شاط وحيوية،
ومنا ملن يهمه امر كبار جنوم الكويت.

• �سماح

• عبدالله غلوم

• م�رسحية «الرحمة»

�أك��د نائب رئي�س فرقة امل�رسح
الكويتي الفنان عبدالله غلوم ان
عر�ض م�رسحية «الرحمة» املقرر
ال��ي��وم االح���د ت ��أج��ل �إل���ى يوم
الثالثاء وذلك نتيجة لل�صيانة
التي يقوم بها املجل�س الوطني
للثقافة والفنون واالداب من خالل
ادارة امل�رسح نتيجة للظروف
املناخية التي مرت بها البالد.

و�أ���ش��ار الفنان عبدالله غلوم
�إل�����ى ان ع���رو����ض م�رسحية
«الرحمة»الفائزة بجائزة �أف�ضل
ع��ر���ض م����سرح��ي م��ت��ك��ام��ل يف
مهرجان الكويت امل�رسحي ت�أتي
بحلة ور�ؤي���ة �إخراجية وفريق
عمل جديد يعتمد على ك��وادر
فرقة امل�رسح الكويتي.
ح���ري ب��ال��ذك��ر ان م�رسحية

البالم يتمنى أن يعود به الزمان
مع حياة الفهد

«ال��رح��م��ة» م��ن ت�أليف الكاتب
العراقي القدير عبداالمري �شمخي
و�إخ���راج الفنان في�صل العبيد
وبطولة علي احل�سيني وفي�صل
ال��ع��م�يري و���س��م��اح وعبدالله
ال�ترك��م��اين وم��ه��دي الق�صاب
وعبدالله البلو�شي.
من جانبها عربت الفنانة �سماح
عن �سعادتها الغامرة ب�إعادة

ع��رو���ض م�رسحية «الرحمة»
الفائزة بجائزة �أف�ضل عر�ض
م�رسحي باال�ضافة الربع جوائز
اخرى من بينها �أف�ضل ممثل دور
اول للفنان علي احل�سيني و�أف�ضل
ممثل واعد للفنان مهدي الق�صاب
باال�ضافة لأف�ضل ديكور للفنان
في�صل العبيد ال��ذي يقدم ر�ؤية
�إخراجية متجددة للعر�ض.

وقالت الفنانة �سماح ان امام
العر�ض ع��دد ًا م��ن امل�شاركات
اخلارجية يف عدد من املهرجانات
العربية والدولية خالل املو�سم
املقبل .باال�ضافة الرتباط فرقة
امل�رسح الكويتي بعمل م�رسحي
ج��دي��د �سيقدم خ�لال مهرجان
الكويت امل�رسحي يف دي�سمرب
املقبل.

لوح بمسمار
تدرون لي�ش الفن عندنا حاله الي�رس عدو وال �صديج؟ لأن
زمان الطيبني راح مثل ما قال بو�صالح الله يرحمه بدرب
الزلق :الرو�س نامت والع�صاع�ص قامت.

ذاكرة الفن
«وسط القلوب يا كويتنا»

في الشرقاوي تشارك في مسلسل
ّ

«ال موسيقى في األحمدي»

• حياة الفهد وم�شاري البالم

�شارك الفنان م�شاري البالم جمهوره على ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،ب�صورة جتمعه مع �سيدة ال�شا�شة اخلليجية ،حياة الفهد،
�أثناء ح�ضور الأخرية مل�رسحية «الذيب والعنزات الثالث» عام .1993
وعلق «م�شاري» على ال�صورة معربا عن �أمنية م�ستحيلة قائال« :ارجع
يا زمان ،مع �سيدة ال�شا�شة اخلليجية ،الفنانة حياة الفهد ،وكانت
حا�رضة م�رسحيتنا «الذيب والعنزات الثالث»  1993على م�رسح �سينما
ال�ساملية».
وخا�ض الفنان م�شاري البالم ،املو�سم الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «مع
ح�صة قلم»� ،إلى جانب الفنانة القديرة حياة الفهد ،وزهرة اخلرجي،
ورتاج العلي ،وعبري �أحمد ،وبا�سم عبدالأمري ،ونور الغندور ،وح�سني
املهدي ،وهو من ت�أليف علي الدوحان ،و�إخراج مناف عبدال.

�أعلنت الفنانة يف ال�رشقاوي عرب
ح�سابها ال�شخ�صي ع��ل��ى موقع
«ان�ستغرام» ،م�شاركتها يف م�سل�سل «ال
مو�سيقى يف الأحمدي» ،املقرر عر�ضه
يف املو�سم الرم�ضاين املقبل .2019
ون�رشت «يف» ،فيديو م�صورا لها،
طالبت فيه جمهورها بقراءة رواية «ال
مو�سيقى يف الأحمدي» ،ملعرفة نوع
�شخ�صيتها ودورها يف امل�سل�سل الذي
يحمل ذات اال�سم ،وقالت« :احلني
�أقول لكم لي�ش �أبيكم بالذات تقر�أون
هذه الرواية لأن حمد لله وان �شاء
الله رح �شارك بدور مهم يف هذا العمل
اجلميل من �إخ��راج الأ�ستاذ الرائع
اللي كنت �أحلم �أين �أقف �أمام كامريته
حممد ال�شمري ،والن�ص للرائعة منى
ال�شمري �شنو تتوقعون دوري فيه».
«ال مو�سيقى يف الأحمدي» من بطولة
ج��ا���س��م ال��ن��ب��ه��ان ،وعبداملح�سن
النمر ،ونور ،وفهد العبداملح�سن،
وفوز ال�شطي ،ورمي �أرحمه ،وحمد
العماين ،وعبدالله ال�سيف ..وغريهم
من النجوم ،وه��و من ت�أليف منى
ال�شمري ،و�إخراج حممد ال�شمري.
وتُ عد امل�رسحية الن�سائية «بنات
ال�سو�شيال م��ي��دي��ا»� ،آخ��ر �أعمال
يف ال����شرق��اوي ،التي �شاركت بها
يف مو�سم عيد الفطر املبارك على

• عو�ض دوخي

• يفّ ال�رشقاوي

م�رسح مركز امللك الفهد الثقايف
بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض،
بجانب كل من� :أمرية حممد ،و�أغادير
ال�سعيد ،وفخرية خمي�س ،وجنمة
الإع�ل�ام اجل��دي��د �أري���ج العبدالله،
ون��وال امل��ا���س ،وت��وت��ا ،ومناير،

وغزل ،وتدور حول ت�أثري التوا�صل
االجتماعي على ايقاع احلياة اليومية
مبواقف كوميدية ،وهي من �إخراج
الفنانة �أغادير ال�سعيد ،وت�أليف نور
العبد الله ،وحوار و�سيناريو �سعد
املده�ش.

ت�شري ذاكرة الفن �إلى �أغنية من �أ�شهر الأغاين الوطنية
الكويتية عنوانها «و�سط القلوب» ،وال�شك ان الذكاء
باختيار هذا اال�سم ا�سهم بنجاح الأغنية ،التي كتبها
وقام بتلحينها د.يو�سف دوخي وغناها �شقيقه الفنان
الكبري عو�ض دوخي ،وقد نالت هذه الأغنية الوطنية
ق�سطا وافرا من ال�شهرة خا�صة ان توقيتها جاء بعد
ا�ستقالل الكويت وو�ضع د�ستور دائم للبالد ،وملحبة
ابناء الكويت لهذه الأغنية وترديدها امر �أمري الكويت
�آنذاك ال�شيخ عبدالله ال�سامل ببثها عرب �إذاعة الكويت
كل يوم عند الرابعة ع�رصا ،فكان النا�س يقبلون على
اجهزة الراديو ل�سماعها خا�صة انها حترك م�شاعرهم
الوطنية ،وتقول �أبيات الأغنية:
و�سط القلوب يا كويتنا
و�سط القلوب
نلتي املطلوب هنيالج نلتي املطلوب
�ألف �سهله و�ألف مرحه
بيوم العيد والفرحه
�شيد الكويت �رصحه
و�سط القلوب
�سطر الد�ستور كفاحنا
وجمل�س االمة �أملنا
وقد �سجل هذه الأغنية الفنان عو�ض دوخي عام 1963
والتزال هذه الأغنية را�سخة يف ذاكرة الفن وما اجمل
فن املا�ضي.

