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مجرد رأي
صقر الرشود
م�شعل ال�سعيد

• مشهد من االستعراض

• فاطمة الصفي من العرض

تحت رعاية وزير اإلعالم

«اللوحة السحرية» تدشن حفل افتتاح «أجيال المستقبل»
كتبت فالني فخري:

انطلقت فعاليات مهرجان �أجيال
امل�ستقبل يف دورت��ه الثالثني،
برعاية وزير الإعالم وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب
حممد اجلربي ،واولى الفعاليات
كانت م�رسحية «اللوحة ال�سحرية»
وذلك على م�رسح عبداحل�سني عبد
الر�ضا.
بد�أ احلفل بدخول مع�سكر الن�شئ
والرباعم وذل��ك ب�صعودهم على
امل�رسح والتحية للن�شيد الوطني
وهذا املع�سكر فكرته غر�س ق�سم
الأخ��ل�اق وب��ر ال��وال��دي��ن وحب
الوطن والتعاون وخلق جيل جديد
واع مثقف يحرتم ذات��ه وغريه
ب�إطار ع�سكري يعتمد على ال�ضبط
والربط وااللتزام واحرتام الوقت
واملغامرة والتجربة.
ثم دخ��ل عريفا احلفل �أحمد بن
ح�سني وغرور �صفر ومت الرتحيب
باحل�ضور ثم جاءت كلمة االمني
ال��ع��ام امل�����س��اع��د يف املجل�س
الوطني للثقافة والفنون واالداب
د.عي�سى الأن�صاري ال��ذي عرف
بفعاليات املهرجان وان�شطته
التي تهتم بالطفل و�شكر جهود
املجل�س الوطني واللجنة املنظمة
ملهرجان �أجيال امل�ستقبل.
وعن تاريخ املهرجان قدم ميثم
بدر وامي��ان احل�سيني فقرة عنه
فكان ا�سم املهرجان يف بدايته
عام « 1979كتب ولعب الأطفال»
وا�ستمر بهذا اال�سم حتى عام 1994
وتغري ا�سمه �إلى مهرجان الطفل
الثقايف وا�ستمر حتى عام 2002
وبعدها ا�صبح ا�سمه «مهرجان
�أجيال امل�ستقبل» الذي ا�ستمر �إلى
يومنا هذا.
وع��ر���ض��ت م����سرح��ي��ة «اللوحة

فاطمة الصفي:

أحب األطفال كثيراً
وأي عمل أقوم
به من أجلهم
يسعدني

نادية القناعي:
أول تجربة لي

كمسرح لألطفال

وسعيدة بالعمل
معهم

• فاطمة الصفي والزميلة فالني فخري

ال�سحرية» التي ت��دور احداثها
ح����ول جم��م��وع��ة م���ن الأط���ف���ال
يحتارون فيما �سري�سمونه يف
اللوحة فيتفقون على ر�سم احالمهم
فتظهر لهم ل�ؤل�ؤة التي ت�أخذ كل
واحد منهم �إلى حلمه ويف النهاية

ه���دف امل����سرح��ي��ة يكمن يف ان
الأجيال يكمل بع�ضها بع�ضا ولوال
املا�ضي ما كان احلا�رض ولوال
احلا�رض ما كان امل�ستقبل وجاءت
امل�رسحية مبزيج من التمثيل مع
اال�ستعرا�ضات اخلفيفة والغناء.

مدير إذاعة البرنامج الثاني باإلنابة إبراهيم ماتقي لـ«الشاهد»:
أعددنا لدورة رمضان سبعين برنامج ًا مسج ًال

بدرية طلبة

تشارك في عمل
درامي كويتي

كتبت �سو�سن �أ�سعد:
ق��ال م��دي��ر �إذاع���ة ال�برن��ام��ج الثاين
باالنابة �إبراهيم ماتقي لـ«ال�شاهد» اننا
انهينا ا�ستعداداتنا لدورة �شهر رم�ضان
املبارك وراعينا فيها الطقو�س الدينية
واميانية ال�شهر الكرمي ،وا�ضاف اننا
كما عهدنا امل�ستمع الكرمي باحلر�ص
على كل ما يفيد املجتمع الكويتي ونحن
ن�سري وفق اطارنا الذي يعرفه اجلميع
وهو ان �إذاعة الربنامج الثاين حملية
ال�شكل وامل�ضمون ومن هنا حر�صنا
حر�ص ًا �شديد ًا على هويتنا املحلية
وراع��ي��ن��ا التنويع يف ال�برام��ج مثل
• إبراهيم ماتقي
الربامج املنوعة والتاريخية والثقافية
واالدبية باال�ضافة �إلى الربامج اخلا�صة بامل�سابقات ،كل ذلك با�رشاف مبا�رش
من وكيل وزارة الإعالم امل�ساعد ل�ش�ؤون الإذاعة ال�شيخ فهد مبارك ال�صباح،
كما �سنبث برامج ذات طابع تربوي خا�صة باال�رسة والطفل وبرامج ريا�ضية
وبرامج خا�صة بال�شباب و�سيكون �ضمن خريطة براجمنا م�سل�سل درامي يومي
جريا على عادة الربنامج الثاين ،يتعاون مع مراقبة الدراما يف �إذاعة الكويت
و�سيكون لدينا اي�ضا برامج بث مبا�رش ب�شكل يومي ومتنى ماتقي ان حتوز هذه
الربامج على اعجاب ال�سادة امل�ستمعني ،وذكر ان برامج امل�سابقات �ستكون
خارج نطاق اال�ستديو وخارج نطاق اال�ستديو ببث مبا�رش وهما برناجمان،
وعن مكان برامج امل�سابقات قال ماتقي انه �سيكون يف احد املوالت و�سنعلن
عن هذا املكان يف القريب العاجل وذكر ان عدد الربامج اخلا�صة يف �شهر
رم�ضان حوايل �سبعني برناجما ومبنا�سبة قرب حلول �شهر رم�ضان الكرمي هن�أ
مدير الربنامج الثاين �إبراهيم ماتقي ال�شعب الكويتي الكرمي واملقيمني على
هذه االر�ض الطيبة و�س�أل الله تعالى ان يحفظ امرينا الغايل و�سمو عهده
الأمني وان ينعم ال�شعب الكويتي بالأمن والأمان.

وامل�رسحية من بطولة الفنانة
ف��اط��م��ة ال�صفي ال��ت��ي �رصحت
لـ«ال�شاهد» قائلة «هذه اول جتربة
يل يف افتتاح مهرجان ومل تكن
الأولى التي ا�شارك بها يف مهرجان
عموما و�سعيدة بهذه التجربة فهي

متابعة مباشرة
ودعم ال محدود
من وكيل

اإلذاعة الشيخ

فهد المبارك

ك�شفت الفنانة امل�رصية
بدرية طلبة من خالل �صفحتها
ال�شخ�صية مبوقع التوا�صل
االجتماعي «ان�ستغرام» عن
م�شاركتها يف عمل درام��ي
كويتي.
ون�رشت طلبة �صورة جتمعها
بطفلة �صغرية تقول« :الطفلة
اجلميلة الرين ما �شاء الله
ممثلة �شاطرة ومطيعة بنتي
مي يف م�سل�سل «عندي ن�ص»
ل�ل�أ���س��ت��اذة �سعاد
عبدالله».
وك�����ش��ف��ت ط��ل��ب��ة �أن
امل�سل�سل من ت�أليف
حمد الرومي ،ومن
�إخراج منري الزعبي،
كما �سي�شارك معها
يف التمثيل جمموعه
من جنوم الكويت.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر
�أن ب���دري���ة طلبة
جنحت يف ال�سينما
اخلليجية االماراتية
من خالل فيلم «�سفر
ا�ضطراري».

ممتعة وخ�صو�صا عملي مع الأطفال
فانا احب الأطفال كثريا ومعتادة
على م�رسح الطفل واي �شيء اقوم
به من �أجلهم ي�سعدين للغاية».
وق��ال��ت ال�صفي ع��ن عملها مع
امل��خ��رج حممد ال�شطي« :ك��ان
العمل معه ممتع ًا جد ًا وخ�صو�صا
ه��ذه اول م��رة اعمل م��ع خمرج
�صغري يف ال�سن فافكاره كانت
م��رح��ة وق���ام ب��ادخ��ال ا�شياء
جديدة وكنت م�ضغوطة للغاية
يف الت�صوير فكنت اعمل بجهد
اكرب حتى ت�صل امل�رسحية �إلى
ما هي عليه االن».
وال��ت��ق��ي��ن��ا ب��ال��دك��ت��ورة نادية
القناعي م�ؤلفة امل�رسحية التي
ح���ازت ج��ائ��زة الكاتب القدير
عبدالعزيز ال�رسيع لأف�ضل ت�أليف
عن ن�ص «�صالح يعود» وقالت ان
فكرة امل�رسحية تتمحور حول
قيمة االحالم فكل ان�سان لديه حلم
حتى ي�صل �إلى هذا احللم البد ان
ي�سعى وي�سري يف طريق احللم
حتى يحقق حلمه وال��ذي لي�س
لديه حلم يبد�أ يف البحث عن حلمه
وع��ن ن�ص امل�رسحية فهذه اول
كتابة لها كم�رسح �أطفال و�سبق ان
قامت بكتابة ن�صو�ص للكبار كن�ص
«�صالح يعود».
وكان من بني ح�ضور حفل االفتتاح
املطرب عبدالعزيز الوي�س الذي
ج��اء بدعوة من الفنانة فاطمة
ال�صفي وخ��ال��د �أح��م��د وذك��ر ان
امل�رسحية جميلة للغاية وجمملها
ذك��ي ج��دا و«م��وف��ق�ين» وفاطمة
ال�صفي كانت مبدعة كعادتها.
ي�شارك فاطمة ال�صفي يف البطولة
جمموعة من �أطفال امل�ستقبل :رهف
حممد ،ليايل ال��ف��ودري ،جني
الفيلكاوي وخالد �أحمد والعمل
م��ن ت��أل��ي��ف د.ن��ادي��ة القناعي
و�إخراج حممد ال�شطي.

احل��دي��ث ع��ن �صقر ال��ر���ش��ود حديث ع��ن امل�رسح
الكويتي يف �أوج جناحه ،العجيب يف م�سرية هذا
الفنان النادر �أنه مل يقدم عمال م�رسحيا اال وكان
ناجحا ،علما ب ��أن �أعماله امل�رسحية كان كثري
منها باللغة العربية ،والأعجب ان �صقر الر�شود
�سابق لع�رصه ،وهذه حقيقة عرفناها بعد رحيله
ب�سنني طويلة،واليوم يقدم املعهد العايل للفنون
امل�رسحية م�رسحية تتحدث عن م�سرية هذا الفنان
الكبري من ت�أليف عالء اجلابر و�إخراج د.ح�سن احلكم
على خ�شبة م�رسح حمد الرجيب بال�ساملية،وهذه
بادرة طيبة من ادارة املعهد تذكر الأجيال الفنية
اجلديدة بفنان قدم �أعماال م�رسحية �ستظل عالقة
يف ذاكرة امل�رسح الكويتي ومن ح�سن حظي انني
التقيت �صقر الر�شود يف م�رسح اخلليج العربي
مبقره ال�سابق يف القاد�سية ،وح�رضت ت�سجيل
م�سل�سل قدمي من بطولته ا�سمه «العنود» با�ستديو
املا�سية بال�ساملية ،حقيقة كنت يف مطلع �شبابي
اال �أنني ادرك انني ام��ام قامة فنية كبرية ،لقد
�سبق �صقر الر�شود من قبله و�أتعب من جاء بعده،
وجعل للم�رسح الكويتي قيمة عالية ،وقد جمع بني
الت�أليف والتمثيل والإخراج اال انه ابدع كمخرج والى
يومنا هذا مل يظهر خمرج مثله ،ولو مد له يف حياته
ل�شاهدنا منه العجائب ،اال انه مل يع�ش �سوى �سبعة
وثالثني عاما ،ونحن هنا نتقدم للمعهد العايل
للفنون امل�رسحية ممثال بعميده د.علي العنزي
بوافر ال�شكر الحيائهم الذكرى االربعني لوفاة �صقر
الر�شود �صقر امل�رسح الكويتي ونتذكر له« :بحمدون
املحطة»،بخور �أم جا�سم�،شياطني ليلة اجلمعة،
حفلة على اخلازوق ،علي جناح التربيزي ،عري�س
بنت ال�سلطان ،وغري ذلك من الأعمال ،و�شكرا مرة
ثانية للمعهد العايل للفنون امل�رسحية ورحم الله
�صقر الر�شود ودمتم �ساملني.

بطاقة فنية

• مشاري البعيجان

نهديها م��ع خال�ص املحبة
والتقدير ملدير �إدارة العرو�ض
يف وزارة الإع��ل��ام م�شاري
البعيجان ،ون�شكر له تعاونه
مع اجلميع وفتح بابه للجميع
وح�سن ادارت����ه ،وت�شجيعه
ال�شباب الكويتي ،وح�سن خلقه
وب�شا�شته ،ولي�س عجيبا على
م�شاري هذه ال�سجايا احلميدة،
ف��ه��و اب����ن امل��ل��ح��ن الكبري
عبدالرحمن البعيجان رحمه
الله ،فهذا ال�شبل من ذاك الأ�سد،
وهو ي�ستحق هذه البطاقة الفنية
ع��ن ج���دارة ،وكما يقول �أهل
الكويت منها للأعلى يا م�شاري
ودمت �ساملا.

وخز إبرة
�س�ألنا اخلبري الفني لي�ش بع�ض املحاورين على الهواء
مبا�رشة يتكلمون �أكرث من ال�ضيوف ،ابت�سم اخلبري مثل
العادة وقال ال�سبب يف كرثة هذرتهم اللقافة ،قلنا له
ب�س؟ قال ال موب�س هذوال يحبون يبينون للنا�س انهم
فاهمني ،وبعد يحتاجون �شد براغي ووازنية ،قلنا له
�صح ل�سانك يا خبري.

عبداهلل الطليحي مع ريم أرحمة

في «أجندة» رمضان المقبل

يوا�صل الفنان عبدالله الطليحي ت�صوير م�شاهده يف م�سل�سل «�أجندة»،
املقرر عر�ضه يف املاراثون الرم�ضاين املقبل.
و�شارك «الطليحي» ،عرب ح�سابه الر�سمي على موقع «ان�ستغرام»� ،صورة
جتمعه بالفنانة رمي �أرحمة من كوالي�س ت�صوير العمل ،وعلق عليها قائال:
«ال�سعادة وجدت لكي ت�شارك ..ف�شارك �أحباءك مبا حتب عبدالله الطليحي
رمي �أرحمة� ،أجندة قريبا يف رم�ضان».
وي�شارك يف بطولة «�أجندة» ،هيا عبدال�سالم ،وف ��ؤاد علي ،و�أحمد
اجل�سمي ،و�سليمان يا�سني ،ورمي �أرحمة ..و�آخرون ،ت�أليف مرمي
ن�صري ،و�إخراج هيا عبدال�سالم .وانتهى الفنان عبدالله الطليحي
ؤخرا ،من ت�صوير م�سل�سل «العذراء» ،من بطولة� :شجون
م� ً
الهاجري ،وهيفاء ح�سني ،ومي�س كمر ،ولولوة املال،
وفهد البناي ،و�أحمد ايراج ،والهام علي ،وهو من ت�أليف
حم��م��د �شم�س وعلي
�شم�س ،و�إخراج حممد
القفا�ص.
وخا�ض الفنان عبدالله
الطليحي ،املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي
مب�سل�سل «م��ع ح�صة
ق��ل��م»� ،إل����ى جانب
الفنانة القديرة حياة
ال��ف��ه��د ،وم�����ش��اري
ال����ب��ل�ام ،وزه�����رة
اخل���رج���ي ،ورت���اج
العلي ،وعبري �أحمد،
وبا�سم عبدالأمري،
ون�����ور ال��غ��ن��دور،
وح�����س�ين امل��ه��دي،
وهو من ت�أليف علي
ال��دوح��ان ،و�إخ���راج
مناف عبدال.
• عبد الله الطليحي

• رمي
أرحمة

