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مصطفى :ليلة رائعة أعادتني إلى الفن الجميل

انطالق الدورة الثالثة لمؤتمر الكويت الموسيقي
بتكريم مصطفى أحمد

• مصطفى أحمد أثناء التكرمي

حتت رعاية وزي��ر الرتبية وزير
التعليم العايل د.حامد العازمي،
وبح�ضور ممثل راعي احلفل د�.صبيح
امل��خ��ي��زمي وك��ي��ل وزارة التعليم
ال��ع��ايل ،ع���ادل امل�سعد الوكيل
امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
والتطوير الإداري ب��وزارة التعليم
العايل ،د�.سعاد عبدالوهاب عميد
كلية الآداب يف جامعة الكويت ،عميد
املعهد العايل للفنون املو�سيقية
د.ر�شيد البغيلي ،و�ضيوف الكويت
من ال�شخ�صيات املو�سيقية العربية
الأكادميية ،انطلقت يوم �أم�س الأول
ال�سبت ال��دورة الثالثة من م�ؤمتر
ومهرجان الكويت املو�سيقي على
خ�شبة م�رسح الفنان الراحل �أحمد
باقر.
ح�رض احلفل ح�شد �أكادميي وفني
و�إع�لام��ي وجماهريي كبري تقدمه
ال��ف��ن��ان امل���ك���رم وامل��ح��ت��ف��ى به
باملهرجان م�صطفى �أح��م��د ،بدر
بور�سلي ،عبدالرحمن النجار،
في�صل خاجة مدير العمليات يف مركز
جابر الثقايف ،د.علي العنزي عميد
املعهد العايل للفنون امل�رسحية،
د.حممد الديهان ،فجر ال�سعيد،
رئي�س اللجنة الثقافية يف املهرجان
د.خ��ال��د ال��ق�لاف ،امل����شرف على
الفرق املو�سيقية د.فرا�س التتان،

ورد الخال تثني

على «أسود» :طرح

مواضيع جريئة جداً
دور بعد دور تثبت املمثلة
ورد اخل��ال انها م��ن �أف�ضل
املمثالت اللبنانيات على
االط�لاق وبعد ادائها الكثري
من الأدوار �ستقدم دور ًا جديد ًا
ينتظر امل�شاهد ر�ؤيتها فيه
وهو من خالل م�سل�سل ا�سود
وال��ذي تلعب فيه دور امر�أة
فعال �سوداء من الداخل تعي�ش
لتنتقم وت��ث��أر ال�سباب عدة
تنك�شف خالل احداث العمل،
وا���ض��اف��ت يف ح��دي��ث خا�ص
للفن ان يف امل�سل�سل موا�ضيع
جريئة جدا يتم تناولها الول
مرة.
ويتابع جنوم م�سل�سل �أ�سود
ت�صوير امل�سل�سل املنتظر
عر�ضه خ�لال �شهر رم�ضان
امل���ق���ب���ل ،ح��ي��ث ي��ت��واج��د
املمثلون با�سم مغنية وورد
اخلال وداليدا خليل يف عدة
مناطق لبنانية مع املخرج
�سمري حب�شي.

• ورد اخلال

وقدم فقرات احلفل املذيعان �شيمان
وطالب ال�رشيف.
مل يكن افتتاحا تقليديا فح�سب،
بل �أنه ظهر ب�صورة مبهرة حظيت
ب�إعجاب وتفاعل احل�ضور ،فقد بذلت
اجلهة املنظمة للمهرجان من الأ�رسة
الأكادميية يف املعهد املو�سيقي
جهودا كبرية يف �سبيل و�ضع ب�صمة
خمتلفة بتلك ال���دورة التي �شكلت
منعطفا جديدا و�شكال متميزا عن
دورت���ي امل��ه��رج��ان ال�سابقتني،
وا�ستطاعت ال��ف��رق��ة املو�سيقية
بقيادة املاي�سرتو د.فهد احلداد،
�إب���راز ع��دد م��ن امل��واه��ب ال�شابة
ال�صاعدة من الطلبة والطالبات يف
العزف والغناء� ،إلى جانب ح�ضور
وم�شاركة جمموعة م��ن الطاقات
الأك��ادمي��ي��ة ذات اخل�ب�رة والباع
الطويل يف املجال املو�سيقي.
يف ال��ب��داي��ة ا�ستهل احل��ف��ل بكلمة
م�سجلة عر�ضت تلفزيونيا لرئي�س
امل��ه��رج��ان عميد املعهد العايل
للفنون املو�سيقية د.ر�شيد البغيلي
ال���ذي رح���ب ب��احل�����ض��ور ،مثمنا
الرعاية الكرمية للم�ؤمتر ومهرجان
الكويت املو�سيقي بدورته الثالثة
من وزي��ر الرتبية ووزي��ر التعليم
العايل د.ح��ام��د العازمي ،الذي
ج��اء ت�أكيد ًا على ال��دور الريادي

محطة الغناء العربي
م�شعل ال�سعيد

رشيد البغيلي :نهدف إلى نشر الثقافة الموسيقية لتحقيق رسالتنا وتنمية الفكر واإلبداع وتأكيد دور الكويت الريادي

•  ...ومع بدر بورسلي وفجر السعيد وعبدالرحمن النجار

للكويت يف رعاية املحافل العلمية
والثقافية والفنية ،متقدما بال�شكر
لكافة العمداء والأ�ساتذة والباحثني
م��ن ال���دول العربية ،معربا عن
تقديره لتلك امل�شاركة يف �أعمال
املهرجان ،متمني ًا لل�ضيوف طيب
الإقامة على �أر�ض الكويت احلبيبة.
وا���ض��اف :البغيلي �أن املهرجان
يهدف �إلى �إث��راء احلركة الثقافية
والفنية ب��اجل��دي��د دائ��م��ا ،حيث
تتالقى ال��ر�ؤى واالفكار اجلديدة،
لتقدم م�شهدا ثقافيا هدفه دائما،
ال��و���ص��ول ب��اجل��دي��د واملتطور،
�إل��ى جانب �إحياء احلركة الفنية
والثقافية وتنمية الإبداع ،والتعرف
على امل�ستح َدث من ثقافات وفنون،
والتعرف عن ق��رب وتوا�صل على
املواهب اجلديدة ،و�إ�رشاك �أكرب عدد
من العقول يف هذه الفعاليات ،من
�أجل تو�سيع املدارك وجتديد الر�ؤى
املو�سيقية احلديثة ،م�شريا �إلى ان
املعهد العايل للفنون املو�سيقية
يحر�ص دائ��م� ًا على تكرمي ال��رواد
من الفنانني الكويتيني الذين �أثروا
تراثنا ب�أعمال متميزة ،ويف هذه
الليلة ي�سعدنا تكرمي الفنان القدير
م�صطفى احمد.
و�أ���ش��ار البغيلي �إل��ى �أن من �أبرز
�إجن��ازات م�ؤمتر ومهرجان الكويت

مجرد رأي

املو�سيقي يف دورته الثالثة تد�شني
«�أورك�سرتا الإن�سانية ال�سيمفوين»،
ك�أول �أورك�سرتا كويتي معني ب�أدب
املو�سيقى العاملية ،وقد مت اقرتاح
العديد من الأ�سماء مثل الأورك�سرتا
الأم��ي�ري على غ���رار الأورك�����س�ترا
امللكي يف بريطانيا �إال انه مت الثبات
على م�سمى �أورك�سرتا الإن�سانية
ال�سيمفوين ن�سبة لبلدنا احلبيب
الكويت بلد الإن�سانية ،و�أمرينا �أمري
الإن�سانية.
وم��ن ث��م ق��ام رئ��ي�����س املهرجان
العميد د.ر�شيد البغيلي بتكرمي
ممثل راع��ي احلفل وزي��ر الرتبية
وزي���ر التعليم ال��ع��ايل د.حامد
العازمي ووكيل وزارة التعليم
العايل د�.صبيح املخيزمي ،ثم
مت تكرمي ع��ادل امل�سعد الوكيل
امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
والتطوير الإداري بوزارة التعليم
العايل.
بعدها انطلقت مرا�سم تكرمي الفنان
القدير م�صطفى �أحمد ،وما �أن �صعد
خ�شبة امل�رسح حتى قوبل بالت�صفيق
وال��ه��ت��اف ،حيث ج��رى تكرميه،
وبعدها انطلقت الليلة الغنائية
الرتاثية ،حيث قدم كورال املعهد
مو�سيقى االفتتاح بعنوان «حتية»
من ت�أليف الفنان الكبري الراحل

حمد الرجيب.
وتوا�صلت فعاليات احلفل خالل ليلة
غنائية كويتية مطرزة يف كلمات
و�أحلان و�أغاين رواد الفن الكويتي
م��ن بينهم ع��ب��دال��ل��ه الف�ضالة،
عبداملح�سن املهنا ،عبدالكرمي
عبدالقادر ،عالية ح�سني ،فرقة
ال��ت��ل��ف��زي��ون ،ح��ي��ث ا�ستح�رضت
هذه الليلة روائع الطرب الكويتي
الأ���ص��ي��ل والأحل�����ان والإي��ق��اع��ات
الرتاثية وال�شعبية امل�ستمدة من
الإرث املو�سيقي الكويتي الزاخر،
وما ي�سجل لالختيارات الغنائية
�أنها رك��زت على �أغ��ان مل تغن من
قبل كثريا ،وعرب �أ�صوات �شبابية
و�أكادميية ما بني الغناء الوطني
والعاطفي.
بعد انتهاء احلفل مل يخف الفنان
القدير م�صطفى اح��م��د �سعادته
الغامرة بتكرميه وت��ق��دمي �أغ��ان
مل تغن كثريا يف احلفالت ،فقال:
�أ�شعر ب�أن هذه الليلة الغنائية قد
�أعادتني �إلى الزمن الفني اجلميل،
و�أ���ش��ع��ر ب�سعادة ك��وين �شاهدت
م��واه��ب �صوتية �شابة كويتية
رائعة ،و�أق��ول للمعهد وللعميد
�شكرا جزيال على التكرمي ،و�شكرا
ً
جزيال على هذا االفتتاح اجلماهريي
الرائع للمهرجان».

ال �شك �أن النا�س اليوم �أ�صبحوا يحبون كل ما هو
قدمي ويتوقون اليه ،لأنهم يجدون بالقدمي العراقة
والب�ساطة والأ�صالة ،وقد اح�سن امل�س�ؤولون �صنعا
ببث هذه املحطة التي جند من خاللها كل ما هو
قدمي وجميل ورائع من �أغاين ،لقد مر على ان�شاء
حمطة الغناء العربي اكرث من ن�صف ق��رن ،فقد
انطلقت يف  3/7عام  1993بتوجيهات من ال�شيخ
�سعود النا�رص وزير الإع�لام ال�سابق رحمه الله،
فكانت خطوة موفقة وناجحة.
وال�شك ان الباعث لقناة القرين الف�ضائية ،انه
لوحظ منذ بداية بثها اقبال النا�س عليها ،ففكر
امل�س�ؤولون ب�إن�شاء قناة مرئية تعنى بقدمي
الكويت ،وبالن�سبة يل ورغم م�شاغلي ال مير علي
يوم �إال وا�ستمع اليها.
نحن بحاجة �إلى ما�ضينا ال�صايف النقي وكذلك احلال
بالن�سبة لهذا اجليل حمتاج �إلى التعرف على ما�ضي
الفن الكويتي ،من عر�ضة �إلى �سامري �إلى فري�سني
�إلى جميل�سي �إلى فنون بحرية وفنون البادية،
وحقيقة ودون حماباة فمحطة الغناء العربي
�أ�صبحت اليوم من �أهم حمطات �إذاعة الكويت ،ومبا
ان امل�س�ؤول عنها �سعد الفندي فال�شك انه ي�ستحق
ال�شكر والثناء وهذا الرجل والنجاح وجهان لعملة
واحدة ،ومن خالل معرفتنا الأكيدة ب�أن �سعد الفندي
فاحت بابه وقلبه للجميع فلدينا ر�سالة حملنا �إياها
الفنان الكبري عبداللطيف املن�صور وهي ر�سالة
عتب وحمبة يقول فيها ان �أغانيه وهي بالع�رشات
نادرا ما تبث على هذه املحطة ،ومنا �إلى ابورا�شد
مع خال�ص الود واالحرتام ،وهنيئا للقائمني على
حمطة الغناء العربي هذا النجاح الكبري والله ويل
التوفيق .ودمتم �ساملني.

بطاقة فنية
�إل���ى ال��ف��ن��ان ال��ك��ب�ير حممد
املن�صور بطل �أول فيلم كويتي
وه��و «ب�����س ي��ا ب��ح��ر» وبطل
�أعمال �صقر الر�شود امل�رسحية
التي الزال��ت عالقة يف ذاكرة
الفن الكويتي ،حممد املن�صور
م��در���س��ة الأخ��ل�اق واالل��ت��زام
والتوا�ضع ،ونبارك من خالل
ه���ذه ال��ب��ط��اق��ة الفنية لبو
عبدالله �صدور كتاب يحوي
م�سريته الفنية الناجحة
التي جتاوزت الأربعني عاما
ونتمنى له مزيدا من العطاء
وان ميتعه ال��ل��ه بال�صحة
والعافية.

• محمد املنصور

وخز إبرة

حسين دشتي :مسلسل «ماذا لو؟»

كلنا ينتظر �أعمال رم�ضان الدرامية ،فكثري من النا�س
يحر�صون على متابعتها ،ومادامت هذه الأعمال تعر�ض يف
رم�ضان فيجب ان تراعي هذا ال�شهر الكرمي ،وحتر�ص على
�أال يتخللها ما ينايف العرف ال�سائد ،خا�صة ان الكثري من
�صغار ال�سن �شديدي احلر�ص على م�شاهدتها من �ألفها �إلى
يائها ،فال تعلموا اوالدنا وبناتنا �أخالقا مل يتعودوا عليها،
ونحن ال نعمم فهناك من يحر�ص على �أخالق وقيم وثوابت
الأ�رسة الكويتية ،وال نظن ان هذا الأمر غائب عن الرقابة
خا�صة انها تعلم ان ماكل مايعرف يكتب.

حصري ًا على قناة أبوظبي

حليمة بولند ضيفة

كالم نواعم على MBC

روجت الفنانة حليمة بولند ،حللقة ام�س الأح��د ،من برنامج كالم
نواعم ،التي حتل �ضيفة عليها برفقة الفنانة رانيا يو�سف والفا�شيني�ستا
فيني�سيا ،وذلك من خالل ح�سابها الر�سمي عرب موقع تبادل ال�صور
والفيديوهات ال�شهري «ان�ستغرام».
ن�رشت حليمة عرب ح�سابها برومو احللقة التي تتناول جوع ال�شهرة لدى
بع�ض النا�س ،وعلقت على الفيديو قائلة :انتظروين ان �شاء الله غدا يف
حلقة تلفزيونية نارية من برنامج كالم نواعم على قناة .»MBC

• املخرج واملنتج حسني دشتي
• جنوم مسلسل «ماذا لو؟»

كتبت �سو�سن �أ�سعد:
اكد املخرج واملنتج ح�سني د�شتي
انه فرغ من ت�صوير عمله التلفزيوين
اجل��دي��د «م���اذا ل��و؟» كما ع�بر عن
�سعادته لالتفاق ال��ذي مت �إجناز
من �أج��ل عر�ض امل�سل�سل ح�رصيا
على قناة «�أبوظبي» وهو بذلك اول
الأعمال الدرامية التلفزيونية التي
يتم الإعالن عنه.
ويف م�ستهل ت�رصيحه اخلا�ص قال
املخرج واملنتج ح�سني د�شتي:
كما يقول املثل «الطبخ على نار
هادئة» هكذا مت �إجناز عملي الدرامي
التلفزيوين اجلديد «ماذا لو؟» والذي
�رشعنا بت�صويره منذ مرحلة مبكرة،
بل قبل جميع الأعمال التلفزيونية
التي كانت مر�شحة للعر�ض خالل
الدورة الرم�ضانية املقبلة .والننا
�رشعنا بالت�صوير ومبكرا واي�ضا
الطبخ على نار هادئة اجنزنت عملي
باملوا�صفات الفنية التي اريدها
وم��ع ف��ري��ق م��ن اب���رز واه���م جنوم

الدراما يف املنطقة.
وعن امل�سل�سل يقول د�شتي :م�سل�سل
اجتماعي ثالثني حلقة ،يدور حول
فكرة االختيار ومن ثم القرار وناجت
تلك القرارات على كل �شخ�صية يف
ه��ذه ال�سل�سلة ،يتكون العمل من
خم�سة خطوط درام��ي��ة رئي�سية،
فهناك دم��ج وا���ض��ح ب�ين الدراما
والرتاجيديا والأك�شن ،و�أث��ر ذلك
على ك��ل �شخ�صية..هكذا مت�ضي
ت��ل��ك االح����داث ع�بر جم��م��وع��ة من
ال�شخ�صيات التي تقم�صها �صفوة
من النجوم ومنهم خالد امني ومنذر
رياحنة وح�سن ابراهيم وروان مهدي
ونور الغندور وعبدالله الرتكماين
وعلي احل�سيني وليلي عبدالله
وا�سيل عمران وعبدالله عبدالر�ضا
وغ���رور �صفر واح��م��د ب��ن ح�سني
و�شايع ال�شايع و�ضاري عبدالله
وعلي �ش�شرتي وغرور..وا�شري هنا
�إلى ان الفنان عبدالله عبدالر�ضا هو
�رشيكي يف العمل باال�ضافة لتج�سيده
واح��دة من ال�شخ�صيات اال�سا�سية

يف ه��ذا العمل ال���ذي مت الإع�ل�ان
عنه و�سيعر�ض ح�رصيا على قناة
«�أبوظبي «وبذلك يكون اول الأعمال
الدارمية الكويتية التي مت الإعالن
عن مكان عر�ضها .وهو امر ي�شعرنا
مبزيد من امل�س�ؤوليات واي�ضا نثمن
الدعم والثقة التي اولينا اياها من
قبل قيادات تلفزيون �أبوظبي.
م��ن جانبه ا���ش��ار الفنان املنتج
عبدالله عبدالر�ضا �إل��ى �سعادته
الغامرة بخو�ض جتربة التعاون
على �صعيد الإنتاج اوال ثم التمثيل
مع املخرج واملنتج املتميز ح�سني
د�شتي ال��ذي و�صفه بانه احد ابرز
العنا�رص التي ت�شتغل لتقدمي دراما
تلفزيونية كويتية ذات مو�صفات
فنية وجمالية عالية اجلودة.
فيما اكد الفنان املخرج ح�سني د�شتي
يف نهاية الت�رصيح قائال :م�سل�سل
«م��اذا لو؟» ميثل التجربة الثانية
بالن�سبة يل بعد جتربة م�سل�سل
«�آخ��ر ال�شتا» التي قمت ب�إنتاجها
يف املو�سم املا�ضي وقام ب�إخراجها

الفنان في�صل العمريي وح�صدت
كثري ًا من النجاح واالهتمام .وميثل
م�سل�سل «ماذا لو؟» جتربة ا�ضافية
بالن�سبة يل على �صعيد اجلمع
ب�ين الإخ����راج والإن��ت��اج .وتذهب
�إل��ى م�ضامني مقرونة بحلول على
�صعيد ال�شكل لتعرب ع��ن مرحلة
وجيل جديدة يف �صناعة الدراما
التلفزيونية الكويتية واخلليجية
على حد �سواء وتقرتن بح�ضور عايل
الكعب لكوكبة من جن��وم الدراما
حمليا وخليجيا وعربيا.
وا���س��ت��ط��ي��ع ال��ت��اك��ي��د ب��ان��ن��ا يف
ط��ور العمليات الفنية النهائية
يف احل�ي�ن ذات���ه ي��ت��م التح�ضري
للم�رشوع الدرامي اجلديد والذي
�سيتم الإعالن عنه قريبا جدا ،من
�أج��ل تر�سيخ ذل��ك التوجه الذي
يعمد ح�ضور جيل من املنتجني
واملخرجني والفنانني ال�شباب.
وهذا هو رهاننا الأول لرفد �صناعة
ال��درام��ا الكويتية واخلليجية
مب�ضامني وقيم ا�ضافية جديدة.

• حليمة بولند

