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شموس ال تغيب
حمد الرجيب رائد الحركة المسرحية
في الكويت

�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• ويتسلم درع التقدير من فارعة السقاف

• علي اليوحة مع سعاد عبدالله

«لوياك» كرمته في أمسية خاصة

السقاف :اليوحة أعاد للكويت دورها الريادي في المنطقة
�أقامت لوياك �أم�سية «�شكر ًا» التي
خ�ص�صتها لتكرمي املهند�س علي
ال��ي��وح��ة ب��ع��ن��وان ���ش��ك��ر ًا فار�س
الثقافة والفنون ،وح�رض احلفل
ح�شد من حمبي اليوحة و�رشكاء
لوياك حيث مت عر�ض فيلم ق�صري
عن اليوحة و�ألقت رئي�س جمل�س
ادارة لوياك فارعة ال�سقاف كلمة
قالت فيها -:ه��ذه الليلة �أم�سية
���ش��ك��ر ًا ب�شكل خمتلف لتزيد من
خ�صو�صيتها ووقعها يف قلوبنا فهي
بقدر ما حتمل الكثري من الفرح فهي
�أي�ض ًا حتمل معها �شيئ ًا من القلق
والرتقب ب�سبب الفراغ الكبري الذي
�سيرتكه املهند�س علي اليوحة بعد
ان ترك موقعه ك�أمني عام للمجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب،
ولكن البد ل�شخ�صية ك�شخ�صية علي
اليوحة جتمع بني املهنية واحل�س
الوطني العايل �أال يقف دوره هنا
بل حتم ًا �سيكون له دور يتجاوز
املنا�صب.
و�أ�ضافت :لقد ارت�أينا �أن نحتفل
معكم بتكرميه لأنه هو �أحدكم هو
واحد ممن نقول لهم �شكر ًا كل عام،
هو �أحد ال�سواعد الأ�سا�سية التي
امتدت لنا لت�ساعدنا منذ �أن ت�سلم
اليوحة من�صبه يف عام � 2011إميان ًا
منه ب�أن عملية التنمية ال ميكن �أن
تكون �أحادية امل�صدر بل �إن �رشوط
التنمية امل�ستدامة هي ال�رشاكة
املجتمعية ،ومنذ عام  2011وحتى
 23ابريل املا�ضي �ضاعف املهند�س

ال��ي��وح��ة ع��ط��اءه وج��ه��ده ليعيد
للكويت دورها الريادي يف املنطقة
يف الثقافة والفنون والآداب.
لي�ست م�صادفة �أب���د ًا �أن حت�صد
ال��ك��وي��ت يف ال�����س��ن��وات ال�سبع
املا�ضية الكثري من التقدير االهتمام
الإعالمي عربي ًا وعاملي ًا �إن كان يف
الرواية �أوامل�رسح �أو املو�سيقى و�أن
تنتع�ش ُ
فرق �شعبية كادت �أن تندثر
و�أن تُ كْ ت ََ�شف �آث��ارلأق��دم ح�ضارة
�إن�سانية على �أر���ض الكويت و�أن
نعيد عالقتنا الإن�سانية احلميمة مع
الأماكن واملباين التى �أُعيد �إحياء
دوره��ا ب�شكل معا�رص حافظ على
�أ�صالتها وجدد دورها.
و�أ�ضافت :املطلع على امل�شهد الثقايف
يف الكويت ي�ستطيع ان يجزم ب�أن كل
حماور اخلطة قد حتققت وكانت على
م�ستوى الطموح الوطني و�أحد �أكرب
�أدلتها ظهور الكثري من امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة �أو امل�شرتكة التى باتت
ت�ساهم يف �صناعة امل�شهد الثقايف يف
الكويت.
وتابعت :مل يعمل اليوحة من وازع
�ضمريه كقيادي حكومي فح�سب بل
عمل من منطلق جمموعة من القيم
وامل��ب��ادئ الإن�سانية التى قلّما
تتوافر يف �شخ�ص واحد زاد عليها
�شغفه ال�شخ�صي بالرتاث والفنون
وعمقه الثقايف ال��ذي ع��زز لديه
�أهمية التوازن بني الإميان بالعمل
اجلماعي امل�ؤ�س�سي الذي ن�ش�أ عليه
من جهة ،و�رضورات ت�شجيع الإبداع

• الفنان عامر التوني في أمسية «شكرا»

الفردي من جهة �أخرى.
كل هذا � ّأهله لأن يكون جدير ًا مبوقعه
خ�صو�ص ًا �أن الإجنازات التي حتققت
كانت يف ِخ�ضم حتديات كبرية �أقلها
تقلي�ص ميزانية الثقافة والفنون
وخ�ضوع املجل�س للم�ساومات

ال�سيا�سية ك�أي م�ؤ�س�سة حكومية
�أخرى ب�سبب عدم ا�ستقالليته.
وقالت ال�سقاف :لو �أردت �أن �أ�رسد
اجنازات اليوحة هنا الحتجت الى
�أي��ام ولي�س دقائق لكن �س�أكتفي
بكلمة �شكر ًا �أوج��ه��ه��ا للحكومة

الفرن�سية ال��ت��ي قلدته و�سام ًا
ا�ستحقه بجدارة.
واختتمت كلمتها خماطبة اليوحة:
فار�س الثقافة والفنون املهند�س
على اليوحة �أ���ص��ال��ة ع��ن نف�سي
ونيابة عن كل لوياك من جمل�س
�أمنائها ال��ى �رشكائها وداعميها
وجم��ل�����س �إدارت���ه���ا ومتطوعيها
وموظفيها وكل �شبابها نقول لك
�شكر ًا من القلب.
ثم قدمت ال�سقاف درع � ًا تذكارية
بح�ضور د� .سعد ال�ب�راك ع�ضو
جمل�س ام��ن��اء ل��وي��اك وال�سيدات
ع�ضوات جمل�س االدارة الع�ضو
املنتدب ونائب رئي�س جمل�س ادارة
لوياك ال�سيدة فادية امل��رزوق،
واع�ضاء املجل�س عبري العي�سى
وف��ت��وح ال���داليل ومنى الكالوتي
ون��ادي��ة امل���رزوق والرا دردري��ان
باال�ضافة �إلى يو�سف البعيجان،
و�سلمان ر�شود ،ومنى زعيرت من
جمل�س ال�شباب يف لوياك.
وتخلل احلفل فقرات من املو�شحات
االندلي�سية واالنا�شيد الروحية
وا�ستمع احل�ضور ال��ى اجن��ازات
لوياك يف اليمن وم�رشوع قافلة
الفن لالجئني يف لبنان ومت عر�ض
افالم ق�صرية عن اجن��ازات لوياك
االن�سانية.
وكان من بني احلا�رضين الفنانة
القديرة �سعاد عبدالله وتغنى
الفنان عامر التوين باملو�شحات
واالغاين الروحية.

ناصر البلوشي :هذا ما جعلني أختار فيفي عبده لـ «ينانوة الجليعة»
ب����د�أ امل��خ��رج وامل��ن��ت��ج نا�رص
ي يف ب��روف��ات م�رسحية
البلو�ش 
الرعب «ينانوة اجلليعة» بن�سختها
الكوميدية ،والتي ت�شارك فيها
الفنانة امل�رصية فيفي عبده �إلى
ج��ان��ب امل��م��ث��ل ال��ك��وي��ت��ي حممد
العجيمي وغريهما من املمثلني،
والتي �ستبد�أ عرو�ضها مع �أول
�أيام عيد الفطر على خ�شبة م�رسح
«�سينما الأوبرا».
وعن �سبب وجود الفنانة فيفي عبده
يف العمل ،قال البلو�شي« :اجلمهور
�سيكون على موعد مع عمل م�رسحي
ذي نكهة ج��دي��دة وخمتلفة عما
�سبق و�شاهده بالن�سخة ال�سابقة
من م�رسحية «ينانوة اجلليعة»،
�إذ عملنا على تغيري جذري يف كل
�شيء �سواء على �صعيد الن�ص الذي
�صاغه الكاتب ه�شام العو�ضي
وحتى املمثلني امل�شاركني ،ومن
هذا املنطلق ارت�أيت كمنتج وخمرج
�أن �أ�ستعني بالفنانة امل�رصية فيفي

• ناصر البلوشى

عبده للم�شاركة مع بقية النجوم
لأ�سباب ع��دة� ،أهمها �أنها جنمة
م�رصية عربية متتلك جماهريية
كبرية وا�سعة النطاق ،وبالتايل من

• فيفي عبده

خاللها �سوف �أمتكن من خماطبة
جميع اجلاليات العربية املقيمة
داخ��ل الكويت� .إل��ى جانب هذا
كله ،هناك نية يتم الرتتيب لها

أمير كرارة يشيد بأحمد صالح حسني

زهرة عرفات

في إطاللة رمضانية
مميزة

زه��رة عرفات ،من جنمات اخلليج الالئي ي�شتهرن
باعتمادهن �أحدث �صيحات املو�ضة �سواء يف املالب�س
�أو املكياج ،وهذا ما يجعل جل�سات ت�صويرها وح�سابها
م�صدرا لإلهام الكثري من
اخلا�ص على «�إن�ستغرام»
ً
ال�سيدات.
نر�صد �أهم �إطالالت مكياج زهرة عرفات ،والذي يتميز
ب�إبراز العيون �سواء من خالل املكياج ال�سموكي� ،أو
من خالل الكحل الأ�سود الداكن واملنا�سب ل�سهرات
رم�ضان� ،أما �إذا ِ
كنت تريدين اعتماد �إطاللة مميزة يف
ليايل رم�ضان ،فيمكنك اعتماد �إطالالت زهرة عرفات،
اخلا�صة بال�شعر الكرييل واملكياج اجلريء معها.
وميكنك �أي�ضا اعتماد ال�شعر الكرييل مع مكياج ناعم
لإط�لاالت رم�ضان ال�صباحية ،والتي تنا�سب �أجواء
ال�صيف اخلا�صة برم�ضان هذا العام.
وهذه بع�ض �أفكار من مكياج زهرة عرفات ،لتعتمدي ما
ينا�سبك منها خالل رم�ضان .2019

لعمل جولة خليجية بامل�رسحية،
من ثم �ستكون حمطة اخلتام داخل
جمهورية م�رص العربية بحيث
نقدم فوق م�سارحها ما بني � 3إلى

 5عرو�ض ،بحيث تكون «ينانوة
اجلليعة» بن�سختها الكوميدية
�أول م�رسحية كويتية ت�شارك فيها
فنانة م�رصية وتُ عر�ض يف م�رص».
و�أ�ضاف البلو�شي« :ال�سبب وراء
اختياري العجيمي هو �أنه خامة
فنية خم�رضمة وملك «الكاركرتات»
م��ن دون م��ن��ازع� ،إذ ميكنه �أن
يتقم�ص كل ما ي�سند �إليه من دون
عناء ،كما �أنه من الفنانني الذين
ين�صاعون ملا يريد املخرج دون
تذمر ،وبالتايل ي�ساهم يف جناح
امل�رسحية لذلك �أع��ت�بره �رشيك
النجاح ،ومن خالل تعاملي معه
�أيقنت �أنه ال ميتلك ذرة من التكرب
والغرور والتعامل على �أنه جنم
كبري ونحن خمرجون �شباب كما
يفعل البع�ض من النجوم» .و�أردف:
«�أي جنم يتعالى على خمرج �شاب
�أو خم�رضم حتى «راح يطيح» مهما
كانت جنوميته ،و�أنا م�س�ؤول عن
كالمي هذا».

ول�������د ال����وزي����ر
وال�سفري والفنان
حمد الرجيب عام
 1922يف مدينة
ال���ك���وي���ت ،وه��و
وزير كويتي �سابق
و���س��ف�ير �أي�����ض��ا،
وق���د اط��ل��ق عليه
لقب رائ��د احلركة
امل�رسحية ورائ��د
الرعاية االجتماعية
يف ال��ك��وي��ت ،مت
ت��ك��رمي��ه يف اط��ار
اح��ت��ف��ال الكويت
• حمد الرجيب
باليوبيل الذهبي
للإعالم،وهو ال��ذي اطلق لقب غريد ال�شاطئ على
الفنان عي�سى خور�شيد واطلق اي�ضا لقب �شادي اخلليج
على الفنان الكبري عبدالعزيز املفرج.
در�س يف املدر�سة املباركية ،ويف عام  1945كان
�ضمن البعثة املغادرة للدرا�سة يف القاهرة حيث
التقى هناك عبد العزيز ح�سني ،وقد �ساهم يف جملة
البعثة التي كان ير�أ�سها عبد العزيز ح�سني مع زميله
�أحمد العدواين ،وقد كان يكتب عن امل�رسح و�أثره يف
املجتمع ،وقد التحق مبعهد التمثيل يف القاهرة،
ودر�س فنون امل�رسح على يد �أ�شهر املدر�سني مثل زكي
طليمات ويو�سف وهبي ،وقد احتك يف تلك الفرتة مع
عدد من الفرق امل�رسحية مثل فرقة الريحاين وفرقة
علي الك�سار ،وكان يدر�س «درا�ستني» ،ففي ال�صباح
كان يدر�س الرتبية وعلم النف�س ويدر�س يف الليل يف
املعهد العايل لفن التمثيل العربي ،وقد انتهى من
درا�سته يف م�رص يف عام .1949
�أثناء درا�سته يف املدر�سة املباركية طلب منه عبد
امللك ال�صالح ال��ذي ك��ان يعمل �سكرتري جمل�س
املعارف ب�أن يقوم بالتدري�س يف املدر�سة ال�رشقية
لتغطية العجز يف املدر�سني مع موا�صلته للدرا�سة يف
املدر�سة املباركية فوافق على ذلك.
عني م�ساعدا مل�رشف بيت الكويت يف القاهرة يف
عندما انتهى من درا�سته يف عام  ،1949وعني بعدها
م�رشفا للبيت عندما ابتعث عبد العزيز ح�سني �إلى
لندن ،وعاد �إلى الكويت يف عام .1950
عندما عاد �إلى الكويت بعد �أن انتهى من درا�سته يف
م�رص ،عمل مدر�سا يف املدر�سة الأحمدية ثم ناظرا
ملدر�سة ال�صباح ،و�أ�س�س نادي املعلمني يف عام
 ، 1951وقام بت�أ�سي�س دائرة ال�ش�ؤون و�أ�صبح �أول
مدير لها ،ونظرا للحاجة املا�سة يف ا�ستقدام العمالة
الأجنبية بعد اكت�شاف النفط ،قام با�ستقدام زكي
طليمات لدرا�سة الو�ضع امل�رسحي يف الكويت ،وبعد
�أن قيم الو�ضع ان�شئت �أربعة م�سارح وهي امل�رسح
العربي وم�رسح اخلليج وامل�رسح ال�شعبي وامل�رسح
الكويتي ،و�أ�س�س بعد ذلك مركز ًا للدرا�سات امل�رسحية
الذي �أ�صبح فيما بعد معهد الفنون امل�رسحية ،و�أ�س�س
مركز الفنون امل�رسحية ،وكان هذا املركز من �أهم
املراكز الكت�شاف املواهب املو�سيقية ،و�سجلت �إذاعة
القاهرة له حلن �أغنية «البو�شيه» ،ثم �أ�س�س مركز
حلفظ الرتاث جلمع �أغاين البحارة وق�صائد ال�شعر
النبطي ،وذهب �إلى البحرين جلمع الرتاث هناك،
وك��ان الوفد برئا�سة �أحمد الب�رش الرومي ونائبه
�سيف مرزوق ال�شمالن و�أحمد باقر الذي كان م�س�ؤوال
عن الت�سجيل وكان هو ي�رشف على الرتتيبات و�إدارة
الرحلة.
�أ�صدر يف مار�س  1952جملة الرائد مع �أحمد العدواين
وفهد الدويري ،وا�ستمرت املجلة حتى يناير .1954
ويف عام � 1966أختري ليكون �سفري ًا للكويت ،وكان
راف�ضا يف البداية لهذا املن�صب لأنه ال يجد نف�سه فيه،
ولكن لأنه قطع وعد ًا لل�شيخ عبد الله ال�سامل ال�صباح
وافق على هذا املن�صب ،وقد كان �سفريا للكويت يف
م�رص ويف املغرب ،وقد كان �سفريا للكويت يف م�رص
ملدة ع�رش �سنوات ،وكان مندوبا دائما للكويت يف
جامعة الدول العربية ،وبعدها �أ�صبح �سفريا للمغرب
ملدة �أربع �سنوات.
يف  26مايو  1980مت اختياره ليكون وزيرا للإ�سكان
يف احلكومة العا�رشة للكويت التي �شكلت من قبل
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ �سعد العبد الله ال�سامل
ال�صباح كبديل للوزير عبد الله �إبراهيم املفرج «،»7
ويف  4مار�س  1981مت اختياره كوزير للإ�سكان ووزير
لل�ش�ؤون االجتماعية والعمل يف احلكومة احلادية
ع�رشة امل�شكلة من قبل رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
�سعد العبد الله ال�سامل ال�صباح.
�أماكن �سميت با�سمه :ثانوية حمد عي�سى الرجيب منطقة
كيفان،وم�رسح املعهد العايل للفنون امل�رسحية
ال�ساملية .وتويف يف  10مايو .1998

• زهرة عرفات

وجه املمثل�أمري كرارة ر�سالة
ل�شقيق زوجته املمثل �أحمد
�صالح ح�سني ،ا���ش��اد فيها
مبوهبته و�أعماله التمثيلية،
حيث ان��ه ن�رش ���ص��ورة له
برفقته على ح�سابه اخلا�ص
وعلّق عليها قائال�« :شهادتي
فيك جمروحة وم�ش ع�شان
انت �أخويا بقول الكالم دا،
انت كل �سنة بتتقل كممثل،
وبت�أكد مكانك بقوة ،ال�سنة
دي �آخ��ر نف�س مع يا�سمني
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،مم��ث��ل تقيل
فعلاً  ،ومع يا�سمني �صربي يف
حكايتي ،ن�ضج غري طبيعي،
ومتكن يف الأداء».
و�أ�ضاف« :و�إن �شاء الله يف
العيد ال�صغري فيلم املمر
مع النجم �أحمد عز والأ�ستاذ
الكبري �رشيف عرفة ،مربوك
يا حبيبي وربنا يفتحها يف
و�شك».

• أمير كرارة وأحمد حسني

