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«أجندة» هيا عبد السالم
ُ ...تغاير الدرامي السائد

• هيا عبدالسالم

شموس ال تغيب
أحمد باقر مطور األغنية الكويتية الحديثة

وصاحب فكرة إنشاء المعهد العالي للموسيقى
�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• طاقم العمل

جنحت املخرجة والفنانة ال�شابة
هيا عبد ال�سالم يف اخل���روج عن
الدرامي ال�سائد من خالل م�سل�سلها
اجلديد «�أجندة» ،الذي يعتمد على
البطولة اجلماعية ،كما يت�ضمن
� 8شخ�صيات رئي�سية ،ويحمل يف
ثناياه مو�ضوعات �شائكة وق�ضايا
بالغة الأهمية ،من �أبرزها التعنيف
والفروقات الطبقية واالجتماعية.
كما �أن��ه ي�سلط الأ���ض��واء على قوة
الإن�سان وقدرته على التحمل يف
مواجهة ال�صعاب والتحديات.
وتتفرع ق�صة العمل �إلى  5خطوط
رئي�سية ومت�شابكة ،تلتقي �أحيان ًا
عند نقطة معينة ،وتتباعد يف
�أحيان �أخرى.
فالفنانة هيا عبد ال�سالم� ،شكلت
«دويتو» ناجح ًا مع الفنان حممد
ال����دو���س�ري يف خ���ط مي��ي��ل �إل���ى
الغمو�ض ،حيث ت�ؤدي عبدال�سالم
�شخ�صية «�آ�سيا» ،وهي فتاة متزوجة
ولديها �أوالد� ،إذ تبدو حياتها

م�ستقرة يف بادئ الأمر ،كما تق�ضي
�أيامها برومان�سية مفرطة ,لكن
وبعد �أن بلغت الأحداث ذروتها يف
الربع الأول من العمل �أخذت «�آ�سيا»
منحى �آخر يف حياتها ،ويبدو �أنها
دخلت يف امتحان �صعب للغاية مع
زوج��ه��ا ،فهل يتحمالن ال�ضغوط
النف�سية وي�ستمر احلب بينهما� ،أم
تذروه رياح الأزمات.
يف غ�ضون ذلك ،ي�سري الفنان ف�ؤاد
علي و�سليمان اليا�سني �ضمن م�سار
يتناول ال�رصاع مع النف�س الب�رشية.
كما �أن هناك خط ًا ُمغاير ًا كلي ًا ت�سلكه
«هاجر» التي ت�ؤدي دورها ليلى عبد
الله� ،إذ تعي�ش هي الأخرى �رصاع ًا
مع ذاتها وتكابد م�شكالت احلياة،
لكنها حتاول �أال ت�ست�سلم لقدرها،
ً
جاهدة بغية الو�صول �إلى
بل ت�سعى
غايتها وحتقيق النجاح.
�أي�ض ًا ،يتبع الفنانون رمي �أرحمة
وعبد الله الطليحي خط ًا رئي�سي ًا،
ي�ضيء على الطبقة االجتماعية من

الموت يفجع ابتسام عبد اهلل
في ابن شقيقها

�أع��ل��ن��ت الفنانة
ابت�سام عبدالله،
ع��ب��ر ح�����س��اب��ه��ا
ال�����ش��خ�����ص��ي على
موقع تبادل ال�صور
وال���ف���ي���دي���وه���ات
«�إن�ستغرام» ،وفاة
اب���ن �شقيقها فهد
�إب��راه��ي��م ،دون �أن
ت�����ورد م���زي���دا من
التفا�صيل.
وق��ال��ت «ابت�سام»
يف تدوينتها« :الله
ي��رح��م��ك ..مثواك
اجلنة ..انتقل �إلى
رحمة الله تعالى
ول����د �أخ�����وي فهد
�إب��راه��ي��م» ،وعلقت
• ابتسام عبدالله
قائلة« :الله يرحمك
حبيب عمتك».
وحر�ص عدد من متابعيها وجمهورها على تقدمي التعازي واملوا�ساة لها.
وخا�ضت الفنانة ابت�سام عبد الله املاراثون الرم�ضاين املا�ضي ،مب�سل�سل:
«خذيت من عمري وعطيت» ،من بطولتها �إلى جوار حممد جابر ،عبد الإمام
عبد الله� ،إنت�صار ال�رشاح ،طيف ،حممد العجيمي ،ملياء طارق� ،صمود
الكندري ،حممود بو�شهري ،من ت�أليف عامرة احلزميي� ،إخ��راج حمد
البدري.

ذوي الدخل املحدود.
العمل مي�ضي بخطى ثابتة ،ويوا�صل
�شق طريق النجاح ،وعلى ما يبدو
�أن احللقات املقبلة �ستحمل الكثري
من املفاج�آت.
ُيذكر �أن م�سل�سل «�أجندة» من الأعمال
التي ُخ�ص�صت لها ميزانية �ضخمة
ج��د ًا ،كما مت توفري �أك�ثر من 200
«لوكي�شن» ،ف�ض ًال عن �أن املعدات
والكامريات والإ�ضاءة والديكورات
امل�ستخدمة يف «�أجندة» تكفي لإنتاج
عملني ولي�س عم ًال واح���د ًا ،وفق ًا
ل�صنّاعه.
«�أج��ن��دة» ق�صة و�سيناريو وحوار
الكاتبة مرمي ن�صري ،ومن �إخراج
هيا عبدال�سالم ،التي تلعب �أي�ض ًا
دور البطولة �إلى جانب ف�ؤاد علي
و�سليمان اليا�سني وليلى عبدالله
ورمي �أرحمة وعبد الله الطليحي
وحممد الدو�رسي و�شفيقة يو�سف،
وغ�ي�ره���م ال��ك��ث�ير م���ن ال��وج��وه
ال�شابة.

العدواني :تتويج مستحق لمن أعطى واجتهد وتميز في أعمال رمضان

مهرجان «نجوم الفن واإلعالم »4
برعاية فواز الحساوي
�أعلن جمال ال��ع��دواين م�ؤ�س�س
ورئي�س مهرجان «جن��وم الفن
والإع�ل�ام» �إن ال���دورة الرابعة
للمهرجان �ستقام برعاية كرمية
من رجل الأعمال فواز احل�ساوي،
وال���ت���ي ���س��ت��ق��ام يف ال��ث��اين
والع�رشين من ال�شهر احلايل يف
فندق ومنتجع نادي النخيل بدء ًا
من ال�ساعة التا�سعة م�ساء.
و�أ�ضاف �أن هذه الدورة �ستحمل
بكل اع��ت��زاز وتقدير �شخ�صية
املهرجان املخرج القدير علي
الري�س ،الفت ًا �إلى �أن التح�ضريات
متوا�صلة لالحتفاء بنجوم الفن
والإعالم الذين �أ�سمهوا بب�صماتهم
وعطائهم وح�ضورهم الالفت يف
�شهر رم�ضان احلايل.
و�أو���ض��ح ال��ع��دواين �أن �إدارة
املهرجان حر�صت على �أن تكون
جلنة التحكيم معلنة حتي تكون
عملية فرز �أ�سماء النجوم تتم
بكل حيادية و�إن�صاف ،ولقد مت
اختيار د� .سليمان الع�سعو�سي

• راعي املهرجان فواز احلساوي مع جمال العدواني

ليكون رئي�س جلنة التحكيم،
وذلك ملا ميتلك من خربة عريقة
يف هذا املجال� ،إ�ضافة �إلى �أنه
ج��رى �إخ��ت��ي��ار امل��خ��رج يحيى
عبد الر�ضا ك�إ�رشاف عام على
فعاليات املهرجان.
و�أ���ش��ار ال��ع��دواين �إل��ى �أن هذه
الدورة للمهرجان �ستقام بحلة

ج��دي��دة ،و�ستحتفي كاملعتاد
وبكل فخر و�إعتزاز وتقدير مبن
عمل و�أجتهد ومتيز يف الدراما
املحلية واخلليجية والربامج
والأعمال الرم�ضانية ،الفتا �إلى
�أن تكرمي الفائزين ب�أو�سكار
التميز يف رم�ضان ه��ذا العام
تتويج م�ستحق.

ولد الفنان الكبري
�أحمد باقر «1929
م»  ,وه��و �شاعر
غنائي ومو�سيقار
ك��وي��ت��ي ،يعد من
امللحنني البارزين
لالغنية الكويتية
ومن مطوريها.
وا�سمه �أحمد حممد
يو�سف باقر ،ولد
يف مدينة الكويت
م��ن��ط��ق��ة ال����شرق
والتحق باملدر�سة
املباركية يف بداية
• احمد باقر
حياته التعليمية ثم
توقّ ف عن الدرا�سة عندما و�صل �إلى املرحلة الثانوية،
ب�سبب حبه للفن وان�شغاله الدائم به .بعد ذلك بد�أ
البحث عن وظيفة ،فكانت بداية حياته املهنية من
خالل �رشكة النفط حيث التحق بوظيفة «تل كالرك»,
كان راتبه �آنذاك  150روبية ,وعندما ت�سلّم �أول راتب،
بادر �إلى �رشاء �آلة عو ل�شغفه ال�شديد بالفن ،ولإ�شباع
رغبته الفنية .ثم ترك العمل يف �رشكة النفط والتحق
ب�رشكة �أمريكية تعمل يف منطقة امل�شعاب براتب �أكرب،
وكان يتولى مهمة فرز الربيد وتعمل ب�أمرته جمموعة
من املوظفني يوزعون الربيد ،لكنه ما لبث �أن ترك
الوظيفة وعاد للعمل جمدد ًا يف �رشكة النفط .
بد�أت انطالقة احمد باقر يف عام  1960وكان اول حلن
له اغنية بعنوان «يل خليل ح�سني» لل�شاعر �أحمد
العدواين وقام الفنان �شادي اخلليج بغنائها .وقد
كانت طفرة يف الأغنية الكويتية،حيث انها جنحت
جناحا كبري ًا واعتربت انعطافا فنيا جديد ًا يف م�سرية
الأغنية الكويتية ثم بعد هذا النجاح الكبري قدم اغنية
«يا �ساهر الليل»  ،التي كتبها �صديق عمره ال�شاعر
عبد الله حممد العتيبي  ،وغناها مطرب الكويت الكبري
الراحل عو�ض دوخي ,وقد اتفق اجلميع على �أنها من
�أبرز الأعمال الغنائية البحرية املطورة والتي ال تزال
تُ ذاع حتى الآن وحتتفظ مب�ستواها الفني.
وكان �أول لقاء بني باقر وعبد الكرمي عبد القادر يف
عام  1967وذلك من خالل �أغنية بعنوان «�رسى الليل»،
ت�أليف الدكتور عبد الله حممد العتيبي فكانت �أحد �أبرز
الأعمال الغنائية التي �ساهمت يف ظهور عبد القادر
و�شهرته وت�ألقه على ال�ساحة الغنائية الكويتية ،على
الرغم من وجود �أ�صوات غنائية م�شهورة ومتميزة عدة
يف تلك الفرتة.
ومتيزباقر بالأحلان الوطنية التي جنحت مثل جناحه
يف االحلان العاطفية خ�صو�ص ًا من حيث مطابقة النغم
للمعنى .كان متوا�ص ً
ال مع كبار املطربني ويعترب
الفنان �شادي اخلليج �أكرث املطربني تعاون ًا معه يف
هذا املجال� ،إذ غنى له �أجنح �أغانياته من بينها�« :أنا
العربي» و «طاب الن�شيد» وهي من كلمات ال�شاعر
الراحل عبد الله حممد العتيبي و «كويت العرب» من
كلمات ال�شاعر عبد الله �سنان و «�صدى املا�ضي» من
كلمات ال�شاعر �أحمد العدواين كذلك غنت له املطربة
جناة ال�صغرية �أغنية «بلدي املحبوب» ،واملطربة
علية التون�سية �أغنية «بلدي احلبيب»وعالية ح�سني
�أغنية «�أن�شودة الكفاح» و�سناء اخلراز �أغنية «باخلري
ياللي م�شيتوا» ،بالإ�ضافة �إلى �أعمال غنائية وطنية
�أخرى لعدة �أ�صوات كويتية وعربية .
التحق �أحمد باقر باملعهد العايل للمو�سيقى العربية
التابع لأكادميية الفنون بالقاهرة ,حتى يطور من
موهبته املو�سيقية وي�صقلها بالدرا�سة الأكادميية.
وقد كان موهوب ًا والفت ًا لأنظار اقرانه ،حيث �أطلقت
عليه عميدة معهد املو�سيقى العربية الدكتورة رتيبة
احلفني لقب �سنباطي اخلليج .ويف عام  1968ح�صل
على �شهادة بكالوريو�س الفنون املو�سيقية من املعهد
وبهذا �أ�صبح ثاين فنان كويتي يح�صل على م�ؤهل
�أكادميي يف املو�سيقى بعد الفنان �شادي اخلليج.
عند عودته للوطن قام باقرتاح فكرة �إن�شاء معهد
للمو�سيقى يف دولة الكويت ومت �إن�شا�ؤه يف عام 1972
ً
م�رشفا فيه .وقام بعدها بتطوير هذه الفكرة
وعمل
ليتحول معهد املو�سيقى �إلى املعهد العايل للفنون
املو�سيقية وذلك يف عام  ،1976وال��ذي من خالله
ميكن الطلبة من ا�ستكمال الدرا�سة الأكادميية و�صقل
ّ
مواهبهم الفنية وكان اول عميد لهذا املعهد ،وقد
تويف  11نوفمرب 2011م.

بعد اعترافه على أشخاص من أجل حصوله على البراءة

القبض على عدنان ولولوة
بتهمة االنتماء إلى أحد األحزاب المعارضة

• مشهد من احللقة

تبد�أ احللقة التا�سعة من م�سل�سل «دفعة القاهرة» ب�صدمة جديدة
لطالب الدفعة حيث �أ�صبح لكل واحد منهم ق�صة ومعاناة يعي�شها
يف �أجواء القاهرة.
عاد عدنان ولولوة بعد رحلة يف احلب�س بعدما قب�ض عليهما بتهمة
االنتماء �إلى �أحد الأحزاب املعار�ضة ،و�سعي عدنان �أن يحمي لولوة
حيث اعرتف على �أ�شخا�ص من �أجل �أن يح�صل على الرباءة ،وهنا
ا�ستقبلت الفتيات لولوة وقاموا ب�إدانتها ب�سبب �أنها اختفت ليلة
كاملة خارج البيت مع عدنان الذي �أخربهم �أنه كان معها بالفعل
ولكن يف ق�سم ال�رشطة وان الذي بينه وبني لولوة حم�رض �رشطة
وكتاب ودبلة خطبة ي�ستحي �أن يقدمها لها ،ومن هنا انتهت ثورة
الفتيات على لولوة.
عاد نا�رص �إلى البيت الذي يجمع �أ�صدقائه بعدما قام بطالق زيزينيا
التي طلبت من رجال الأمن �أن يعتدوا على نا�رص الذي �أ�صيب بجروح
ب�سبب هذا االعتداء .ال�شباب ا�ستقبلوا نا�رص بكل دفء وحمبة ،و�أ�رص
فهد على تقوية نا�رص والت�أكيد على �أن ما حدث �سوف يجعله �أقوى
و�أن ا�ستمراره يف الدرا�سة وجناحه �سيكون �أف�ضل رد على هذه ال�سيدة
التي خدعته ،بينما ي�أتي والد نا�رص من �أجل زيارته ويخ�شي زمال�ؤه
�أن يراه والده وهو يف هذه احلالة.
م�سل�سل «دفعة القاهرة» ي�شارك يف بطولته نور خالد ال�شيخ ومرام
البلو�شي وب�شار ال�شطي وخالد ال�شاعر ونور الغندور ونرمني ماهر
و�أحالم اجلريتلي
ولولوة املال ومكي �سامي وح�سني املهدي وحممد خليل وفاطمة
ال�صفي وحمد �أ�شكناين ,والعمل من ت�أليف هبة م�شاري حمادة،
و�إخراج علي العلي.

• أبطال املسلسل

