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شجون الهاجري تواجه الجمهور
السعودي بمسرحية I wish

• شجون الهاجري

تتواجد الفنانة �شجون الهاجري يف
اململكة العربية ال�سعودية لعر�ض
م�رسحية « ،»I wishالتي بد�أت
عرو�ضها يف جدة ،وت�ستمر خالل
الأيام القليلة املقبلة ،معربة عن
�سعادتها بهذه التجربة امل�رسحية،
و�أكدت �أن العمل حقق ردود �أفعال
طيبة خالل عر�ضه بالكويت طوال
�أيام العيد.
وقالت �شجون «الآن نحن يف مهمة

مجرد رأي
مسرح الطفل اليوم
م�شعل ال�سعيد

• فريق مسرحية «»I wish

ج��دي��دة ،حيث ن��واج��ه اجلمهور
ال�سعودي ،و�أن���ا متحم�سة لهذا
اللقاء ،و�أمتنى �أن تنال امل�رسحية
ر�ضاهم» ،م�شيدة باملجهود الكبري
امل��ب��ذول يف ال��ع��م��ل م��ن ناحية
الديكورات والأزي��اء ،ما �ساهم يف
خلق فرجة ممتعة.
يذكر �أن م�رسحية «�أمتنى» �أو «I
 »wishب��ط��ول��ة ���ش��ج��ون وبثينة
الرئي�سي وغدير ال�سبتي وعبدالله

عبدالر�ضا ومن�صور البلو�شي
ونخبة من الفنانني ،ومن ت�أليف
حممد ال�رشيدة ،و�إخ��راج عبدالله
عبدالر�ضا.
وكانت �شجون قد �أطلت خالل �شهر
رم�ضان املا�ضي يف عملني دراميني
هما « �أنا عندي ن�ص» مع الفنانة
�سعاد عبد الله ومن ت�أليف د .حمد
الرومي ومن �إخ��راج منري الزعبي
ومب�شاركة نخبة من النجوم وقدمت

�شجون يف العمل �شخ�صية مميزة
قريبة �إلى طبيعتها.
�أم��ا �إطاللتها الثانية فكانت من
خ�لال م�سل�سل «ع���ذراء» للمخرج
البحريني حممد القفا�ص الذي
�صوره يف املنامة ،قبل ا�ستكمال
بقية امل�شاهد يف م�رص .والعمل من
ت�أليف الأخوين علي وحممد �شم�س،
يف حني ت�شارك يف بطولته كوكبة
م��ن الفنانني ،ال�سيما العن�رص

الن�سائي ،على غرار هيفاء ح�سني،
ولولوة املال ،و�سلوى اجلرا�ش،
ومنرية حممد ،وباقة �أخرى كبرية
من الوجوه ال�شابة.
وت�����ؤدي ���ش��ج��ون يف ال��ع��م��ل دور
ال�����س��ج��ي��ن��ة ،ال��ت��ي ت��ق��ب��ع خلف
الق�ضبان ،لتدور �أحداثا م�شوقة
يف �أروق����ة ال�����س��ج��ن ،وم�شكالت
تتفاقم وت�صل �إلى حد اال�شتباك بني
ال�سجينات.

مروع
هيا الشعيبي تنجو من حادث ّ
وتطمئن جمهورها

• هيا الشعيبي

جنت الفنانة هيا ال�شعيبي ،ب�أعجوبة من ح��ادث �سري� ،أ�سفر عن حتطم اجل��زء الأي�رس من
�سيارتها.
ون�رشت «هيا» ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «�سناب �شات»� ،صورة ل�سيارتها املت�رضرة،
وعلقت عليها قائلة« :احلمد الله على كل حال ،كنت راح �أموت ب�س الأعمال الطيبة وقفتلي
�صج».
و�أ�ضافت على ح�سابها ذاته مقطع فيديو لها ،طم�أنت فيه جمهورها على �سالمتها
بعد احلادث.
وقالت هيا« :احلمد الله حبيت اطمنكم على �صحتي و�أموري طيبة ،و�أنا
بخري طاملا �أنتوا معاي وحتبوين ،هذا خريي وقفلي ،تلقيت ات�صاالت
كثرية ،ب�شكر �صديقتي و�أختي �إلهام الف�ضالة� ،صدق ما يربطنا حلم
ودم لكن اللي يربطنا الع�رشة».
و�أ�ضافت« :بحب �أ�شكر �أ�صدقائي و�أخواتي و�أهلي ،وربعي ،حمد
الله ب�س ر�ضو�ض خفيفة ،نحنا نقول عني ح�سد ،ما �أدري �شنو
�أقول لأن �شي مو طبيعي احلادث� ،ألف �شكر وال�شكر مو�صول
لزوجي �أول ما �شاف ال�سيارة قعد يطق على را�سه».
وخا�ضت الفنانة هيا ال�شعيبي املو�سم الرم�ضاين لعام
 ،2019بعملني دراميني الأول م�سل�سل «وم��ا �أدراك ما
�أمي» ،من ت�أليف علي دوحان ،و�إخراج ح�سني احلليبي،
وي�شارك يف بطولته� :إلهام الف�ضالة ،ح�سني املهدي،
فاطمة ال�صفي ،هنادي الكندري ،حممد احلداد ،فهد با�سم
وجنوم �آخرون.
والعمل الثاين م�سل�سل «حدود ال�رش» ،من بطولة الفنانة
حياة الفهد� ،أحمد اجل�سمي ،هبة الدري ،هنادي الكندري،
�شيماء علي ،نورا حممد ،حممد الأن�صاري ،وفهد با�سم ،وهو من
ت�أليف حممد خالد الن�شمي ،و�إخراج �أحمد دعيب�س.

بطاقة فنية
�إل��ى الإع�لام��ي والأدي��ب
ال�����ش��اع��ر عبدالرحمن
النجار �صاحب الربامج
ال���رائ���ع���ة وال��ق�����ص��ائ��د
اجلميلة  ،ال��ذي غ��اب عن
ال�شا�شة فرتة طويلة ،ونقول
ل��ه :بوفهد نحن بحاجة الى
براجمك واطاللتك على ال�شا�شة
والت��زال براجمك را�سخة يف ذاكرة
االع�لام الكويتي وخا�صة برنامج
�شبكة التلفزيون الذي جنح جناحا
منقطع ال��ن��ظ�ير ،نتمنى عودتك
قريبا ف��االع�لام الكويتي بحاجة
لك وجليلك ونحن بانتظار عودتك
بالقريب العاجل.

أول معهد لتدريس الموسيقى
في السعودية

ٍ
رَّ
عد الأول
يتح�ض نا�رص ال�صالح ،امللحن واملطرب ال�سعودي ،الفتتاح
معهد لتعليم املو�سيقى ُي ُّ
من نوعه يف ال�سعودية.
حيث � َّأكد ال�صالح عزمه على �إطالق املعهد يف �أقرب فرتة ممكنة لال�ستفادة من املواهب الفنية
لدى فئة ال�شباب ،خا�ص ًة الذين يظهرون يف برنامج «يا هال» على قناة روتانا خليجية ،وقال:
�إنه ح�صل على ت�رصيح ر�سمي من اجلهات املعنية بافتتاح املعهد.
و�شجعه على �إن�شاء هذا
تغيات فنية �ألهمه
نَّ
َّ
وبي امللحن ال�سعوديَّ � ،أن ما ت�شهده البالد من ُرّ
غذاء للعقل والروح واجل�سد،
عد حلم ًا بالن�سبة �إليه ،مو�ضح ًا �أن املو�سيقى
املعهد ،الذي ُي ُّ
ٌ
وال�شباب ال�سعودي لديه الرغبة يف تعلمها ،متمني ًا �أن يتم تدري�س الأطفال يف املدار�س ح�ص�ص ًا
للمو�سيقى �أ�سوة بنظرائهم يف جميع �أنحاء العامل.
و�أبدى ال�صالح رغبته يف االكتفاء بالتلحني ،وعدم اال�ستمرار يف الغناء على الرغم من مطالبة
اجلمهور له بتقدمي � ٍ
أغان جديدة ،مع العلم �أنه كان قد �أ�صدر �ستة �ألبومات غنائية فيما �سبق.

• ناصر الصالح

وعبداهلل بهمن يعايدها

• عبد الله بهمن

• عبدالرحمن النجار

شمة حمدان وسيف نبيل
يطرحان كليب «آخر كالم»

صابرين بورشيد تحتفل بعيد ميالدها في المستشفى
احتفلت الفنانة �صابرين بور�شيد بذكرى ميالدها ،وذلك �أثناء
وجودها يف امل�ست�شفى لتلقي العالج من مر�ض ال�رسطان.
و�شاركت «�صابرين» ،جمهورها عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
تطبيق «�سناب �شات» ،مقطع فيديو لها من داخل امل�ست�شفى،
لكنها حر�صت على عدم الظهور فيه.
وا�ستعر�ضت «�صابرين» ،مفاج�أة املمر�ضات والأطباء
امل�رشفني على حالتها ال�صحية بعيد ميالدها ،حيث �أح�رضوا
قالبا من احللوى له ،وغنوا لها �أغنية «،»happy birthday
احتفاال بهذه املنا�سبة وليزرعوا الب�سمة على وجهها ،متمنني
لها ال�شفاء العاجل.
ويف �سياق متعلق وجه املمثل عبد الله بهمن معايدة لزميلته
�صابرين عرب ح�سابه على ان�ستغرام مرفقة ب�صورة له معها،
وكتب لها قائال �« :صديقتي العزيزه ها قد مر عام جديد يف
حياتك ال امتنى لك فيه �سوى دوام ال�صحه والعافيه والعوده
الينا م�شاك�سه كما عهدتك الله اين ا�سالك ان تعيدها الى

م�رسح الطفل لي�س �سهال كما يت�صور البع�ض بل هو
من ال�صعوبة مبكان ،لأن جمهوره الأطفال ،والطفل
يحتاج ان ت�ساير افكاره وتكون طفال مثله ،وم�رسح
الطفل اليوم تراجع تراجعا ملحوظا ،ومن عالمات
تراجعه هذا الكم الكبري من العرو�ض ،حتى جتاوز
ع��دد م�رسحيات الطفل يف عيد الفطر الع�رشين
م�رسحية وهي ظاهرة غري �صحية وتدل داللة وا�ضحة
على انه ا�صبح جتاريا مع �سبق الإ�رصار والرت�صد،
ولو عدنا بذاكرتنا الى الوراء لعلمنا ان م�رسح الطفل
يف الكويت هو ال�سابق على م�ستوى املنطقة ،وكانت
م�رسحيات الطفل وحتى قبل عام  1990ترتك �أثرا يف
نفو�س الأطفال وتعلم الأطفال كل ما يفيدهم حتى ان
االطفال يرددون اغاين تلك امل�رسحيات لأنها �أعمال
ذات هدف ،اليوم �أيها ال�سادة ا�صبحت م�رسحيات
االطفال حت�صيل حا�صل وكما يقال «تي�ش بري�ش»
ومن ا�سباب هذا الرتاجع امللحوظ ان من يقدم هذه
االعمال العالقة له بالفن واليهمه هل ا�ستفاد الطفل
من عر�ضه ام مل ي�ستفد ،املهم ان ي�ستفيد هو وميلأ
جيبه ،والعجيب ان كثري ًا من ه��ذه امل�رسحيات
خ�رست ومل ي�ستفد منتجوها �شيئا ،فكيف لنا ان نعيد
م�رسح الطفل الى ع�رصه الذهبي؟ والأمر لي�س �صعبا
كما يت�صور البع�ض كل ما هنالك تدخل املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب يف املو�ضوع،
فهو امل�س�ؤول الأول والأخري وي�ستطيع ان ي�ساهم يف
�إعادة م�رسح الطفل الى ما كان عليه ،ومن الطرق
ال�سهلة وال�سالكة ان يكون فرقة تابعة له تقدم �أعماال
ذات قيمة للأطفال ،وان قام املجل�س الوطني بهذه
اخلطوة فنحن على ثقة ب�أن م�رسح الطفل �سيعود اف�ضل
مما كان عليه وقت ان كان ناجحا ،وكذلك امل�سارح
االهلية ال�شعبي والعربي والكويتي واخلليج عليها
ان ت�شارك يف عرو�ض م�رسحية ذات قيمة ،وعلى
جلنة اجازة الن�صو�ص �أالجتيز �أي عمل غري هادف
وان تراجع هذه الن�صو�ص مراجعة م�ستفي�ضة
هذه الأم��ور التي ذكرتها كفيلة بت�صحيح امل�سار
والنهو�ض مب�رسح الطفل ودفعه الى الأمام ،اتعلمون
ان م�رسحيات الطفل �صارت اكرث من اجلمهور ،يف كل
ركن م�رسحية ويف كل م�رسح جمعية ويف كل مكان،
اولي�س هذا دليال كافيا على �سقوط م�رسح الطفل؟
نتمنى بكل �صدق ان يعود م�رسح الطفل الى مكانته
الأولى وتلك الأغاين اجلميلة التي كان يرددها االطفال
 :بالدكم حلوة ب�س الوطن ماله مثيل ،و�شتعرف عن
النعامة ،النعامة طري كبري ،له جناح ومايطري،
والله ويل التوفيق.

اهلها واحبتها �سامله� ,صابرين ا�شتقنالج
وا�شتقنى حق ازعاجج بال�شغل وغ�شمرجت
وطاقتج االيجابيه باللوكي�شن كل عام وانتي
بالف خري ويارب تتحقق كل امنياتك وتردين
�سامله».
و�أ�صيبت �صابرين بور�شيد ،ب�أورام �رسطانية يف
الر�أ�س خالل الفرتة الأخ�يرة ،الأمر الذي ترتب
عليه �سفرها للعالج �إلى تركيا ،حيث ال تزال تتلقى
العالج حتى الآن.
و�شاركت الفنانة �صابرين بور�شيد م�ؤخرا،
يف م�سل�سل «ع�شاق رغ��م ال��ط�لاق» ،من بطولة:
انت�صار ال�رشاح� ،إمي��ان احل�سيني ،نور ،لطيفة
املجرن� ،سليمان اليا�سني ،عبد الله بهمن ،نا�رص
الدو�رسي ،ت�أليف الكاتبة علياء الكاظمي� ،إخراج
خالد جمال.

• صابرين
بورشيد

طرحت الفنانة �شمة حمدان
والفنان �سيف نبيل ،فيديو
كليب �أغنيتهما اجلديدة «�آخر
كالم» ،عرب موقع «يوتيوب»
واملتاجر الرقمية.
�أغنية «�آخر كالم» ،من كلمات
رامي العبودي ،و�أحلان �سيف
نبيل ،وت��وزي��ع وما�سرتنغ
منري جعفر.
الكليب مت ت�صويره يف تركيا
حت��ت �إدارة امل��خ��رج ر�أف��ت
البدر.
وطرحت الفنانة �شمة حمدان
حديثا� ،أغنية جديدة بعنوان:
«�أب��ع��رف ل��ي��ه» ،وذل���ك عرب
قناتها الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،وهي من �أحلان
مبارك الفهد ،وتوزيع ه�شام
ال�سكران.
و�أطلقت �شمة حمدان ،يف وقت
�سابق� ،أحدث �أعمالها الغنائية
حتت عنوان« :كذب من قال»،
ع�بر قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،والأغنية
من �أحلانها ،وكلمات �أحمد
ال�صانع ،وتوزيع املو�س.
يذكر �أن �أغنية «ب�س تعال»
هي �آخر �أعمال الفنان �سيف
نبيل ،وطرحها ع�بر موقع
«يوتيوب» ،وهي من كلمات
�سيف الفار�س ،و�أحلان �سيف
نبيل ،وتوزيع جي فاير.

• شمة حمدان

• سيف نبيل

