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وسط حضور الفت لالنتباه عاش عشاق 
املوسيقى ليلة مميزة مع إيقاعات متميزة 
تضمنتها فقرات أقامتها فرقة »ذا كونسرت«، 
املكونة من 9 عازفني بينهم فتاة، في حفل 
ميالدها املوس����يقي األول بفندق اجلميرا 
قاعة بدرية مس����اء أم����س األول، وما بني 
العود والكمان والدرامز، والبيانو، تعالت 
احلناجر  بالثناء والتصفيق عند س����ماع 
مقطوعات الفرقة على اآلالت املوس����يقية 
املختلفة، وتفاعل اجلمهور مع كل مقطوعة 
عزفتها الفرقة، ومع تزايد انبهار احلضور 
وتفاعله، تألقت الفرق����ة بإيقاعات ناعمة 
وثائرة أحيانا ما بني الغربي والش����رقي، 
لتخرج نغمات موس����يقية بأنامل كويتية 

معلنة عن ميالد مواهب حقيقية.

تحضير 4 أشهر 

في البداية، حتدثنا إلى منس����ق الفرقة 
امين دعنا وهو خريج أميركا مجال التسويق 
الرياضي، الذي قال إن الفرقة مجموعة من 
الش����باب الهواة، موضح����ا انهم  تواصلوا 
من خالل اإلنستغرام، واتفقوا على تكوين 
فريق عمل، مضيفا أن هذا هو الكونسرت 
الثاني للفرقة، وتابع: حصلنا على موافقة 
من وزارة اإلعالم لعمل احلفل املقام الليلة 
)مساء أمس األول( ليتعرف علينا اجلمهور 
الكويتي واخلليجي، واصفا احلضور بأنه 
فاق التوقعات، وأوضح: وفقنا في احلصول 
على دعم من عيادة أسنان، والبنك التجاري 
وعدد من الش����ركات األخرى، وتابع دعنا: 
نح����ن فريق عمل واح����د اجتهدنا من أجل 
إثبات انفس����نا وإيصال رسالتنا للجمهور 
والتي نتمنى أن تنال االستحسان واإلعجاب 
وان نصل إلى قلوب اجلمهور من خالل هذا 
احلفل الذي نعتبره نقطة انطالق لنا، ولدينا 
عروض خليجية من قطر وأبوظبي، ولدينا 
عرض من اليونان، مبينا أنهم يعملون منذ 

4 أشهر للتحضير لهذا احلفل.

فريق عمل متكامل 

من جانبه، قال عبداهلل فاروق )عازف 
البيانو بالفرقة(: أنا بكالوريوس موسيقى 
ودرست بيانو ومسرح في معهد املوسيقى 
بالكويت، أعشق املوسيقى وجاءت الفكرة 
من خالل االنستغرام، حيث تعرفنا كفريق 
على بعض وفكرنا في تكوين فريق عمل 
متكامل نقدم من خالله موس����يقى راقية 
تعبر عن����ا وعن طموحاتنا وآمالنا، وقال: 
ننطلق من الكويت بأعم����ال مميزة نحو 

اخلليج.. والعاملية.

غذاء للنفس 

وفي نفس السياق، قال علي العنزي احد 
أعضاء الفرقة املوسيقية وهو عازف الناي 
انه مازال يدرس مبعهد املوسيقى بالكويت، 
مؤكدا أن املوسيقى متثل بالنسبة له غذاء 
للروح واجلسد والنفس معا، الفتا الى انه 
منذ الصغر يحب اآلالت املوسيقية، وتابع: 
تعرف����ت على محمد الص����راف عن طريق 
االنستغرام، حيث وبدأنا التجمع، مؤكدا أن 
ما جمعهم كفريق هو حب املوسيقى والرغبة 
في تقدمي فن هادف يعبر عن طموحاتهم 
وآمالهم، معربا عن سعادته بالتواجد املميز 
للجمهور الذي جاء ليس فقط من الكويت 

الصادقة هي من تفرض نفسها واحلمد هلل 
جنحنا بهذا احلضور املميز والتجاوب الذي 
وجدناه منهم، نتمنى ان ننطلق الى العاملية 

ونقدم األفضل واملتميز دائما.

العلوم والتكنولوجيا 

من جانبه قال سالم املذكور عازف الكمان 
بالفرقة: بدأت البيانو عام 2000 والكمان 
في 2005 ومازلت ادرس في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، مبينا ان املوسيقى 
بدأت معه من����ذ الطفولة، واضاف املذكور 
أن محمد الصراف وهو املؤسس للفريق، 
صديقه منذ 3 سنوات، موضحا انهم جمعتهم 

منا لديه موهبة في آلة موسيقية من اآلالت، 
فكرنا كمجموعة تعشق املوسيقى في عمل 
فرقة موسيقية جتمعنا وتعبر عنا، ومن 
هنا بدأنا في التدريبات واالستعداد، مازال 
الطريق طويل أمامنا ولدينا طموحات كثيرة 

وخطوات لتحقيقها.
وعلى صعيد متصل قال احمد الفرماوي 
انه عازف للجيتار، وتابع: بدأت املوسيقى 
منذ 6 سنوات وتخرجت من كلية التربية 
املوسيقية جامعة الكويت، موضحا انه أيضا 
متخصص في آله العود، الفتا الى ان جميع 
اعضاء الفرقة أصدقاؤه املقربني والوصول 
لقلوب الناس امر ليس سهال الن املوهبة 

ولكن أيضا من دول خليجية أخرى ليشاركنا 
انطالق أول حفل موسيقي لنا كفرقة، وزاد 
العنزي: اليوم االنطالق والعمل الذي وجدناه 
سيكون الدافع للمزيد من التطلعات التي 

نطمح إليها كالوصول للعاملية.

مجموعة مشتركة في حب الموسيقى 

وتابع علي البشر احد أعضاء فرقة ذا 
كونسرت املوس����يقية وهو عازف العود 
ف����ي الفرقة انه بدأ عام 1999 ، حب وتعلم 
املوسيقى، وحصل على بكالوريوس املعهد 
العالي للفنون املوسيقية قائال: مازلت أحضر 
للدكتوراه، نحن مجموعة من األصدقاء وكل 

فرقة مسرح اخلليج إضافة الى زمالئي علي 
العنزي وعبداهلل فاروق وبش����اير وفواز 
العنزي، ولن نتنازل عن حلمنا بالوصول 

للعاملية ولدينا طموحات كبيرة.

منافسة الرجال 

الفتاة الوحيدة  أما بشاير الرش����يدي 
بالفرقة فقالت ان����ا خريجة معهد الفنون 
املوس����يقية واعمل مدرس����ة وعضوة في 
املسرح الشعبي، وتابعت: أعضاء الفرقة 
زمالئي باملعهد عبداهلل فاروق وعلي العنزي 
وعلي البش����ر، عرضوا عل����ي الفكرة وانا 
بنت في الكويت تخصص اآلالت املطروقة 

جمعيا، شعبي شرقي غربي، وأوضحت أن 
هذا التخصص صعب خاصة للبنات اال أنها 
ل���م جتد فيه صعوبة، مؤكدة انها أحبت أن 
تكون مميزة وتنافس الرجال وانها تطمح 

الى إنهاء رسالة املاجستير.

مخرج إعالنات 

من جانبه قال عبدالرحمن اخلليفي عازف 
الدرامز بالفرقة، هذه أول مرة اظهر كعازف 
للدرامز، وهي هوايتي املفضلة، الفتا الى انه 
مخرج لإلعالنات بالتلفزيون، ولديه أفالم 
وجوائز، مؤكدا ان املوسيقى جزء ال يتجزأ 
من شخصيته، وتابع: لم ادرس املوسيقى، 
تعرفت على زمالئي بالفرقة كمخرج للحفل 
في البداية، وكان لدي ڤيديو على االنستغرام 
ملقطوع���ة، وطلبوا مني االنضم���ام اليهم، 
فوجدتها فكرة جيدة، خاصة وإنني اعشق 
املوسيقى، واحلمد اهلل كان احلضور مميزا 
وفاق التوقعات، واطمح في املزيد من التقدم 

للفرقة.

عروض من اليابان ودول الخليج 

وأضاف محمد الصراف مؤسس الفرقة انه 
هاو للموسيقى، مبينا أن دراسته إدارة األعمال 
بعيدا عن املوس���يقى، وانه يحب التوزيع 
والتلحني والعزف، و يعزف على اجليتار، 
والكمان، والبيانو، الفتا الى انه كان يطمح 
الى تكوين فرقة موسيقية شبابية منذ فترة، 
ووجدت في أصدقائي مواهب فنية متنوعة 
على اآلالت املوسيقية، وهو ما جتسد اليوم 
من خالل هذه األمسية، وأضاف الصراف أن 
الكويت تفتقر ملث���ل هذه الفرق خاصة في 
مجال املوسيقى، وتابع ان الفرقة تكونت من 
خالل االنستغرام، فيما عدا صديقه املقرب 
س���الم املذكور، مؤكدا أن الطريق مازال في 
البدايات وان رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة، 
معتبرا أن حفل الليلة هو اخلطوة األولى، 
مشيدا باحلضور املميز والثناء من اجلمهور، 
وأض���اف ان الدعم الذي وجدناه من الرعاة 
ووزارة اإلعالم كان احلافز األكبر لنا، كاشفا 
عن عروض مقدمة للفرقة في بعض الدول منها 
اليابان وابوظبي، وقطر، مطالبا املسؤولني 

مبساندة املواهب الشابة ودعمها.

فريق العمل

٭ محمد الصراف: عازف جيتار
٭ فواز العنزي: بيانو

٭ علي العنزي: ناي
٭ سالم املذكور: كمان

٭ أحمد الفرماوي: جيتار
٭ عبداهلل فاروق: ناي

٭ بشاير الرشيدي: إيقاعات
٭ عبدالرحمن اخلليفي: الدرامز

٭ علي البشر: عازف عود
٭ مقدم احلفل طارق عبداهلل

استقبال بالورود

٭ أمين دعنا وعباس أحمد
تنوعت الفقرات املوسيقية التي قدمتها 
الفرقة وجمعت بني الشرقي األصيل والغربي 

املودرن والتي نالت اعجاب احلضور.
وقد بدأ احلفل في متام الساعة الثامنة 
املنس����قون على استقبال  مساء، وحرص 

احلضور بالورود. عدد من ممثلي املؤسسات الراعية في مقدمة احلضور 

محم�د الص�راف: لدين�ا طموح�ات كثي�رة ووجدنا الدع�م م�ن اجله�ات الراعي�ة ووزارة اإلعالم

عل�ي العنزي: املوس�يقى غ�ذاء ال�روح والنفس وهدفن�ا تق�دمي ف��ن راٍق ..ونتطلع إل�ى العاملية

س�الم املذك�ور: لن نتنازل ع�ن العاملي�ة ولدينا مخطط�ات كثيرة وأهداف نس�عى إل�ى حتقيقها 

بشاير الرشيدي: أنا الوحيدة باخلليج التي تخصصت بالدرامز شعبي � شرقي � غربي رغبة مني في التحدي

عبدالرحمن اخلليفي: أنا مخرج إعالنات وعاش�ق للموسيقى.. والتفاعل الذي وجدناه سيكون حافزاً للقادم

أعضاؤها 9 تعارفوا على اإلنستغرام وبعد حتضيرات لـ 4 أشهر أبهروا احلضور الغفير في أول حفل لهم أقيم في قاعة بدرية بفندق اجلميرا

»ذا كونسرت« 
تكشف عن مواهب موسيقية حقيقية 

بأنامل كويتية
محمد الصراف 

علي البشر 

سالم املذكور 

بشاير الرشيدي

طارق عبداهلل مقدم احلفل 

عبدالرحمن اخلليفي 
علي العنزي

أحمد الفرماوي


