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هذا الدعم يتيح لمتذوقي الفن في الكويت االستمتاع بالموسيقى الكالسيكية العالمية

بنك برقان يجدد رعايته لفعاليات مجموعة األحمدي 
املوسيقية ملوسم 2018 ـ 2019

التزامــه باحتضان  في إطــار 
اإلبــداع وإثــراء احليــاة الثقافية 
في الكويت وللعام اخلامس على 
التوالي، يواصل بنك برقان، إحدى 
املؤسســات املالية الرائــدة التي 
تســاهم بشــكل كبير في املشهد 
الفني والثقافي في الكويت، تقدمي 
دعمه ورعايته لـ»مجموعة األحمدي 
املوسيقية«، التي تعد واحدة من 
أعرق الفــرق املوســيقية الفنية 

احمللية.
وفي هذا العــام، تعود الفرقة 
املوسيقية واجلوقة الكبيرة التي 
تضــم قرابــة ١٠٠ مغن إلــى أداء 
عروضها على مسرح دار األوبرا، 
كما ستقوم »مجموعة األحمدي« 
بإحياء أوبــرا اجلاز التــي قاموا 
بتأديتهــا ألول مــرة منــذ ثماني 

سنوات، والتي قد تكون أول عمل 
فني مت إنشــاؤه بالكامل وتأديته 
مــن قبل طاقم كويتي تقريبا يتم 

عرضه على املستوى الدولي.
ومن خالل النهوض باألنشطة 
الكويــت،  فــي  االجتماعيــة 
ستســتضيف املجموعــة العديد 
من الفعاليــات األخرى على مدار 
العــام، بــدءا مــن فيوجــن جاز، 
وسيمفونيات كالسيكية ملوزارت 
وهاندل، واحلفل املوسمي العائلي، 
والرباعية الوترية لشوبرت، وأوبرا 
اجلاز الكاملة، وحفل فرقة البيتلز 
الروك  سينج-ألونغ، وموسيقى 
من التسعينيات وغير ذلك الكثير.

ومع اتساع القاعدة اجلماهيرية 
للفرقة، تعتبر العروض العديدة 
التــي تؤديهــا فرقــة األحمــدي 

واحدة من أكثــر التجارب الفنية 
واملوسيقية شــهرة في الكويت، 
حيث تقدم مزيجا من موســيقى 
اجلــاز والكالســيكية وبرودواي 
واألوبرا واملوسيقى اجلديدة يؤديها 
أفراد من املهنيني والصاعدين في 
عالم املوسيقى. وتساهم املجموعة 
التي بدأت منــذ أكثر من 65 عاما 
باستخدام معايير موسيقية رفيعة 
املستوى، بشكل متزايد في النسيج 
الفنــي للكويت من خــالل أدائها 

املتنوع.
ويتيــح الدعــم الســنوي من 
بنك برقان الى مجموعة األحمدي 
املوسيقية تقدمي موسيقى كالسيكية 
واسعة النطاق ذات معايير عاملية 
للجماهير الكويتية. ويهدف البنك 
من هذه الرعاية إلى تعزيز املشهد 

الثقافــي فــي الكويــت، واالرتقاء 
باملواهب الفنية احمللية وتسويق 
املبــادرات ذات األثــر االجتماعي 

اإليجابي على املجتمع ككل.
ويندرج دعــم بنك برقان ملثل 
هذه املبادرات ضمن برنامج بنك 
برقــان االجتماعي حتــت عنوان 
»ENGAGE« »معا لنكون التغيير«، 
الذي يهدف إلى تسليط الضوء على 
اجلوانب املهمة واملؤثرة في املجتمع 
عبــر تعزيــز الرفــاه االجتماعي 
من خــالل املبــادرات االجتماعية 
والتعليمية والثقافية والصحية. 
 »ENGAGE« ويأتي نهــج حملــة
متاشيا مع مبادئ البنك، كمؤسسة 
مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم 
أســلوب سياساته مع احتياجات 

ومصالح املجتمع.

مشعل السعيد لـ »األنباء«: 
جاهزون لـ »عودة عنتر« وبانتظار موافقة الرقابة!

عبدالحميد الخطيب

أكد الكاتب واإلعالمي مشعل السعيد انه 
بانتظــار موافقة الرقابة علــى نص فيلمه 
الســينمائي اجلديــد »عودة عنتــر« وذلك 
لبــدء التصويــر وطرحه فــي دور العرض 
الســينمائي. وقال في تصريح لـ »األنباء«: 
نحن جاهزون وننتظر فقط الرقابة لدخول 

لوكيشن التصوير وإجناز العمل. 
وأضاف السعيد: الفيلم من تأليفي وكتبت 
له السيناريو واحلوار ويتصدى إلخراجه 
عبــداهلل لويــس، ومن األســماء املرشــحة 
للمشــاركة معنا الفنان احمــد العونان في 
دور »عنتر« والفنانة لولوة املال بدور »عبلة« 
والفنان نواف الشمري لدور »شيبوب« وأيضا 

مرشح الفنان عبداهلل اخلضر، وتدور أحداث 
القصة في فلك مختلف عما قد يعتقده البعض، 
حيث نقدم »عنتر« و»شيبوب« في العصر 
احلديث وتعرضهما للعديد من املواقف التي 
تظهر انسجامهما وحبهما للتطور الذي شهدته 
احليــاة ورفضهما العــودة الى املاضي مرة 
أخرى، متمنيا أن ينال العمل رضا اجلمهور 

عند عرضه سينمائيا.
من جهة أخرى، ال يزال السعيد يواصل 
تقــدمي برنامجه الوثائقي »أغاني ومعاني« 
الــذي يقدم عبــر إذاعة »البرنامــج العام«، 
وكان قد انتهى من تسجيل املسلسل اإلذاعي 
»بنقول لكم سالفة« الذي كتبه لإلذاعة وقام 
ببطولته ســعد الفرح وحيــاة الفهد وداود 

حسني وسليمان ياسني وهدي اخلطيب.

مؤلف النص املسرحي عالء اجلابر بعد انتهاء العرض

الراحل الكبير اسماعيل فهد اسماعيل في الفيلم التسجيلي التي أعدته فتحية احلداد

جانب من العرض املسرحي »مسك«  عميد املعهد د.علي العنزي أثناء إلقاء كلمته

الكثير من أعماله الروائية والقصصية، أما 
أغنية »إسماعيل« التي تصديت لكتابتها 
وتلحينها والتكفل مبتطلبات التسجيل 
في القاهرة تكرميا للراحل العزيز، فقد 
ضمنتها عناوين كتبه الكثيرة، وجسدت 
فيها افتقادنا وافتقاد ابناء الفقد ومجايليه 
للراحل العزيز، وإلرثه الكبير الذي تركه 
لنا. وال يسعني بهذه االحتفالية اال االشادة 
بالــدور والدعم الالمحــدود الذي قدمه 
لالحتفالية عميد املعهد العالي للفنون 
املســرحية د. علي العنــزي، الذي تابع 
بــكل دأب ومحبة العمــل منذ خطواته 
األولى، وسهل لنا كل سبل اجنازه ليأتي 
بهــذه الصورة التــي طمحنا لها، كما ال 
أنسى جهد رفيقة دربي سعداء الدعاس 
االستاذة باملعهد العالي للفنون املسرحية 
التي أخــذت على عاتقها مهمــة اإلعداد 
لهذه االحتفالية وما تضمنته من انشطة 
متنوعة وضحت من وقتها ووقت أوالدها 
لترعى جميع تفاصيلها حتى جتسيدها 
باألمــس علــى خشــبة املعهــد العالي 
للفنون املسرحية.  وأثمن ادوار االخوة 
واألخوات احملبني ممن ساهموا بجهودهم 
الكبيــرة في اجناح العرض املســرحي 
الذي أخرجه د. فهد العبداحملسن استاذ 
التمثيل واإلخراج باملعهد العالي للفنون 
املســرحية، وتصدت لعمــل ديكوراته 
د.خلود الرشــيدي استاذة الديكور في 
املعهد، وجسد ادواره الطالبان في قسم 
التمثيل واإلخراج باملعهد عمير البلوشي 
وجاسم التميمي، ومساعد مخرج خريجة 
املعهد شهد الدخيل، وإضاءة وصوت طالل 
املطيري وطيف العروج، ومكياج خالد 
الشــطي، وعزف حي آلة الكمان نانسي 
الصفدي.  اما أغنية »اسماعيل« فهي من 
غناء الفنانة املسرحية املطربة املصرية 
فاطمــة محمد علي وتوزيع ومشــاركة 
غنائية كرمي نيازي، وأداء مسرحي هيا 
السعيد وإسماعيل كمال، ومخرج منفذ 
فرح احلجلي مبشاركة طالب املعهد العالي 

للفنون املسرحية.

للمخطط حتى تشكلت خلية العمل األولى 
املكونة من أســاتذة قسم الديكور د.خليفة 
الهاجري ود.خلود الرشيدي، وأستاذ قسم 
التمثيل د.فهد العبداحملسن، والباحثة فتحية 
احلداد، والكاتب املسرحي عالء اجلابر، الذين 
قدموا جهودهم التطوعية بحماسة وحب، 
وكان ذلك بإشراف مباشر ويومي من العميد، 
الذي لوال دعمه ملــا أقيمت هذه االحتفالية 

من األساس.
تضمن احلفل معرضا للفن التشــكيلي 
والصور الفوتوغرافية والكتب، حتت إشراف 

أستاذ الديكور د. خليفة الهاجري. 

راحة نفسية
ومن جانبه، قال مؤلف العمل عالء اجلابر: 
أشعر اآلن بالراحة النفسيةألنني استطعت 
أن أعبر عن امتناني ملا قدمه الراحل إسماعيل 
فهد إســماعيل للثقافة العربية والكويتية 
بشــكل عام، ولنا كمحبني وقــراء إلنتاجه 
الضخم املتميز، هذا ما شعرت به وأنا أقدم 
نص العرض املسرحي »مسك« الذي كتبته 
من روح روايات اسماعيل، وحاولت جهدي 
أن أجعله ميثله شــخصيا وميثل فلسفته 
للحياة التي عاشــها بعمق ورؤية مغايرة، 
باإلضافة إلى رؤيته للموت الذي حاوره في 

في إقامــة فعالية خاصة 
بالراحل، ليس باعتباره 
أحــد أبــرز الروائيني في 
املنطقــة فحســب، وإمنا 
باعتباره أحد أبناء املعهد 
أيضا، كونه خريج قسم 
النقد واألدب املسرحي منذ 
سنوات طويلة، منذ تلك 
اللحظة بدأت بإعداد االحتفالية، عبر مخطط 
حرصت على أن يكون مختلفا ومنوعا في 
الوقت ذاته، وما إن أبدى العميد حماســته 

املعتــادة، وباستشــفاف 
لــروح األديــب الكبيــر 
إســماعيل فهد إسماعيل، 
كانت تلك االحتفالية التي 
أطلقنا عليها عنوان »قريبا 
إلــى هنا«، تأكيدا على أن 
روح الراحل حاضرة بيننا 

رغم الغياب. 
وأضافت: كانت البداية شــرارة أطلقها 
د.علي العنزي عميد املعهد العالي للفنون 
املســرحية، حني عبر عن رغبتــه الكبيرة 

األكادميي العريق، وأشــكر لكم إخالصكم 
ملبدع يشكل بالنسبة للكويت ذروة اإلجنازات 
اإلبداعيــة، التي عرفهــا املثقف في اخلليج 

والعالم العربي. 
ومن ثم مت عرض فيلم تسجيلي للسيرة 
الذاتية للراحل الكبير اسماعيل فهد اسماعيل 
وبعده مت عرض مسرحية بعنوان »مسك« 
تناولت حياة الراحل الكبير اسماعيل فهد 
اسماعيل بشكل فني جميل وتضمنت اهم 
مراحل حياته واهم اجنازاته على املستوى 
االبداعي للرواية وقد جنح عمير البلوشي 
وجاسم التميمي في جتسيد شخصية الراحل 
بشكل جميل للحضور خصوصا في مشهد 
النهاية الذي ابكى احلضور والذي كان على 
صوت السيدة فيروز »انا صار الزم اودعكم« 
لتأتي بعدها اغنية »اسماعيل« والتي اداها 
املشاركون مبشــاعر صادقة جتاه الراحل 
الكبير اسماعيل فهد اسماعيل واألغنية من 

كلمات وأحلان عالء اجلابر.

صيغة مختلفة
 من جانبها، قالت استاذة قسم النقد في 
املعهد العالي للفنون املســرحية د.سعداء 
الدعــاس: حاولنا قدر املســتطاع أن تكون 
فكرة التأبني مختلفة ومغايرة لفكرة التأبني 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

حتت رعاية وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.حامد العازمي وحضور وكيل التعليم 
العالي د.عادل املسعد وعميد املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.علي العنزي واألمني 
املساعد باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة والعميد املســاعد 
لشؤون الطلبة واخلدمات املساندة في املعهد 
د.راجح املطيري ونخبة من املثقفني واألدباء 
منهم الشــاعر د.خليفة الوقيان واألديبة 
د.ليلى العثمان والكاتب القدير عبدالعزيز 
الســريع واألديب طالب الرفاعي ود.خالد 
رمضان، ووليــد الرجيب وآخرون، نظم 
املعهد العالي للفنون املسرحية امسية فنية 
بعنوان »قريباً من هنا« وفاء لسيد الرواية 
الكويتية الراحل اسماعيل فهد اسماعيل وذلك 
على خشبة مسرح الراحل حمد الرجيب 
بإشراف عام من عميد املعهد د.علي العنزي 
وشارك في التنظيم كل من د.سعداء الدعاس 
ومؤلف العمل عالء اجلابر واملخرج د.فهد 
العبداحملســن ود.خليفة الهاجري الذي 
قام بإعداد املعرض التشــكيلي وفتحية 
احلداد التي تصدت إلعداد وإخراج الفيلم 
البلوشي  التسجيلي وبطلي العمل عمير 

وجاسم التميمي.

انطلقت األمسية بكلمة ترحيبية من 
عميد املعهد العالي للفنون املســرحية 

د.علي العنزي جاء فيها:
نلتقي اليوم وفاء لشــجرة الكتابة 
الكويتية وعرفانا بجميل قامة ال تغيب، 
نلتقي اليوم فــي املعهد العالي للفنون 
املسرحية، في أولى أنشطته الفنية لهذا 
العام، التي يتماس فيها مع املشهد الثقافي 
عبر االحتفاء بأحد رموز الثقافة واألدب في 
كويتنا احلبيبة الكاتب الكبير إسماعيل 

فهد إسماعيل، رحمه اهلل.
وأضاف قائال: أيها احلضور الكرمي، 
يسعدني أن أرحب بكم في هذا الصرح 

»قريباً من هنا«.. تأبني بصيغة مختلفة
أمسية نظمها املعهد العالي للفنون املسرحية لسيد الرواية الكويتية الراحل إسماعيل فهد إسماعيل
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شويكار: ابتعدت عن الفن لعدم مالءمة املناخ العام
القاهرة ـ محمد صالح

أكدت الفنانة شويكار في 
تصريــح خاص لـــ »األنباء« 
ان حالتها الصحية أصبحت 
جيدة جدا منــذ فترة طويلة 
بعد متاثلها للشفاء من كسر 
فــي احلوض، الفتــة الى انها 
تعيش حياتها بشكل طبيعي 
ولكنهــا ال تفضل الظهور في 
االعالم او املناســبات الفنية 
او االجتماعية. وقالت: أقضي 
يومي في غاية االستمتاع مع 
ابنتي منة اهلل وأحفادي نازلي 
وفريدة، وأجد نفســي بينهم 
وتدور حوارات يومية بيننا 
وأتابع أحوالهم ودراســتهم، 

وهو أمر يسعدني جدا.
وعن تواصل ابناء الوسط 

ميرفت امني ودالل عبدالعزيز 
والهــام  اجلــداوي  ورجــاء 
شــاهني وغيرهــن. وأردفت: 
عموما احلياة اصبحت صعبة 
واجلميــع مهموم مبشــاكله 

الفني من اصدقائها للســؤال 
عنها وزيارتها، أكدت ان البعض 
يحــرص علــى االتصــال بها 
هاتفيا او زيارتها على فترات 
كلما سمحت الظروف، ومنهن 

وأزماتــه وحياتــه والتمــس 
العــذر للبعــض. ومــا زالت 
الفنانة شويكار ترفض رفضا 
قاطعا التعامل مع التكنولوجيا 
احلديثة بــكل انواعها، حيث 
ترفض شــراء او حمل هاتف 
محمول، وتعتبــر ان الهاتف 
املنزلي هو املعترف به رسميا 
فقط، كذلــك ترفض االقتراب 
نهائيــا من مواقــع التواصل 
االجتماعــي او انشــاء ابنتها 
منــة واحفادهــا لصفحــات 
خاصــة بهــا ألنهــا ال جتيــد 
التعامــل معهــا. وقالت: هذه 
املواقع مزعجة وليس لها فوائد 
بل كلها ســلبيات وســاهمت 
فــي متزيــق اواصــر الرحم 
بني االســرة الواحــدة، حيث 
جتد االســرة مشغولة بحمل 

االجهزة وهم جالســون معا 
لتسود لغة الصمت واجلفاء 
العالقات االجتماعية. واكدت 
شــويكار انها قررت االبتعاد 
عن الفن والوسط الفني منذ 
ست ســنوات تقريبا بعد ان 
وجدت املناخ العام واخلاص ال 
يالئمها، وانها اكتفت مبا قدمته 
من اعمال فنية في الســينما 
واملسرح والدراما، مؤكدة انها 
راضية كل الرضا عن رصيدها 
وتاريخها الفنــي كما وكيفا، 
وحاليا تكتفي مبشاهدة االعمال 
الفنية. وابدت اعجابها بالعديد 
من االعمال التي شاهدتها سواء 
السينما او الشاشة الصغيرة. 
وقالت: أميل ملشاهدة االعمال 
القدميــة لعــادل امــام وعمر 

الشريف واحمد رمزي.

شويكار

»الرحمة« برؤية إخراجية 
وفريق عمل جديدين األحد في الدسمة

صرح رئيس مجلس ادارة فرقة املســرح 
الكويتي الفنان أحمد السلمان بأن الفرقة ستعيد 
عروض مســرحية »الرحمة« الفائزة بجائزة 
افضل عرض مسرحي متكامل ضمن مهرجان 
الكويت املسرحي في دورته االخيرة باالضافة 
الى أربع جوائز اساسية. وتأتي اعادة العرض 
برؤية اخراجية متجددة يقودها الفنان املتميز 
فيصــل العبيد مــع فريق عمــل متجدد يأتي 
تنفيذا لرغبــة مجلس ادارة الفرقة باالعتماد 
على عناصر الفرقة. وستعاد عروض املسرحية 
مساء يوم االحد املقبل على مسرح الدسمة. 
وأشــار الســلمان الــى ان اعــادة عروض 
مسرحية »الرحمة« تأتي ضمن خطة الفرقة 
لتلبيــة عدد مــن االلتزامات الفنيــة احمللية 
والعربيــة والدولية متت جدولتها على مدى 

رئيس مجلس ادارة فرقة املسرح الكويتي أحمد السلماناملوسم اجلديد. 


