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املايسترو د.راشد النويشير

«شكرًا» ألطباء العالم والصفوف األولى
أغنية من إنتاج تلفزيون الكويت

مفرح الشمري 

بعد عودة احلياة لطبيعتها في البالد، البد من شكر كل اجلهود 
التي ســاهمت فــي وصولنا لهذه املرحلة بعد انتشــار جائحة 
كورونا، فمنذ نهاية شــهر فبراير وحتى يومنا هذا لم تتوقف 
جهود الصفوف االمامية للحد من انتشار هذا الوباء واحملافظة 

على صحة املواطنني واملقيمني على أرض الكويت املعطاءة.
الشاعر عبداهللا املرشد كتب كلمات جميلة بحق هؤالء االبطال 
ليقول من خاللها «شــكرا» من القلب على جهودكم للمحافظة 
على صحة املواطنني واملقيمني في الكويت، وألن هذه الكلمات 
جميلة حلنها املرشد ووزعها موسيقيا املايسترو د.راشد عبداهللا 
النويشير وغنتها الواعدة شهد تقي بإحساس جميل، وتصدى 
النتاجهــا تلفزيــون الكويت وهي مبنزلة باقة شــكر وامتنان 

جلميع اطباء العالم الذين يواجهون هذه اجلائحة. 
تقول كلمات األغنية:  شكرا ألطباء العالم شكرا.. شكرا شكرا 
شكرا  شــكرا للصف األمامي األول.. شكرا شــكرا شكرا  شكرا 
ألبطال املالحة شكرا.. برا وجوا وبحرا  لكم منا جزيل الثناء.. جزيل 

الشاعر وامللحن عبداهللا املرشدالثناء لكم منا.

إبراهيم الزدجالي: 
مشتاق للدراما الكويتية

أحمد الفضلي 

أكد الفنان العماني ابراهيم الزدجالي لـ«األنباء» 
انه ال يوجد سبب معني لغيابه عن الدراما الكويتية 
في السنوات االخيرة، مؤكدا ان الكويت وحتديدا 
املعهد العالي للفنون املسرحية في الكويت هو 
من صنع موهبة ابراهيم الزدجالي واملشاركة في 
االعمال الكويتية اظهرت اسمي وقدراتي الفنية، 
والكويت لها فضل كبير على أغلب فناني اخلليج 
وانا اشعر باشتياق كبير للعودة واملشاركة في 
الدراما الكويتية خصوصا وان الغياب استمر 
لقرابة الثمانية اعوام. وفيما يتعلق مبشاريعه 
املســتقبلية ذكر الزدجالي انه حاليا في فترة 
اســتراحة اجبارية وفي الوقت ذاته يرى انها 
استراحة مستحقه لكونها جاءت بسبب االوضاع 
احلالية التي يعيشها العالم بسبب ڤيروس كورونا 
ومستحقه لكونها اتت بعد مشاركته في ثالثة 
اعمال دفعة واحدة في العــام املاضي وكانت 

متنوعه مابني اعمال سعودية واماراتية.

ملشاهدة الڤيديو

«لون الغد».. جديد طالب الرفاعي

عن دار ذات السالسل في الكويت، وبعدد 
(٣٥٠ صفحــة) من القطع املتوســط، أصدر 
األديــب طالب الرفاعي كتابــه اجلديد «لون 
الغد.. رؤية املثقف العربي ملا بعد كورونا»، 
وإذا كان الرفاعي قد عرف بكونه قاصا وروائيا 
عربيا وأستاذا زائرا لتدريس مادة «الكتابة 
اإلبداعية»، فإنه في إصداره اجلديد يحاكي 
ويرصــد ويوثق للفكــر العربي، وذلك عبر 
الوقوف على رؤية وتوقع٨٨ مفكرا ومبدعا 
ومثقفا عربيا، ينتمون لـ١٩ قطرا عربيا عما 

سيكون عليه العالم بعد جائحة كورونا.
قســم الرفاعــي إجابــات املشــاركني إلى 
ثــالث فئــات: املتفائلون بعدد ١٩ مشــاركا، 
واملتشائلون بعدد ٤٥ مشاركا، واملتشائمون 
بعدد ٢٤ مشــاركا، وبالوقــوف أمام كل فئة 

يدون الرفاعي أهم األفكار والرؤى والتوقعات 
التي دارت في ذهــن املفكر واملبدع العربي، 
ويعقــد صلة بني ذلــك وبــني آراء وقراءات 
املفكرين والسياسيني العامليني أمثال: هنري 
كيســنغر، ونعــوم تشومســكي، وتوماس 
فريدمان، ويوشــكا فيشر، ويوفال هراري، 
ويربــط ذلك كله بأهــم املواقف التي جاءت 
على لسان الساسة العامليني أمثال الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون. ليصل في احملصلة إلى 
ثالث قضايا شــكلت الهم األكبر واألساسي 
في تفكير املبدع واملفكر العربي وهي: أوال، 
حال اإلنسان العربي، ثانيا، السيادة العاملية، 

ثالثا، الفكر والثقافة واإلبداع.

كتاب يرصد رؤية املثقف العربي ملا بعد «كورونا»

غالف الكتاباألديب طالب الرفاعي

حوار - ياسر العيلة

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الســينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» 
هشــام الغامن ان مقولة «ان عالم السينما 
وجد نفسه فجأة وقد أصبح يتيما بسبب 
أزمة ڤيروس كوفيد-١٩» تعبير مبالغ فيه، 
وقال: السينما على مستوى العالم واجهت 
في السابق أزمات كثيرة تاريخيا من حروب 
وأزمات ومشاكل اقتصادية ولم تغلق أبوابها 
لكن «كوفيد -١٩» اســتطاع إغالقها فترة 

طويلة غير انها قادرة على العودة بقوة.
وعن حال شــركة الســينما الكويتية 
«سينيسكيب» في ظل أزمة كورونا احلالية؟ 
قال الغامن لـ «األنباء»: كان ودي أطمنكم، 
لكن حالنا مثل حال كل شــركات العرض 
العالم، فالضرر  السينمائي على مستوى 
كبيــر جدا ألنه لم تكن هناك حلول أمامنا 
مع بداية األزمة «يا نفتح دور العرض» أو 
نغلقها، فكان اخليار اآلمن هو خيار جميع 

الدول بإغالق دور العرض حالنا حال قطاعات 
اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وان 
شاء اهللا نتخطى هذه املرحلة اخلطيرة في 

تاريخ صناعة السينما.
مكان آمن

وحول توقعه عودة احلياة الى السينما 
فــي الفترة املقبلة، قال: إلى اآلن ال يوجد 
شيء رسمي بخصوص العودة لكننا نأمل 
خيرا، وهناك تنسيق بيننا كـ «سينسكيب» 
واجلهــات الصحية في البالد، خاصة أننا 
في فتــرة اإلغالق بذلنا جهودا كبيرة في 
التطوير من أنفسنا وبشكل دوري، وعمل 
االحتياطات الصحية الالزمة من تأمني وتعقيم 
دور العرض حتى اذا فتحنا يكون اجلميع 
مرتاحا ومطمئنا لإلجراءات االحترازية، وكل 
ذلك مت من خالل خطط مدروسة بدقة حول 
كيفية إعادة افتتاح هذه الســينمات، وأنا 
وكل زمالئي في شركة السينما الكويتية 
الوطنية نعمل على قدم وساق مثل خلية 

النحل، وحتديدا خالل الفترة املاضية، ألننا 
نتوقع ان تكون عودة احلياة الى السينما 
قريبة ان شاء اهللا، السيما اننا انتهينا من 
املرحلة الرابعة مؤخرا والتي ســمح فيها 
بافتتاح املطاعم والنوادي الصحية وبعض 
األنشطة املختلفة األخرى التي بها احتكاك 
بني الناس، واعتقد ان السينما مكان آمن اكثر 
من أماكن أخرى مت السماح لها باالفتتاح 

مجددا خالل هذه املرحلة.
املنصات والسينما

وعــن رأيه فــي انتشــار املنصات 
االلكترونيــة بكثرة الفترة األخيرة، وهل 
سيكون لها تأثير على السينما بشكل عام؟ 
أوضح: عندي يقني ان املستقبل لن يكن 
مثل ما كان بســبب ڤيروس «كوفيد-١٩» 
والذي جعل الناس تتجه الى قنوات اخرى 
للعرض وهي املنصات، ومن الطبيعي أن 
يوجد من سيتعلق ويتطبع بالوضع اجلديد 
ويجد انه مريح بالنسبة له في ظل إغالق 

دور العرض، وقد يكــون لها تأثير لكنه 
جانبي مؤقت الى ان تعود األمور الى نصابها 
بعد هذا الوقت، اعتقد ان السينما ستعود 
لها زهوتهــا املعتادة ألنها في األخير هي 
مكان ترفيهي للجمهور ال ميكن ان يحل 
محله مســرح منزلي توضع فيه منصات 
مثل «نتفلكس» و«osn» وغيرهما، وسيظل 
الترند العاملي «العشاء والسينما» طول عمره 
مصدر الترفيه األول لرواد السينما على 

مستوى العالم. 
أما عن توقعاته ورؤيته لشكل السينما 
ما بعد «كورونا»، فقال: سنحتاج الي سنتني 
على األقل حتــى تعود املياه الى مجاريها 
بشــكل طبيعي والى مــا كانت عليه قبل 
«كورونا»، ألن ثقة الناس بالوضع الصحي 
اآلمن في الســينما أو غيرها من األماكن 
املغلقة قد يأخذ بعض الوقت، باإلضافة الى 
أن تأثر اإلنتاج السينمائي خالل هذه األزمة 
كان سيئا وسينعكس على السينمات، لذلك 
شكل السينما سيتعافى لكنه سيحتاج الى 

وقت، نعم سيحدث تغيير لكن بشكل طفيف.
صندوق دعم

وحول كيفية النهوض بصناعة السينما 
الكويتية وتصديرها للخارج،قال: عندنا اكثر 
من مشــكلة تواجهنا، أوال اللهجة، وثانيا 
جودة اإلنتاج، ألن تصدير الفيلم الكويتي 
لكي يعرض في اخلارج يحتاج الى جودة 
عالية، وهذا شيء ليس باألمر السهل، خاصة 
أن كل من يخوض جتربة اإلنتاج السينمائي 
حاليا ينتج من «حر ماله» من دون أي دعم. 
وبدوري احب ان اشكر من خاللكم تلفزيون 
الكويت على تشجيعه وشراء حقوق األفالم 
الكويتية وعرضها عبر شاشته، وهذا ما 
كنا نتمناه، مستكمال: صناعة السينما في 
الكويت حتتاج إلى صندوق دعم حتتضنه 
الدولة، لكن اآلن الوضع غير مناسب ان نطلب 
هذا الشيء في ظل الظروف االقتصادية 

التي منر بها حاليا.
وعــن وجود خطــة مســتقبلية من 

قبل شــركة الســينما الكويتية الوطنية 
«سينســكيب» لتبني األعمال السينمائية 
الكويتية حتى تنتشــر بشكل اكبر، قال 
الغامن: منذ بداية عملنا في الهيئة التنفيذية 
ملجلس إدارة الشــركة ونحن ندعم بكل 
ما نستطيع، واالخوان في مجال السينما 
الكويتية بشكل خاص والسينما اخلليجية 
بشكل عام يعلمون جيدا أننا ندعمهم سواء 
عن طريق العرض السينمائي أو عن طريق 
مساعدتهم في التوزيع او حتى عن طريق 
التسويق، وهذه أمور مهمة جدا ويعلمونها 
جميعا، صحيح اننا شــركة قطاع خاص 
ويهمنا الربح املادي لكن يهمنا أيضا ان يكون 
لنا دور في دعم اقتصادنا وشبابنا أصحاب 
احملاوالت اجلادة في صناعة سينما كويتية، 
ألن الســوق الكويتي هو األولى لتحقيق 
إيرادات لكي يستطيع املنتجون استرداد 
ما مت صرفه على انتاج هذه األفالم، لذلك 
شركة السينما الكويتية ال تبخل عليهم بأي 
شيء ممكن يساعدهم على االستمرارية.

خّص «األنباء» بصور تعقيم دور العرض في «سينيسكيب»
تعقيم كافتيريا السينماتعقيم كراسي قاعة العرض

صناعة السينما في الكويت حتتاج إلى صندوق دعم حتتضنه الدولة املنصات اإللكترونية لن تكون بديلة لدور العرض «سينسكيب» لها دور في دعم االقتصاد وأصحاب احملاوالت اجلادة

الغامن: السينما مصدر الترفيه األول واألكثر أمانًا

جومانا مراد: هذا أصعب مشهد في «مدرسة احلب ٣»!
أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها 
البالغة بنجاح احللقات األولى من مسلسل 
«مدرسة احلب ٣»، والذي يعرض على قناة «يا 
هال األولى»، التابعة لشبكة OSN، مبشاركة 
نخبة مميزة من جنوم الدراما في مصر والعالم 
العربي، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل.

وقالــت جومانــا في تصريــح صحافي: 
إن ردود أفعــال اجلمهور فاقــت توقعاتها، 
خاصــة بعد انهيار عــدد كبير من اجلمهور 
بالبــكاء بســبب أحد املشــاهد، وأنها تتابع 
جميع التعليقات عبر حساباتها الشخصية 
وتتفاعل معهم بشكل كبير، خاصة جمهورها 
الذي يهنئها بنجاح العمل، مشيرة الى أنها 
أول ممثلة عربية تنتج مسلسال كبيرا بذلك 
احلجم، وأنها حتب ان تبحث عن كل ما هو 
جديــد ومتميــز في كل ما تقدمــه من حيث 
أدوارها وأعمالها، مضيفة: أصداء املسلسل 
كانت في غاية الروعة، وذلك بعدما عرضت 
أغنية «قلبي وقع» للفنانة كارول سماحة، 
والتي صنعت خصيصا من أجل املسلسل، 
وهي من كلمات الشــاعرة ســهام شعشــاع 
وأحلان املوســيقار محمد رحيم، وســعيدة 

بوجودها ضمن العمل. 
وأردفت قائلة: جناح أي عمل سببه قصته، 
ومسلسل مدرسة احلب حقق جناحا كبيرا 
بشهادة من اجلمهور الذين أوضحوا أن قصة 
املسلسل التي كتبها املؤلف معتز فتيحة كانت 
في غاية الروعــة واجلمال، والتوليفة التي 
حبكها كانــت مميزة، وهو من األعمال التي 
ستجعل اجلمهور يتذكرها بعد فترة طويلة.

وكشــفت جومانــا عــن أصعب مشــاهد 
املسلســل حيث قالت: مشــهد موت «مراد» 
في احللقة الرابعة ومشهد النهاية، وجناح 
املسلسل له عدة زوايا من بينها أبطال العمل 
أبرزهم النجم خالد الصــاوي، أمير كرارة، 
الراحل فاروق الفيشــاوي وغيرهم، ومتيز 
مصطفى قمر في الغناء باملسلسل ألول مرة 
باللهجة اللبنانية، موضحة أنها تقلق من كل 

عمل تقدمه لكنها تطلب التوفيق من اهللا.

تعقيم أدق التفاصيل


