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قرارات مهمة لتطوير ساحتنا الثقافية والفنية.. 
تنتظرالتنفيذ بالشكل الصحيح

@Mefrehs-مفرح الشمري

بعــد أن أصــدر وزيــر 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري قــرارات لتنظيم 
إجازة العروض املسرحية 
بالبالد التي تقدمها الفرق 
املسرحية األهلية والقطاع 
اخلاص في يونيو املاضي، 
أصدر أمس «االثنني» عدة 
قــرارات مهمــة اســتقبلها 
املهتمون بالشــأن الثقافي 
والفني بــكل رحابة صدر، 
متمنــني ان تنفذ وفق آلية 
تســهم فــي دفــع احلركة 
الثقافية والفنية الكويتية 
الى االمام في ظل االوضاع 
التــي نعيشــها حاليا بعد 

انتشار جائحة كورونا.
والقرارات اجلديدة التي 
الوزيــر املطيري  اصدرها 
تتمثــل فــي بــدء احللقات 
النقاشية لعمل استراتيجية 
املجلــس الوطنــي للثقافة 

والفنون واالداب مع اطالق 
مشــروع بيت املوســيقى 
ودار الفنون الشــعبية في 
اكتوبر املقبل بالتعاون مع 
جمعية الفنانني الكويتيني، 
باالضافة الى اطالق معرض 

دائم للفنانني التشــكيليني 
في اكتوبر ليكون حاضنة 
االبداعية  لعرض االعمــال 
التشــكيلي طــوال  للفــن 
العام، كما تضمنت قرارات 
الوزيــر اجلديــدة حمايــة 

االثار واملتاحــف واملباني 
التاريخيــة وفــق قانــون 
االثار رقم (١١ لسنة ١٩٦٠) 
الى اســتئناف  باالضافــة 
الثقافية والفنية  االنشطة 
بالبالد وفق االشــتراطات 
الصحيــة املعمــول بها في 

البالد.
هــذه القرارات تســاعد 
علــى حتريك املياه الراكدة 
الثقافــي والفني  باجلانب 
املنــوط بتنفيذها املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واالداب واملطلوب منه حاليا 
وضع دراســة كاملة وآلية 
لتنفيذها بالشكل الصحيح 
حتى يســتفيد منها جميع 
املثقفــني والفنانني بجميع 
املجاالت، خصوصــا فيما 
يتعلــق بـ«مشــروع بيت 
املوســيقى» و«دار الفنون 
الكويتية الشــعبية» الذي 
سيقام في مقر «متحف الفن 
الذي سيحتضن  احلديث» 
الدائــم  املعــرض  ايضــا 

للفنانني التشكيلني، ومثل 
هــذا املشــروع يعتبر من 
الثقافية املهمة،  املشــاريع 
موســيقيني  هنــاك  الن 
شــبابا بحاجة الى الدعم، 
وهناك فرق شــعبية ايضا 
بحاجة للدعم، وايضا هناك 
فنانون تشكيليون بحاجة 
الى دعم، إلظهار ابداعاتهم 
واعطائهم الفرصة «حالهم 
حال غيرهــم» من الفنانني 
املتواجديــن  التشــكيليني 

حاليا على الساحة.
القرارات التي يصدرها 
وزير االعالم والثقافة وزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمــن املطيــري في 
اآلونة االخيرة قرارات كنا 
ننتظرهــا بفــارغ الصبــر 
لتطوير ســاحتنا الثقافية 
والفنية بجميع انواعها، فله 
الشكر والثناء، ونتمنى ان 
تكــون آليــة تنفيذها على 
ارض الواقــع قريبــا لتعم 

الفائدة على اجلميع.

أصدرها وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب واستقبلها أصحاب الشأن برحابة صدر أجر وعافية يا بووليد
مفرح الشمري

اليزال املخرج القدير غافل فاضل يرقد 
في مستشفى جابر بعد إصابته بڤيروس 
كورونا ملتابعة حالته الصحية عن قرب، 
وذلك بناء على أوامر األطباء في املستشفى.

وأكد «بووليد» غافل فاضل لـ «األنباء»، 
أن حالته الصحية تتحسن يوما بعد يوم، 
وهذا بفضل اهللا ثــم بدعوات محبيه في 
إلى اجلهد  الكويت واخلليــج، باإلضافة 
املبذول من قبل الطاقم الطبي املشــرفني 

على حالته الصحية.
ومتنــى «بووليد» للجميــع الصحة 
والعافية، شاكرا كل من سأل عنه، وسائال 
املولى عز وجــل ان يبعد عن البالد هذه 

الغمة ويحفظ اجلميع منها.
«األنباء» تتمنى الشفاء التام للمخرج 
القدير غافل فاضل ليعود الى أهله وذويه 
ساملا معافى ملزاولة نشاطه الفني االبداعي 
في إخراج األعمال الدرامية والبرامج املنوعة.

أجر وعافية يا بووليد.

غسان الرحباني: «هيك بنحكي عن فيروز»!
بيروت - بولني فاضل

حتى اللحظــة اليزال 
غســان الرحبانــي حتت 
وطــأة الصدمــة، صدمة 
غيــاب والده املوســيقي 
الرحبانــي بعدما  إلياس 
باغتــه ڤيــروس كورونا 
وحملــه إلى املقلب اآلخر 
مــن الدنيا. حتى اللحظة 
اليزال حزنه كامال وعميقا 
ولم يتآلف بعد مع رحيل 
األب وال يعلم حتى ما إذا 
كان ســيتآلف مع الفكرة 
ذات يــوم قريب أو بعيد. 
غســان املشــتاق لوجود 

إليــاس يناجيــه كل ليلة قبل النوم ويســأله 
طمأنتــه ما إذا كان مرتاحــا، حيث هو. يقول: 
«رأيتــه أكثر من مرة في املنام، رأيته بصورة 
جميلة». غسان املقيم في املبنى ذاته مع األهل 
وشــقيقه جــاد وحيث االســتوديو وكل عالم 
املوســيقى الذي تفتحت عيونــه عليه اليزال 
يحاذر حتى اليوم دخول مكتب إلياس ورمقه 

حتى بنظرة.
فمجرد محاولة التفكير بالدخول إليه يجعله 
يشــعر وكأنه على قاب قوســني من االنهيار، 
ولكــن ماذا عــن إحياء كنــوز الراحل لو رمبا 
رفدها بروح موسيقية جديدة؟ يجيب: «أكذب 
إن قلت إني أفكر حاليا بهذه األمور أو ان لدي 
مشــروعا من هذا القبيــل. وفي أي حال، رمبا 
شقيقي جاد ميلك القدرة أكثر مني على التفكير 
مستقبال بتوجه كهذا». ويروي غسان أنه في 
آخــر عامني عن حياة إلياس، عانى األخير من 
النسيان ومشاكل الذاكرة وهو ما جعله مبنأى 
عن أحاديث كورونا وغير متابع ملا يحصل، وكان 
لألمر إيجابياته انطالقا من خوف إلياس املزمن 
من األمراض، ويؤكد الرحباني االبن ان والده 
كان نشيطا وفحوصات دمه جيدة قبل أن تأتيه 
كورونا وتأتي عليه. وعن أكثر من أثر فيه بعد 

رحيله، يقول غسان ان ما 
فاجأه هو قدر محبة الناس 
للرحبانــي  وتقديرهــم 
اإلنسان والســيما جلهة 
لطفــه وتســامحه وقربه 

إلى القلب وتواضعه.
وكثيرا ما يسأل غسان 
الرحبانــي عــن عالقتــه 
وعالقــة والــده الراحــل 
بالســيدة فيــروز، فيأتي 
الــرد بأن اللقــاءات معها 
ومع رميا كانت كثيرة في 
اآلونة األخيرة وكانت تتم 
على مأدبة عشاء في منزل 
والديه، حيث كانوا يأكلون 
ويتسامرون ويضحكون 

وكان الياس يفرح بهما كثيرا.
ويتابع غســان حديثه عن فيروز، فيقول: 
«العالقة داخل العائلة هي عالقة طبيعية علما انه 
في جلساتنا مع السيدة فيروز لم نكن نتحدث 
أبدا في الفن وإمنا في املاضي وذكرياته، أما على 
مأدبة العشاء فكان محور احلديث أطباق والدتي 
وطريقة إعدادها لها، السيما أنها معروفة بلقمتها 
الطيبة وأن الطبخ شأن يهم كثيرا فيروز ورميا». 
ويروي غسان حادثتني مع فيروز تركتا أثرين 
عميقتني في نفســه. أولهما حني أخذته فيروز 
ذات يوم جانبا في منزل والديه وسألته كيف 
يتدبر أموره مع العائلة واألوالد وكيف يعيش 
ويؤمن استمراريته، قائال ان اهتمامها بالسؤال 
عــن أحواله جعله يشــعر وكأنه أمام أم ثانية 
خصوصا انها كانت تصغي لرودوه وتستوقفه 
أحيانا ملزيد من االستفسار. أما احلادثة الثانية، 
فهي حني كان في طريقه الفتتاح مسرحية من 
كتابته وإخراجه ومتثيله، وكان في غاية القلق 
والتوتــر حني رن هاتفه وفوجئ بأن الســيدة 
فيروز أرادت تشــجيعه ودعمه وهو ما جعله 
يدمــع باعتبار ان الــكالم صادر عن أحد رموز 
املسرح في لبنان وعن أسطورة يعجز اللسان 

عن وصفها، كما يقول غسان.

«الست ليلى».. مستمرة!

سيف نبيل..«ما أقدر أنساك»

بيروت: حكاية «الست ليلى» في مسلسل 
«عروس بيروت» ستستمر في اجلزء الثالث 
الذي تقــرر البدء في تصويره أواخر شــهر 
أغسطس، وقد بدأت محطة MBC منتجة العمل 
بتشــويق متابعيــه عبر مقابــالت مع أبطال 
املسلسل ومنهم املمثلة تقال شمعون التي جتسد 

شخصية ليلى الضاهر، حيث قالت ان ليلى 
لن تنكسر للظلم وستمضي في معارك قدمية 
وأخرى مستجدة منها ما له عالقة باجلمعية 
التي ترأســها وبحب حياتهــا احملامي عادل، 
فضال عن فصول غير معروفة ستتكشف من 

حياة زوجها الراحل فوزي الضاهر.

بعــد النجــاح الكبير الذي حققــه مؤخرا 
بأغنية «ممكن»، يســتعد ســيف نبيل لطرح 
أغنيــة جديدة من املتوقع أن تشــكل مفاجأة 

للمشاهدين.
في التفاصيل، نشــر سيف عبر صفحاته 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي مقطعا 
ترويجيــا من كليب أغنيته اجلديدة «ما أقدر 
أنساك» الذي سيطرحه في األيام القليلة املقبلة.

وقد أثار الفيديو حماس متابعيه على مواقع 
التواصل االجتماعي حيث ظهر ســيف بلوك 

غريب في مشــاهد ضخمة وتأثيرات صوتية 
وبصرية غير اعتيادية.

ومــن املتوقــع أن يشــكل العمــل مفاجأة 
للمشاهدين خاصة أن سيف اعتاد على تقدمي 
أعمال ضخمة ومميزة حصدت جناحات كبيرة 
ونسب مشاهدات عالية جدا في جميع أنحاء 

الوطن العربي.
«ما أقدر أنساك» طرحها سيف نبيل خالل 
عيد األضحى وذلك عبر قناته على اليوتيوب 

ومختلف املنصات الرقمية.

سيرين عبد النور: وجدت ضالتي بثنائية غير متوقعة
بيروت: ال متيل الفنانة سيرين عبدالنور 
إلى املغامرات في حياتها اخلاصة حتى انها ال 
جترؤ على التفكير فيها، مفضلة دوما منطق 

األمان ومنطقته.
غير أن ما يسري على حياتها ال يسري 
على مهنتها كممثلة، إذ تعشق فيها كل أنواع 
التحديات واملغامرات وآخرها مسلسل «دور 
القمر» وشــخصية «شمس» التي جسدتها 
حتت إدارة املخرج ســعيد املاروق والكاتب 
ناصر فقيه. ففي هذه الشــخصية سيرين 
هي رمز الشر املطلق واإلساءة املفرطة جراء 
ظروف قائمة ومرة عرفتها «شمس» مبراحل 
مــن حياتها وجعلتها تتنقــل من ضفة إلى 
أخرى، حيث وجدت نفسها أمام خيارين ال 
ثالث لهما هما االنتقام أو املسامحة. سيرين 
التي لطاملا تطلعت إلى عمل ممتلئ باألكشن 
والتشــويق وحبس األنفــاس عثرت على 
ضالتها في مسلســل «دور العمر»، فكان 
بحق مسلسل العمر ودور العمر، كما تقول، 
حيث التوليفة بأكملها جديدة عليها لناحية 
الفكرة والكتابة واإلخراج. لكن اال تخشى عدم 
تقبل املشاهد لها في ثوب الشريرة؟ جتيب: 
«خائفة بالطبع وأمتنى على املشــاهدين اال 
ينقزوا» من شخصيتي. صحيح إني أجهل كم 
سيتقبلوني في هذه الصورة، لكني أدعوهم 
إلى تلقف الرسالة املبطنة من خالل هذا العمل، 
وهو ان احليــاة تضعنا أحيانا أمام مواقف 
تضطرنا إلى تبديل املسار واتخاذ قرارات ما 
كنا نتصور يوما أننا سنتخذها. وتلفت إلى أن 
«شمس» شخصية مركبة بامتياز ومشاكلها 
النفسية ناجمة عن عدم ثقتها بالرجل الذي 

باتت تنظر إليه على كونه وحشا إثر جتربتني 
قاسيتني جعلناها تفقد كل ثقة به. وكشفت 
سيرين ان ابنتها الكبرى تاليا بعثت برسالة 
عبر الواتســاب إلى مخرج املسلسل تسأله 
فيها عما فعله بوالدتها بعدما شاهدت اإلعالن 

الترويجي للعمل وخافت منها.
وتوجهت إليه ابنة العشر سنوات بالقول: 
«أشكرك على مخيلتك لكن ماذا فعلت بأمي؟» 
وتثني على عظمة املخرج سعيد املاروق الذي 
كان من املقــرر أن تعمل حتت إداراته قبل 
سنوات في مسلسل «٢٤ قيراط» لوال وقوع 
خالف أدى إلى عدم توليه املهمة. كما تبدي 
سعادتها بتقدمي ثنائية غير متوقعة مع املمثل 
عادل كرم، قائلة: إن املشاهد سيتعرف على 
عادل جديد بتقنيات مختلفة لناحية الصوت 
والنظرة ولغة اجلسد وسائر التفاصيل. وعن 
الشــكل الذي تظهر به في العمل أكدت أنها 
لم تتصور نفسها مرة شقراء لكنها جترأت 
وحتولت إلى هذا اللوك في املسلسل وشعرت 
للوهلة األولى بأنها نســخة عن شقيقتها 
الشقراء سابني نحاس. ولفتت إلى أن الشكل 
يأخذ حيزا من تفكيرها لكنها تعتمد فيه على 
اختصاصيني يدرسون الشخصية وخلفيتها 
النفسية ويختارون الشكل واللباس وتوابعهما، 
أمــا هي فال تتدخل في التفاصيل طاملا أنها 

تثق مبن تتعامل معهم.
وعما تصبو إليه بعد ٢١ سنة في التمثيل 
تقول ســيرين: «أريد أن أثبت نفسي أكثر 
فأكثر بعد هذا املشوار، علما بأن اخلبرة التي 
راكمتها باتت تخولني قراءة الدور بشــكل 

صحيح ورسمه في مخيلتي».


