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بحضور عميد المعهد العالي للفنون المسرحية وأسرة الراحل صقر الرشود

عرض مسرحية «الصقر» إحيا ًء لذكرى الغائب الحاضر

علي العنزي لـ«الشاهد» :أمسيتنا وفا ًء

• علي العنزي مع الزميلة فالني فخري

تغطية فالني فخري:
اح��ت��ف��ى امل��ع��ه��د ال��ع��ايل للفنون
امل����سرح��ي��ة مب�����س�يرة امل��خ��رج
امل�رسحي ال��راح��ل �صقر الر�شود
من خالل م�رسحية «ال�صقر» ت�أليف
عالء اجلابر و�إخراج الدكتور ح�سني
احل��ك��م ،وذل���ك على م����سرح حمد
الرجيب باملعهد و�سط ح�ضور كبري
من الفنانني واملثقفني واملحبني
للم�رسح ،ك��ان يف مقدمتهم عميد
املعهد العايل للفنون امل�رسحية
د.علي العنزي والعميد ال�سابق
للمعهد الدكتور خالد عبد اللطيف
رم�ضان ورئي�س فرقة م�رسح اخلليج
ميثم ب��در ،بالإ�ضافة ال��ى اع�ضاء
هيئة ال��ت��دري�����س وط��ل��ب��ة املعهد
والفنان حممد املن�صور وط��ارق
العلي واملخرج رم�ضان خ�رسوه.
وق�����ال د.ع���ل���ي ال��ع��ن��زي عميد
املعهد العايل للفنون امل�رسحية
لـ«ال�شاهد»« :اننا نريد ان نقرب
بني الثقافة والفن معا فنحن نعلم
ان الفن والثقافة وجهان لعملة
واحدة وقد اقمنا اوال ام�سية لالديب
الكبري ا�سماعيل فهد ا�سماعيل من
خالل عر�ض م�رسحية «م�سك» احياء
لذكراه وتكرميا مل�سرية عطاءة غري
امل�سبوق واالم�سية الثانية ل�صقر
امل�رسح الكويتي املخرج الكبري
�صقر الر�شود
ح������ي������ث
عر �ضنا

م�رسحية «ال�صفر» ون��ح��ن نفخر
بالقامات الفنية ال�شاخمة من ابناء
الكويت ونتذكرهم باخلري دائما
ونثني على ما قدموه ونعرف االجيال
احلالية على اعمالهم اخلالدة».
وا�ضاف انه ممنت حل�ضور الفنانني
واالدب���اء الكويتيني و�شكر خا�ص
ل�ل�أدي��ب��ة الكبرية ليلى العثمان
واال�ستاذ وليد الرجيب واالديب
طالب الرفاعي والكاتب ميثم
العثمان وال�شاعر الكبري
خليفة الوقيان.
و�شكر خا�ص ال�رسة
�صقر الر�شود على
ح�ضورهم الكرمي
ومنهم اخته و�ضحة
ال��ر���ش��ود وبناته

• جانب من امل�رسحية

فاطمة وك��ن��دة ال��ر���ش��ود واحفاده
اي�ضا.
م�رسحية «ال�صقر» التي �شهدتها
ا��سرة املخرج الراحل م�ساء ام�س
الأول كانت ت��دور ح��ول ا�ستعادة
�شخ�صية �صقر الر�شود على امل�رسح
وحماوالته وكفاحه و�شغفه بامل�رسح
وت�ضحياته من �أجل ان يقدم حالة
م�رسحية خمتلفة عما كان �سائدا يف
ذلك الوقت ،فقد قدم لنا الكاتب
اجل���اب���ر وامل���خ���رج احلكم
�شخ�صية �صقر الر�شود الثائر
ال��واع��ي ال��ذي ك��ان ي�سابق
ال��وق��ت وامل��ل��يء بالطاقة
الإيجابية للم�رسح ،بل عرج
الكاتب على ا�سلوب �صقر يف
البحث ع��ن حتقيق �أحالمه

والعمل على وجود امل�رسح الكويتي
يف امل��ه��رج��ان��ات العربية وكيف
كان يتحدى ال�صعاب والتغلب على
الظروف القهرية كوفاة ابنه فرا�س
ووجوده على اخل�شبة.
ال��ع��ر���ض امل����سرح��ي ب���د�أ بدخول
املذيع عبد الرحمن الدين الذي قدم
االحتفالية و�شارك
فيها اي�ضا من
خالل القائه
اب��ي��ات � ًا من
ال�������ش���ع���ر
ل��ل���أدي�����ب
خ���ل���ي���ف���ة
ال��وق��ي��ان
وال�شاعرة
جن�����م�����ة

فوز الشرقاوي تذكر سبب

ابتعادها عن الساحة الفنية

• �شيالء
�سبت

ك�شفت الفنانة فوز ال�رشقاوي �سبب ابتعادها عن
ال�ساحة الفنية ،وتركيزها على ال�سو�شيال ميديا.
وقالت فوز ،يف ت�رصيحات تلفزيونية :هذا ال�شيء
مو ب�إيدي �أنا موجودة ،ب�س ما �أقدر �أكلم املنتجني
واملخرجني ،و�أقول لهم اختاروين ،اللي يعرف
�شغلي وفني وم�ستوى متثيلي يقدر يخليني.
و�أو�ضحت فوز ال�رشقاوي� ،سبب تركيزها على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،قائلة :ع�شان النا�س ما
تن�ساين ،لأن �أنا خالل الفرتة املا�ضية كنت مركزة على
امل�رسح ،و�أنا وايد �أحبه ،ب�س مو الكل يروح امل�رسح
اللي �أنا ا�شتغل فيه مثل امل�رسح الأكادميي واملهرجانات
وامل�سابقات.
• فوز ال�رشقاوي

ادري�س وغنائه مقطع «�أنا مقدرعلى
بعدك»  ،كما ذكر الدين ان هذا هو
�أول عر�ض م�رسحي يتطرق مل�سرية
الراحل ،وقد �أو�ضح هذا العر�ض
كيف ق��ام الر�شود بت�أ�سي�س فرقة
م�رسح اخلليج ب�شكل �رسيع من خالل
اقناعه امل�س�ؤولني ،كما برر خالفه
مع زكي طليمات من خالل ان�شائه
ه��ذه الفرقة يف الوقت ال��ذي يكن
فيه كل خري لطليمات لكنه كان
خمتلف ًا معه يف الطريقة الكال�سيكية
التي يتعامل بها مع امل�رسح وكيف
مت ع��دم قبوله يف املعهد العايل
للفنون امل�رسحية بالقاهرة وقد
تفهم الأم��ر بعد ذل��ك لأن��ه مل يكن
حا�ص ًال على الثانوية العامة ،لكنه
التحق باجلامعة بعد ذل��ك ق�سم
العلوم ال�سيا�سية ليثبت للجميع
انه موهوب يف العمل بامل�رسح ،
وك�شف العر�ض اي�ضا عن هموم �صقر
الر�شود بحال الفنانني وت�ضحياتهم
ال�سيما الفنانات حياة الفهد و�سعاد
عبد الله ومرمي الغ�ضبان وا�سمهان
توفيق وهيفاء ع��ادل وغ�يره��م ،
كما فند عالقة الر�شود مع الكاتب
عبد العزيز ال�رسيع حيث قدما
معا العديد من الأعمال الناجحة ،
ف�ضال عن عالقتهما يف م�رسح اخلليج
معا ،كما �رسد النجاحات العديدة
التي قدمها للم�رسح يف اعماله مثل
« على جناح التربيزي وتابعه قفة،
وعري�س بنت ال�سلطان وحفلة على
اخلازوق» وغريها.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م�رسحية
ال�صقر من بطولة الطالب عبد الله
البلو�شي ،م�شاري ال�سعيدان،
حم�سن النجدي ،هيا ال�سعيد،
�شهد يا�سني ،غدير ال�رشيفي ،عبد
العزيز العنزي ،غدير ح�سن،
�أحمد بن خمي�س� ،شهاب امل�شايخي
مع م�شاركة خا�صة للمذيع عبد
الرحمن الدين.

توا�صل املمثلة البحرينية �شيالء �سبت ت�صوير م�شاهدها
يف م�سل�سل « 25دقيقة» ،املقرر عر�ضه يف املو�سم الدرامي
الرم�ضاين املقبل.
وقالت �سبت�« :س� ّ
أطل على اجلمهور من خالل م�سل�سل «25
متر بعدد من
دقيقة» جم�سدة �شخ�صية �سهى املوظفة ،التي ّ
الظروف العائلية ،ومن خاللها �سرياين امل�شاهد ب�أكرث من
حالة درامية متغرية ،واجلميل يف الدور الذي �أقدمه �أنه ال
يخلو من احل�س والروح الكوميدية».

م�شعل ال�سعيد

بطاقة فنية
ال��ى م��دي��ر �إذاع���ة الربنامج
ال��ث��اين ب��الإن��اب��ة �إبراهيم
ماتقي ،على جهده الوا�ضح
يف ه��ذه الإذاع���ة امل�سموعة،
وت�شجيعه للمواهب ال�شابة
من ابناء الكويت ،وتذليل
ال�صعوبات امامهم ،وحر�صه
ال�شديد على كل ما ي�صب يف
م�صلحة الوطن ،فهو بحق خري
مثال ومنوذج للم�س�ؤول الذي
يحمل �ضمريا ح��ي��ا ،ونحن
بانتظار دورة �شهر رم�ضان
الذي بات على الأبواب ،و�شكرا
لتزويدنا ب�أخبار الربنامج
الثاين �أوال ب�أول.

• �إبراهيم ماتقي

مسمار بلوح
ت�أخر الفنانني عن مواعيد الت�صوير بات ظاهرة ملحوظة هذه
الأيام ،فكثري من الفنانني والفنانات ال يح�رضون الت�صوير
مبوعده ،و�إذا �س�ألوا عن ال�سبب �أتوا ب�أعذار واهية التغني وال
ت�سمن من جوع ،يف املا�ضي �إذا ت�أخر الفنان عن موعد الت�صوير
خم�س دقائق طرد من العمل� ،أما اليوم ف�أ�صبحت كقول القائل
«�سمردحة» وفالتوه ،لي�س هناك مانع ان يت�أخر الت�صوير
ل�ساعات من �أجل عيون فنانة ،وم�سكني يا فن �أ�صبحت بيد من
ال يرحمك.

بثينة الرئيسي تعرض صوراً

من مسلسل «الديرفة»

�شاركت الفنان بثينة الرئي�سي جمهورها وحمبيها ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع تبادل ال�صور والفيديو «�إن�ستغرام» ب�صورة
من كوالي�س �أحدث �أعمالها الدرامية الذي تخو�ض به املاراثون
الرم�ضاين القادم حتت عنوان «الديرفة».
و�شوقت بثينة جمهورها لأح��داث امل�سل�سل من خالل تعليقها:
ّ
تتوقعون بيظلمني بهامل�سل�سل؟ وال بيكون طيب؟ ..الديرفة رم�ضان
.2019
م�سل�سل «الديرفة» ي�شارك يف بطولته �إلى جانب بثينة الرئي�سي،
كل من :عبد الله بهمن ،غدير ال�سبتي ،ح�سني املهدي ،حممد
املن�صور ،هيفاء عادل ،وهو من ت�أليف علياء الكاظمي،
و�إخراج مناف عبدال.

شيالء سبت تواصل تصوير المسلسل
الرمضاني « 25دقيقة»
و�أ�ضافت�« :أنا �سعيدة وم�ستمتعة جد ًا يف م�شاركتي بهذا
العمل ،الذي �أتوقع له �أن يحقق ن�سبة م�شاهدة كبرية،
خ�صو�ص ًا �أن الن�ص مكتوب ب�صورة جميلة وتواله خمرج
ميتلك من اخلربة الكفاية ،لإي�صال املركب � -أق�صد امل�سل�سل
بر الأمان».
برمته � -إلى ّ
ُيذكر �أن امل�سل�سل من ت�أليف �سحاب� ،إخراج �سائد الهواري،
ومن بطولة هند البلو�شي ،نور الغندور ،عبد الله بو�شهري،
�سعود بو �شهري ،هدى اخلطيب ،طيف ،وغريهم.

مسلسالت رمضان
يت�سابق املنتجون ه��ذه الأي���ام على االنتهاء من
م�سل�سالت رم�ضان ،لتعر�ض يف هذا ال�شهر الذي
يعترب بالن�سبة لهم ال�شهر الأه��م فالوجبة فيه
د�سمة ،والبد ان يتناول كل منتج بيده طرفا من هذه
الوجبة ،وهنا جند البع�ض منهم يحر�ص على الكم ال
الكيف مبعنى انه اليهمه على االطالق ر�ضا امل�شاهد
�أو �سخطه على ما ي�شاهده ،الأهم بكم يبيع احللقة
الواحدة ،نحن النح�سد احدا على الكم ولكنا ن�س�أله
عن الكيف ،هل قدمت مو�ضوعا هادفا يف م�سل�سلك
وطرحت م�شكلة وو�ضعت لها احلل ام ان م�سل�سلك
حت�صيل حا�صل ،وهل راعيت حرمة �شهر رم�ضان
والعادات والتقاليد الكويتية؟ ا�سئلة كثرية تطرح
نف�سها حول هذا املو�ضوع وكي نخت�رص على انف�سنا
نتوجه الى الرقابة مبا�رشة فهي امللج�أ واملالذ
ونقول لها :نعلم ان امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق
الرقابة لي�ست بالأمر ال�سهل ،ولكن نعلم اي�ضا �أنكم
حري�صون على قيم ومثل املجتمع الكويتي� ،أبنا�ؤنا
وبناتنا �أ�صبحوا ي�شاهدون هذه امل�سل�سالت خا�صة ما
يعر�ض يف �شهر رم�ضان ،ف�شدوا حزامكم ،والجتيزوا
�إال ما يتما�شى مع بيئتنا ،ونعلم انكم �سرتاعون هذا
الأمر ولكن الذكرى تنفع امل�ؤمنني ،وكثري جدا من
اال��سر متذمرة مما ت�شاهده يف ه��ذه امل�سل�سالت،
بع�ض هذه الأعمال ت�صدر لنا �أخالقا فا�سدة ،وتطرح
موا�ضيع ال تالئم جمتمعنا ،و�أنتم �أعلى عينا بذلك،
نحن نحرتم كل عمل هادف ونثني عليه ،اما الأعمال
غري الهادفة ،والتي ت�سعى لتعليم ابنائنا اخالقا
فا�سدة فال نريدها ،ويا رقابة «ق�صق�صي» اجنحة كل
م�سل�سل �ساقط والله ويل التوفيق ودمتم �ساملني.

• علي العنزي وفريق العمل

لصقر الرشود وعنوانها «المسرح األكاديمي»

مجرد رأي

• ح�سني املهدي

• بثينة
الرئي�سي

