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بدء فعاليات «بينالي سعاد الصباح  ...»2اليوم

سلمان :تحية للمبدعين الذين شاركوا
في ورشة التصوير العربي
كتبت �سو�سن �أ�سعد:

��ص�رح رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الكويتية
للفنون الت�شكيلية عبدالر�سول �سلمان
ب�أن بينايل �سعاد ال�صباح « »2اليوم
االربعاء �سي�شهد حفل االفتتاح والتكرمي
و�إعالن الفائزين يف هذا البينايل الذي
بات موعدا متجددا مع الإب��داع بف�ضل
ال��دع��م وال��رع��اي��ة م��ن ل��دن ال�شيخة
د�.سعاد ال�صباح.
و�أ�شار ال�سلمان �إلى ان فعاليات بينايل
�سعاد ال�صباح  2كانت قد انطلقت يوم
 29مار�س املا�ضي من خالل الور�شة
التي �شارك بها ع��دد متميز من اهم
الفنانني الت�شكيليني من انحاء العامل
العربي والكويت.
وقال رئي�س اجلمعية الكويتية للفنون
الت�شكيلية :ال ميكن التعبري عن حالة
الفرح وال�سعادة التي عا�شها جمموعة
م��ن اه��م الت�شكيليني ال��ع��رب �أثناء
ال��زي��ارة ال��ت��ي خ�صت بها ال�شيخة
د�.سعاد ال�صباح العنا�رص امل�شاركة
يف الور�شة حيث تبادلت معهم احلوار
حول جملة من الق�ضايا التي ت�شغل
الفنانني الت�شكيليني يف العامل العربي
وال��وق��وف على همومهم وق�ضاياهم
وهي احلري�صة كل احلر�ص على دعم
املبدعني العرب يف كافة املجاالت
والتخ�ص�صات.
وتابع ال�سلمان قائال :بح�ضور نخبة من
مبدعي الت�شكيل من الوطن العربي متثل

• عبدالر�سول �سلمان

جتاربهم الب�رصية تنوع ًا ثري ًا ومتفرد ًا
ون���ادر ًا وت�شكل الأع��م��ال املعرو�ضة
املنجزة جانب ًا من الأ�ساليب الفنية

• بينايل �سعاد ال�صباح

التي تزدهر �ضمن حركة الفن الت�شكيلي
العربي امل��ع��ا��صر ،وه��ي م��ع تنوع
م�ستواها التقني وموقفها الفكري

تعك�س خ�برات الفنان العربية ازاء
م�س�ألة الفن لي�س كمظهر �شكلي ،وامنا
كتجربة روحية معي�شة.

مجرد رأي

أمانة القلم
م�شعل ال�سعيد
وقال رئي�س اجلمعية الكويتية للفنون
الت�شكيلية :ان التوجهات الكرمية
لل�شيخة ال�شاعرة د�.سعاد ال�صباح ت�ؤكد
دائم ًا على تقدمي جميع �أ�شكال الدعم
للحركة الت�شكيلية يف الكويت وت�شجيع
املبدعني العرب على املزيد من العطاء
من �أجل امناء الفن الت�شكيلي والت�أكيد
على النه�ضة الثقافية التي ت�شهدها
بالدنا يف ظل القيادة احلكيمة ل�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.
وتابع :حتية للمبدعني الذين �شاركوا
بور�شة الت�صوير العربي �أفراحنا
الفنية ..وحتية لكل م��ن �ساهم يف
اجناح هذا البينايل.
كل ال�شكر والتقدير على الرعاية الكرمية
التي تقدمها ال�شيخة د�.سعاد ال�صباح
والتي بهديها ت�ستمر اجلمعية يف اعداد
�أن�شطتها ال�سنوية وتفعيل حمتواها مبا
يعود على الإبداع واملبدعني باملكانة
التي جتعل من ح�ضارتنا وتاريخنا
وحا�رضنا يف املوقع االيجابي من حوار
الإبداع الإن�ساين.
ويف خ��ت��ام ت����صري��ح��ه ق���ال الفنان
عبدالر�سول �سلمان :الدعوة مفتوحة
لكافة الفنانني الت�شكيليني واملبدعني
والقطاعات الثقافية والفنية والإعالمية
للم�شاركة يف احلفل اخلتامي الذي
�سي�شهد الإع�لان عن الفائزين وتكرمي
امل��ب��دع�ين ب��اال���ض��اف��ة �إل���ى افتتاح
املعر�ض اخلا�ص بالبينايل يف دورته
الثانية.

بدر الدويش يشدد على أهمية مشاركة الكويت
في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

�أيها ال�سادة القلم �أمانة وال�صحايف �ضمريه يوجهه
ال �أه���وا�ؤه ،والب��د ان يحا�سب نف�سه بنف�سه ،واذا
�أخط�أ تراجع عن خطئه و�صححه ،واع�ترف ب�أنه
خمطئ وي�ؤ�سفني �أن �أطالع بني الفينة والأخ��رى
�أقالما م�أجورة متيل �أينما مالت م�صلحتها� ،ضاربني
بالأمانة ال�صحافية عر�ض احلائط ،وهذه الأقالم ال
عالقة لها بال�صحافة ال من قريب وال من بعيد ،مبعنى
�أنهم ا�شباه �صحافيني لي�س اال� ،أقر�أ كغريي لأ�شباه
كتاب يكربون ال�صغري وي�صغرون الكبري وي�سيئون
�إلى فنانني و�أعمال فنية ،وبنف�س الوقت يثنون على
�أعمال رديئة ،ار�ضاء لأ�صحاب العمل كونه ي�ستفيد
منهم.
لقد جعل خفافي�ش ال�صحافة الفنية من الغث �سمينا
ومت��ادوا يف غيهم دون النظر �إل��ى ��شرف املهنة،
والظاهر ان ه���ؤالء يريدون عمال ي�ستفيدون منه
دون معرفتهم ملهنية ال�صحافة،وه�ؤالء اخلفافي�ش
يكتبون ب�أ�ساليب ركيكة ال يعرفون �أل��ف اللغة
العربية من بائها� ،ضعيفو االن�شاء اليح�سنون كتابة
مقالة �صحافية بع�رشة �أ�سطر ،واذا مات �ضمري من
يكتب �أ�صبح قلمه م�أجورا ،وللأ�سف دخل ال�صحافة
الفنية من ال عالقة له بها ،و�أ�صبحت �أعدادهم كثرية
و�صدقوا �أنف�سهم ب�أنهم �صحافيون ،ورغم ما ذكرته
لكم مازال هناك �صحافيون مهنيون يراعون �ضمائرهم
فيما يكتبون ،وهم زم�لاء �أع��زاء لنا جتمعنا بهم
الزمالة وحب املهنة واالخال�ص يف العمل� ،أما اولئك
املرتزقة فنحن منهم براء وال نت�رشف ب�أن يكونوا
زمالء لنا والله ويل التوفيق.

بطاقة فنية
نهديها �إل��ى �إذاع���ة الكويت
وخا�صة مراقبة الدراما التي
ا�ستوعبت معظم الفنانني
الكويتيني يف م�سل�سالتها
اخل��ا���ص��ة ب����دورة رم�ضان
واحلقيقة �أن كل الفنانني
يثنون على تعاون مراقبة
الدراما معهم ،وقد ا�ستطاعت
وبنجاح ان حت�شد كم ًا كبري ًا
من الفنانني والفنانات يف
�سبعة م�سل�سالت درام��ي��ة
وان تر�ضي اجلميع ف�شكرا
ل�ل��إذاع���ة مم��ث��ل��ة بوكيلها
ال�شيخ فهد املبارك و�شكرا
ملدير الربنامج العام �سعد
الفندي ،و�إلى الأمام.

• ال�شيخ فهد املبارك

مسمار بلوح

• الدوي�ش و�إ�سماعيل عبدالله و�أحمد التتان

• بدر الدوي�ش ومازن الغرباوي

كتبت �سو�سن �أ�سعد:
�شدد الأمني العام امل�ساعد لقطاع الفنون يف املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدوي�ش على
اهمية امل�شاركة الكويتية يف مهرجان �رشم ال�شيخ
للم�رسح ال�شبابي والتي و�صفها بـ «امل�شاركة
املتميزة» من خالل م�شاركة فرقة امل�رسح ال�شعبي
الكويتية يف امل�سابقة الر�سمية للمهرجان .حيث
�ستقدم م�رسحية «وح�ش طورو�س» التي كانت قد
ح�صدت عدد ًا متميز ًا من جوائز مهرجان الكويت
امل�رسحي يف دورته االخرية ومن بينها جائزة
�أف�ضل خمرج للفنان يو�سف احل�شا�ش وجائزة
�أف�ضل ممثلة دور ثان للفنانة فاطمة
الطباخ و�أف�ضل ممثل واعد للفنان

عي�سى احلمر.
وا�شار د.بدر الدوي�ش الى ان �أعمال املهرجان انطلقت
م�ساء ام�س يف مدينة �رشم ال�شيخ و�سط ح�ضور م�رسحي
رفيع امل�ستوى حيث حملت الدورة اجلديدة ا�سم الفنان
امل�رصي الراحل جورج �سيدهم وذلك تقديرا لدوره يف
اثراء احلركة امل�رسحية يف العامل العربي ،كما �شهد
املهرجان تكرمي الكاتب الإماراتي القدير �إ�سماعيل
عبدالله الأم�ين العام للهيئة العربية للم�رسح.
باال�ضافة �إل��ى تكرمي املخرج الدمناركي يوجينو
باربا.
وقال الأمني العام امل�ساعد لقطاع الفنون يف ت�رصح
خا�ص :ي�شارك باملهرجان  15عر�ضا م�رسحيا ومنها
 6يف امل�سابقة الر�سمية والعرو�ض امل�شاركة هي
«وح�ش طورو�س» لفرقة امل�رسح ال�شعبي الكويتية

و«وهم» من ايطاليا .و«وم�ضا» من فرن�سا .و«اخر 14
ثانية» من كندا .و«واك�س اوه» من البحرين .و«دراما
ال�شحاذين» من م�رص ،باال�ضافة �إل��ى  4عرو�ض يف
م�سابقة املونودراما.
وتابع الدوي�ش قائال :ان مهرجان �رشم ال�شيخ للم�رسح
ال�شبابي ا�صبح ا�سما كبريا وا�ستطاع ان ير�سخ مكانته
وح�ضوره على خارطة املهرجانات امل�رسحية الدولية
يف العامل ،وقد اقرتنت م�سريته بالعمل اجلاد واالجتهاد
من قبل ادارته بقيادة املخرج ال�شاب مازن الغرباوي.
هذا وي�ضم وفد املجل�س �إلى املهرجان ،باال�ضافة �إلى
الأمني العام امل�ساعد لقطاع الفنون د.بدر الدوي�ش.
ك ًال من مدير �إدارة امل�رسح باملجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب �أحمد التتان ورئي�س جمل�س �إدارة فرقة
امل�رسح ال�شعبي د.نبيل الفيلكاوي.

 5نصائح من هيفاء حسين

إلى نجلها لحياة ناجحة

• هيفاء ح�سني

���ش��ارك��ت ال��ن��ج��م��ة ه��ي��ف��اء ح�سني
جمهورها ،عرب ح�سابها الر�سمي
ع��ل��ى م��وق��ع ال�����ص��ور والفيديو
«ان�ستغرام» ،ب�صورة لنجلها وجهت
من خاللها ن�صائح هامة له لكي يعي�ش
حياة ناجحة �أكرث �سعادة.
وعلقت «هيفاء» على �صورة جنلها وقالت:
«ابني العزيز ..جاهد لنيل العلم ،احب بدون
�أي �رشوط ،حتلى بالعطاء ،احرتم دائما قل
و�شكرا ،اعمل ب�شغف» ،وتفاعل معها
من ف�ضلك
ً
الكثريون من حمبيها الذين �أ�شادوا بن�صائحها
وال��ت��ي تقدم للمجتمعات �إن�سان ًا مبعنى
الكلمة.
اجلدير بالذكر �أن �آخر �أعمال هيفاء ح�سني،
ك��ان م�سل�سل «ال��ع��ذراء» ،ال��ذي ي�شارك يف
بطولته كل من �شجون الهاجري ،وعبد الله
الطليحي ،و�أحمد اي��راج ،وم��رام البلو�شي،
وم�شاري البالم ،وعبري �أحمد ،وهو من ت�أليف
الكاتبني حممد وعلي �شم�س ،و�إخ��راج حممد
القفا�ص.
و�شاركت «هيفاء» يف املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي ،من خالل م�سل�سل «اخلطايا الع�رش»،
و�شاركها بطولته جمموعة من جنوم البحرين
واخلليج ،قحطان القحطاين ،وعبداملح�سن
النمر ،وحممد �صفر ،وح�سن حممد ،وروان

• ابن هيفاء ح�سني

امل��ه��دي ،ون��ور ،وعبد الله ملك ،وفاطمة
احلو�سني ،و�شفيقة يو�سف ،وحممد ال�صفار،
ون���ور ال�شيخ� ،سومية اخل��ن��ة ،وح�سني
اجلمري.

كل من ن�س�أله عن �سبب تراجع الفن يقول لنا ان ال�سبب الرئي�سي
ندرة الكتاب ،وما نالحظه ان الكتاب كرث بالع�رشات اال ان
الوا�ضح ان كل ع�رشة منهم بواحد من كتاب الزمن اجلميل،
واذا كان الكاتب غري مثقف وغري ملم
ب��واق��ع احل��ي��اة ف�لا ت���رج منه
خري ًا ،حتى لهجتنا اجلميلة
م�سحوها من حواراتهم
وب����د�أوا ي�ستخدمون
ع����ب����ارات دخ��ي��ل��ة
ل��ي�����س ل��ه��ا عالقة
بلهجتنا وبيئتنا،
ب�����ل وي����غ��ي�رون
عاداتنا وتقاليدنا
و�أع��راف��ن��ا ،فكيف
ي��ن��ه�����ض ال��ف��ن
به�ؤالء؟

بعد أغنية «المطلقة»
كارول سماحة تفاجئ الجمهور
بقصة شعر قصيرة
ريا جدي ًدا
�أجرت املطربة كارول �سماحة تغي ً
يف مظهرها كان مبثابة مفاج�أة جلمهورها،
حيث عادت الفنانة اللبنانية �إلى ق�صة ال�شعر
الق�صرية ،يف �آخر ظهور لها عقب طرح فيديو
كليب «املطلقة» ،الذي لقى �صدى كبريا يف الأو�ساط
الغنائية العربية.
وظهرت ك��ارول �سماحة يف عدة �صور �شاركتها مع
اجلمهور بعد �أن ق�صت �شعرها بدرجة كبرية ،بعدما
اعتاد اجلمهور على اطاللتها بال�شعر الطويل ،وعلى
مرة
احدى ال�صور �س�ألت متابعيها« :مني بيتذكر �أول ّ
ق�صيت فيه �شعري هالقد ق�صري؟ ب�أي فيديو كليب؟».
يذكر �أن الفنانة كارول �سماحة كانت قد وجهت – يف
وقت �سابق  -ر�سالة �شكر جلمهورها وحمبيها بعد
الأ�صداء وردود الفعل الرائعة التي تلقتها على �أغنيتها
اجلديدة «املطلقة» ،التي طرحتها منذ �أيام ،وجمع
فيديو كليب الأغنية خالل تلك املدة الق�صرية �أكرث من
� 800ألف م�شاهدة.
وقالت كارول �سماحة – حينها  -يف ر�سالة جلمهورها
وفريق عمل الأغنية� :صباح اخلري ،قلبي يوميا عم
يكرب من الأ�صداء الرائعة جتاه «املطلقة» ..وب�شكر
كل اللي �ساهموا بتنفيذ هالعمل ..وخا�صة ال�شاعر
الكبري «علي موال» اللي بر�أي عم يحفر ا�سمو بني
�شعراء العرب الكبار �أ�صحاب الب�صمة بتاريخ
ال�شعر العربي!� ..أم��ا �أن��ت يا �صديقي مي�شيل
فا�ضل ،يا جامع االح�سا�س والثقافة معا فما
�أفخمك!».

• كارول �سماحة

