«روتانا» تطرح تذاكر محمد عبده عاصي الحالني يشارك في «موازين» رنا سماحة تطرح «همي كبير»
ي �ح �ي��ي ال� �ف� �ن ��ان ال �ب �ن ��ان��ي ع��اص��ي
ال � �ح� ��ان� ��ي ،ح� �ف ��ا غ �ن ��ائ �ي ��ا ض�م��ن
ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات م � �ه � ��رج � ��ان «م� � ��وازي� � ��ن
إيقاعات العالم» لعام  ،2019يوم 22
يونيو المقبل على مسرح النهضة.
كما يقدم «الحاني» حفا غنائيا
بأحد الفنادق الكبري في قبرص،
 14أب� ��ري� ��ل ال � �ح ��ال ��ي ،وح� �ف ��ل آخ ��ر
ف ��ي م��دي �ن��ة ش � ��رم ال �ش �ي ��خ ،وال � ��ذى
ت� �ح ��دد م ��وع ��ده ��ا ي � ��وم  28أب ��ري ��ل،
ضمن احتفاالت عيد الربيع.

ط��رح��ت ش��رك��ة روت��ان��ا للصوتيات
وال� �م ��رئ� �ي ��ات أس � �ع� ��ار ت� ��ذاك� ��ر ح�ف��ل
ف �ن��ان ال �ع��رب م�ح�م��د ع �ب��ده ،ال�م�ق��رر
إقامته يوم  11أبريل الحالي ،بمركز
ال�م�ل��ك ف�ه��د ال�ث�ق��اف��ي ف��ي ال�ع��اص�م��ة
ال �س �ع��ودي��ة وي ��ذك ��ر أن آخ ��ر أع �م��ال
محمد عبده الفنية ،كانت من خال
مشاركته أوب��ري��ت «تدلل يا وط��ن»،
م��ع ك��ل م��ن «راش ��د ال�م��اج��د وم��زع��ل
ف� ��رح� ��ان» ،م ��ن ك �ل �م��ات ف �ه��د ع��اف��ت،
وألحان الموسيقار طال.
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طرحت الفنانة رنا سماحة أغنية جديدة بعنوان «همي
كبير» ،عبر قناتها الرسمية على موقع «اليوتيوب».
أغ�ن�ي��ة «ه�م��ي ك�ب�ي��ر» م��ن ك�ل�م��ات ع�م��رو ال�م�ص��ري،
وألحان محمد أنور ،وتوزيع محمد عاطف الحلو.
كانت «سماحة» قد طرحت أمس االثنين ،األغنية
عبر تطبيق أنغامي.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ت �ش��ارك ال�ف�ن��ان��ة رن��ا سماحة
في مسلسل «أف��راح إبليس» الجزء الثاني ،والذي
يعرض على شاشة  ،osnمن بطولة جمال سليمان،
محمود عبدالمغني ،ص��اب��ري��ن ،إي�ن��اس ع��ز ال��دي��ن،
جمال عبدالناصر .

األحد  02شعبان 1440هـ
 07أبريل 2019م  -العدد 3649

بينهم عطارد الثاقب وسليمان حيدر من الكويت

«بينالي سعاد الصباح» يعلن الفائزين بجائزته ل ـ 2019

ال�صيخة د� .صعاد ال�صباح تلقي كلمتها

افتتاح بينايل �شعاد ال�شباح
أع�ل�ن��ت لجنة تحكيم (ب�ي�ن��ال��ي س�ع��اد ال�ص�ب��اح)
للفنانين ال�ع��رب ف��ي دورت��ه الثانية ف��وز سبعة
فنانين تشكيليين عرب بجائزة البينالي لعام
.2019
وضمت قائمة الفائزين بالبينالي التي أعلنت
ف ��ي ح �ف��ل أق��ام �ت��ه ج �م �ع �ي��ة ال �ف �ن��ون ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ت �ك��ري �م��ا ل �ل �ف ��ائ ��زي ��ن وال �م �ش ��ارك �ي ��ن
م��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن وال �ع ��رب ف ��وز ك��ل من
ال�ف�ن��ان�ي��ن س�ل�ي�م��ان ح �ي��در وع �ط��ارد ال �ث��اق��ب من
الكويت وص��اح غيث من ليبيا ورانيا جاد من
مصر وص��ادق غالب من اليمن ومحمد حموده
من تونس وفؤاد شردودي من المغرب.
وق��ال��ت ال�ش�ي�خ��ة ال��دك �ت��ورة س �ع��اد ال �ص �ب��اح في
كلمة خال حفل التكريم إنها تشرفت بدعم هذا
البينالي ورع��اي�ت��ه منذ انطاقته إليمانها بأن
«اإلب ��داع ه��و ال�ب�س��اط األخ�ض��ر ال��ذي يجمعنا».

وأض��اف��ت ال��دك �ت��ورة س�ع��اد ال�ص�ب��اح أن جمعية
ال�ف�ن��ون التشكيلية الكويتية ح��اف�ظ��ت أك�ث��ر من
خ�م�س�ي��ن ع��ام��ا ع �ل��ى ال �ف��ن ال �ك��وي �ت��ي وس��ان��دت��ه،
الفتة إل��ى قيام الفنانين بكتابة تاريخ الكويت
«برا وبحرا وشعرا وصوتا».
وت ��اب� �ع ��ت «ت �ب �ق ��ى ال� �ك ��وي ��ت ح �ض �ن��ا ل �ك ��ل ف �ن��ان
ومبدع وتبقى أرضنا حبلى باألحمر واألخضر
واألص� �ف ��ر وال �ب �ن �ف �س �ج��ي وب ��أل ��ف زه � ��رة ت�ن�ت�ظ��ر
الربيع».
وذك��رت أن��ه «ف��ي ه��ذا ال��وط��ن العربي ال��ذي يأكل
بعضه بعضا وق�ط�ع��ت ال�س�ي��اس��ة ف�ي��ه الجسور
بين اإلنسان واإلنسان نفتح نافذة على األلوان
ل�ن�خ��رج م��ن ال�ن�ف��ق ال ��ذي ح�ش��رن��ا ف�ي��ه إل��ى ع��ال��م
الجمال».
وأك��دت ض��رورة «المحافظة على تلك الجوهرة
ال�ث�م�ي�ن��ة ف��ي أرواح� �ن ��ا ال �ت��ي ت�س�م��ى اإلن�س��ان�ي��ة

عبداهلل الرا�شد

عطارد الثاقب

سعد الفهد يغنى شارة « الجار»
كتب مشاري حامد

اخ �ت��ارت ال�ج�ه��ة االن�ت��اج�ي��ة لمسلسل «ال �ج ��ار» ال�ف�ن��ان
سعد الفهد ليقوم بغناء ال�ش��ارة كما ت��م االع��ان أنهم
سينتهون من تصوير جميع مشاهد مسلسل «الجار»
ي��وم  12أب��ري��ل الحالي لتبدأ مرحلة المونتاج وإع��داد
ال �م �س �ل �س��ل ل �ل �ع��رض ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان ع �ل��ى ش��اش��ة
تلفزيون قطر.
ي��ذك��ر ان مسلسل ال�ج��ار م��ن إن�ت��اج المؤسسة القطرية
لإلعام وتقوم تذكار لإلنتاج الفني إلى جانب الحصن
ل��إلن�ت��اج الفني ب��دور المنتج المنفذ للعمل ،وه��و من
تأليف ضيف الله زي��د وإخ��راج عمار رض��وان وبطولة
كوكبة من نجوم الفن القطري.

إلهام الصغير :سعيدة لالنتقال إلى «»mbc
كتب مشاري حامد

في اطار البحث عن االفضل لتقديم مالديها انتقلت االعامية الهام الصغير من قناة روتانا
الى قناة  mbcوذلك عبر تقديمها لبرنامج « »Trendingوالذي يعتبر من البرامج المميزة
على شاشة  mbc4ولما يحتويه من مواد متعددة ومختلفة تحوز على اهتمام المتابعين.
وقد صرحت الهام الصغير ل� «النهار» عن تلك المشاركة حيث قالت Trending :هو برنامج
غني عن التعريف والذي يهتم باخبار النجوم ويوجد فيه العديد من اللقاءات واقدم من
خاله تغطيات ولقاءت فنية خاصة وايضا الحصرية مع النجوم والبرنامج يعتبر من
اه��م البرامج الموجودة في القناة .وأضافت ايضا :ان��ا سعيدة في تلك النقلة من روتانا
الى  mbcواتمنى ان يتقبلني الجمهور من خال تلك الطلة المصاحبة للبرنامج وايضا
سعيدة بالتجربة االعامية الجديدة مع قناة  mbcحيث انها قناة كبيرة جدا ولها اسمها
ومتابعيها وكذلك نسبة المشاهدين لديها مرتفعة.

ف ��ال� �ف ��ن ي �ب �ق ��ي اإلن� � �س � ��ان إن� �س ��ان ��ا وع � �ب� ��رت ع��ن
س� �ع ��ادت� �ه ��ا ب��ال �ب �ي �ن��ال��ي ال� �ث ��ان ��ي وب ��ال �ح �ض ��ور
والمشاركين مقدمة جزيل الشكر لكل من أسهم
في نجاحه.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ف� �ن ��ون
ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ع �ب��دال��رس��ول س�ل�م��ان في
كلمته إن الجمعية دعت نخبة من التشكيليين
م ��ن ال ��وط ��ن ال� �ع ��رب ��ي وأوروب � � � ��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
البينالي بتوجيهات من د .سعاد الصباح ومن
أجل تحقيق النهوض بالشأن التشكيلي والفني
وتأكيد مكانة الهوية التشكيلية العربية.
وأض��اف سلمان أن الفنانين المشاركين عملوا
ف ��ي ورش� ��ة ف �ن �ي��ة وأس �ه �م��وا ف ��ي ت �ع��زي��ز وإب� ��راز
ال�م�ك��ون��ات الجمالية والفنية ودوره ��ا ف��ي بناء
الفن ورقيه وت�ط��وره من أج��ل أن يكون الفن هو
األسلوب والحياة والجمال.

(ت�صوير عالء البوريني)

جولة داخل املعر�ض
وأش��ار إل��ى تميز األع�م��ال المنجزة خ��ال ثاثة
أي��ام ف��ي البينالي وع��رض��ت ال�ي��وم ب�ج��رأة عالية
وشجاعة في التعبير باستخدام األلوان البديعة
وال �ت �ك��وي �ن��ات ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ال �م��رك �ب��ة وت��أث �ي��ره��ا
الرائع في شحن الروح بطاقات إبداعية.
وأض � ��اف أن «ب �ي �ن��ال��ي س �ع��اد ال �ص �ب��اح» يعتبر
خطوة جادة نحو آفاق جديدة للنهوض بالفكر
ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ال� �ع ��رب ��ي وم� �س ��اي ��رة روح ال �ع �ص��ر
واب �ت �ك��ار األس��ال �ي��ب ال�ن��اج�ح��ة ووض ��ع ال �ف��ن في
السياق الفكري والثقافي العربي.
ب��دوره��ا قالت الفنانة التشكيلية الكويتية مي
ال �ن��وري ف��ي ت�ص��ري��ح ل��وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
(ك ��ون ��ا) إن �ه��ا ت �ش ��ارك ب �ل��وح��ة ب �ع �ن��وان (رح �ل��ة)
ت� �ت� �ح ��دث ع� ��ن ال� �ع ��ائ� �ل ��ة وال � �ت ��اح ��م م �س �ت �خ��دم��ة
االكريليك والوان باستيل شمعي.
وأش � ��ارت ال� �ن ��وري إل ��ى م�ش��ارك�ت�ه��ا ال��دائ �م��ة في
ال�ع��دي��د م��ن ال�م�ع��ارض خ�ص��وص��ا ال�ت��ي تقيمها
الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية لما لتلك
ال�م �ع��ارض م��ن ف��ائ��دة ك�ب�ي��رة ت�ع��ود ع�ل��ى الفنان
وتكسبه الخبرة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق ��ال ال �ف �ن��ان ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ال �ع��راق��ي
عامر ب��در ل � «ك��ون��ا» إن��ه ي�ش��ارك بلوحة بعنوان
(ديرتي) لبنات وأوالد يلعبون في الديرة وتعبر
ع��ن ف ��رح ال �ط �ف��ول��ة م�س�ت�خ��دم��ا االل � ��وان ال��زي�ت�ي��ة
بكثافة عالية.
وع �ب ��ر ب� ��در ع ��ن س �ع��ادت��ه ب��ال �م �ش��ارك��ة ف ��ي ه��ذا
الملتقى في الكويت الذي يشكل فرصة للتعارف
ب�ي��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن ال �ع��رب وت �ب��ادل ال�ع��اق��ات الفنية
م �ق��دم��ا ال �ش �ك��ر ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ول� �ل ��دك� �ت ��ورة س �ع��اد
ال� �ص� �ب ��اح ع �ل ��ى االه� �ت� �م ��ام ب ��ال �ف ��ن ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وال � �خ� ��ارج .م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ال �ف �ن��ان ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي
ال�ق�ط��ري سلمان ال�م��ال��ك ل � «ك��ون��ا» إن أي تجمع
ع��رب��ي تحت أي مظلة يعتبر إن�ج��ازا ف��ي طريق

وح ��دة ال �ع��رب .وب� ّ�ي��ن ال �م��ال��ك أن ��ه ي �ش��ارك بعمل
فني أن�ج��زه ف��ي ال��ورش��ة الفنية التي يتضمنها
ال �ب �ي �ن��ال��ي وت �ع �ب��ر ع ��ن ف� �ك ��رة ال �ح �ي ��اة وال� �م ��وت
وم �س �ي��رة ال �ح �ي��اة م�س�ت�خ��دم��ا األل� � ��وان ال �ه��ادئ��ة
ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ف��اق�ع��ة .وش ��ارك ف��ي ال�ب�ي�ن��ال��ي ال��ذي
انطلق في  29م��ارس الماضي  52فنانا وفنانة
م��ن الكويت وال��دول العربية واخ�ت�ي��رت األعمال
ال� �ف ��ائ ��زة م ��ن ل �ج �ن��ة ت �ح �ك �ي��م م �ك��ون��ة م ��ن رئ �ي��س
الجمعية عبدالرسول سلمان وجواد النجار من
الكويت والدكتور ياسر منجي من مصر وعلي
المعمار من العراق ومجيد جمول من سورية.
وي�ه��دف البينالي إل��ى تحفيز المنافسة الفنية
بين المبدعين العرب وتشجيع الفن التشكيلي
ال �ع��رب��ي ال � ��ذي ي �ع �ت�ب��ر «أب �ج ��دي ��ة ع��ال �م �ي��ة ل�ف�ه��م
ال � �ح � �ي ��اة» .وك ��ان ��ت ال �ش �ي �خ��ة ال ��دك � �ت ��ورة س �ع��اد
ال�ص�ب��اح ق��د ك��رم��ت خ��ال شهر م��ارس الماضي
من إدارة معرض باريس الدولي للكتاب ممثلة
ب �ن �ق��اب��ة ال� �ن ��اش ��ري ��ن ب �م �ن �ح �ه��ا ج� ��ائ� ��زة ت �ق��دي��را
إلس �ه��ام��ات �ه��ا االدب � �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ك � ��أول ام� ��رأة
عربية  .وأيضا اختيرت من المنظمة األوروبية
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ت�ب��ادل ال�ث�ق��اف��ي ك��أك�ث��ر الشخصيات
تأثيرا في الثقافة لعام  2018وتم تكريمها على
ذلك في بروكسل في مارس الماضي.
ك � �م ��ا أس � �س� ��ت (دار س � �ع� ��اد ال � �ص � �ب� ��اح ل �ل �ن �ش��ر
والتوزيع) وأعادت طبع مجلدات مجلة الرسالة
األدب �ي��ة ال�م�ك��ون��ة م��ن  1020نسخة ص ��درت بين
ع��ام��ي  1933و 1952وأس �س��ت ك��ذل��ك م�س��اب�ق��ات
ع� ��دة ل�ت�ش�ج�ي��ع ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي ع �ل��ى اإلب � ��داع
األدبي والعلمي.
وعاوة على ذلك أسست (جائزة سعاد الصباح
لابداع الفكري) وجائزة باسم الشيخ عبدالله
ال�م�ب��ارك ال�ص�ب��اح متخصصة ب��اإلب��داع العلمي
وجائزة خاصة بشباب األراضي المحتلة.

وجهة نظر
عبدالستار ناجي

توزيع
هناك إشكالية كبرى تكاد تشكل المعضلة األساسية في
صناعة اإلنتاج الفني على الصعيد المحلي ،واألمر اليخص
الدراما التلفزيونية ،بل يتجاوزه الى السينما وبقية مفردات
االنتاج الفنى الدرامي.
وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي راحت تحتلها صناعة
اإلنتاج الفني ،والدراما التلفزيونية على وجه الخصوص ،إال أن
المنتج الكويتي وعلى الرغم من حضوره ،اال أن دائرة الحضور
تبدو ضيقة ،وال تكاد تتجاوز دول مجلس التعاون الخليجي،
على صعيد القنوات الرسمية الخاصة على حد سواء.
وآليات التوزيع والتسويق ،تظل تعتمد على الجهود الفردية
والعالقات الخاصة ،بين صناع اإلنتاج وهم في األغلب النجوم
مع القنوات الفضائية.
وهى عالقة تمر في أحيان كثيرة بمساحات من المد والجزر..
ما ينعكس األمر على صناعة اإلنتاج بشكل عام.
التوزيع من المهمات التى يفترض االلتفات اليها واالشتغال
عليها ،شأنها شأن بقية الحرفيات الفنية.
ونستطيع التأكيد ب��أن وزارة االع��الم ،وه��ي المظلة الراعية
والداعمة لصناعة اإلنتاج الفني التمتلك أي جهاز أو عنصر
معني بالتوزيع والتسويق والترويج للمنتج المحلي ،بل من
النادر أن نسمع أونقرأ أو نعلم ،ب��أن ميزانية الدولة حققت
عوائد ج��راء توزيع االعمال الدرامية المحلية التوزيع مهمة
أساسية لدعم وتحريك وتفعيل صناعة الدراما التلفزيونية،
ونحن بأمس الحاجة لالهتمام بها وفهم آلياتها.
وعلى المحبة نلتقى

anaji_kuwait@hotmail.com

