
كشفت مؤسسة الــدوحــة لــأفــام عن 
تــقــديــم فــعــالــيــات ثقافية ســاحــرة ضمن 
تجربة الــدوحــة لــأفــام، الــتــي تــقــام في 
مختلف أرجــاء الــدوحــة من 24 نوفمبر 

إلى 17 ديسمبر 2022.
ــة الــــــدوحــــــة لــــأفــــام  ــتـــفـــي تــــجــــربــ تـــحـ
ــــام  ــ ــنــــاعــــة األفـ ــقــــدمــــه صــ بــــأفــــضــــل مـــــا تــ
المحلية والــدولــيــة والفنون اإلبداعية، 
 ببرنامج مكثف 

ً
ل احتفااًل غامرا لتشكِّ

ــمــــعــــارض  ــــن الـــــعـــــروض الـــمـــمـــيـــزة والــ مـ
ــائــــط وأكــــبــــر فــعــالــيــة  الـــمـــتـــعـــددة الــــوســ
للثقافة الــدارجــة فــي قطر وسلسلة من 

ة. الحفات الموسيقية الحيَّ
ــة الـــــدوحـــــة لــــأفــــام فــي  ــربـ ــام تـــجـ ــقــ تــ
مناطق رئيسية عدة بالدوحة، ضمنها 
الــمــســرح الـــخـــارجـــي فـــي M7، وحــديــقــة 
األكــســجــيــن بــمــؤســســة قـــطـــر، واألمـــاكـــن 
ــة  ــشــ ــام فـــيـــهـــا مــــهــــرجــــان دريــ ــ ــقـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
لــلــفــنــون األدائـــيـــة 2022، ومــتــحــف الــفــن 
اإلسامي، ومزرعة حنة سلمى، وسكة 
وادي مشيرب، وفوكس سينما بدوحة 

فستيفال سيتي.
ــة  ــمـ ــاطـ وفــــــــي هــــــــذا اإلطـــــــــــــار، قـــــالـــــت فـ
الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الــدوحــة لــأفــام: »إنــه وقــت رائـــع، حيث 
 أنظار العالم. بينما 

ّ
ستكون قطر محط

يتوجه العالم إلى وطننا لاحتفال بكرة 
الــقــدم والبطولة العالمية، يسعدنا أن 
نوفر لمجتمعنا وزوارنا فرصة مميزة 
لاحتفال بثقافتنا الفنية والسينمائية 
ــن مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــمــ ــيــــة ضــ ــقــ ــيــ والــــمــــوســ
الفعاليات الساحرة. إنها بمنزلة تحية 
تقدير إلى وطننا وقيادتنا ومجتمعنا، 
ــر لــلــســكــان والــــــــزوار مــــن كــل  حـــيـــث نـــوفـ
الــعــالــم فــرصــة الــمــشــاركــة واالســتــمــتــاع 

ــراد  بــأنــشــطــة شــيــقــة تــنــاســب جــمــيــع أفــ
األسرة«.

مناسبة مميزة

وأضافت الرميحي: »في لحظات غير 
مسبوقة في بلدنا، نتشرف بالمساهمة 
فــي هــذه المناسبة الــمــمــيــزة، مــن خــال 
مـــشـــاركـــة الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي لــبــلــدنــا مــع 
ــاء بــيــئــة  ــنـ ــبـ ــذل جـــهـــودنـــا لـ ــ ــ ــم، وبـ ــالــ ــعــ الــ

سينمائية حيوية لجميع الفئات«.
ســيــحــتــضــن الـــمـــســـرح الـــخـــارجـــي فــي 
M7 وحديقة األكسجين بمؤسسة قطر، 
ضمن مهرجان دريشة للفنون األدائية 
2022، ســلــســلــة مــــن األفــــــام الــقــصــيــرة 
التي حظيت بتنويه دولــي من صناعة 
مخرجين قطريين ضمن برنامج »صنع 

في قطر«، الذي تقدمه مؤسسة الدوحة 
لأفام. 

كـــمـــا يـــســـتـــضـــيـــف مــــهــــرجــــان دريـــشـــة 
ــــوم«،  ــــجـ ــنـ ــ ــا تــــحــــت الـ ــنــــمــ ــيــ ــــج »ســ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
 مـــمـــيـــزة مــــن مــخــتــلــف 

ً
ويــــعــــرض أفــــامــــا

أرجاء العالم، وبرنامج أفام قصيرة من 
فلسطين، ضمن فعاليات العام الثقافي 
قطر والــشــرق األوســط وشــمــال إفريقيا 

وجنوب آسيا.
ــيـــات الــــعــــام الـــثـــقـــافـــي،  ــالـ وضــــمــــن فـــعـ
تــقــدم تــجــربــة الـــدوحـــة لـــأفـــام سلسلة 
مــن األفــــام الــطــويــلــة بــعــنــوان »الــمــوجــة 
الــجــديــدة فــي السينما الــعــراقــيــة«، التي 
تـــعـــرض بــمــتــحــف الـــفـــن اإلســــامــــي إلــى 

جانب المعرض »بغداد: قّرة العين«.
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خبريات

محامي شيرين يطلب 
خروجها من المستشفى

نقابة الموسيقيين المصرية 
توقف كارولينا كرم

عبده يقترب من 4 ماليين 
مشاهدة في »المالمح«

طلب محامي الفنانة 
شيرين عبدالوهاب، ياسر 

قطنوش، من النيابة 
العامة المصرية اتخاذ 

اإلجراءات الازمة بشأن 
خروج الفنانة شيرين من 

المستشفى خال األيام 
المقبلة بناًء على رغبتها.
م المحامي المصري  وقدَّ

 
ً
للنيابة تسجيا

 تطالبه فيه 
ً
صوتيا

شيرين بإخراجها من 
ن  المستشفى، بعد تحسُّ
حالتها الصحية وعدم 

رغبتها فيه حاليا، مؤكدة 
أن حالتها تحسنت بشكل 

كبير. 
ووفق التسجيل الذي 

نشره المحامي عبر 
صفحته بـ »فيسبوك«، 

فإن شيرين أجبرت 
على توقيع أوراق تفيد 

برغبتها في البقاء 
بالمستشفى، رغم انتفاء 
صفة اإللزامية في البقاء 

داخله بناًء على التحاليل 
الطبية والفحوصات التي 

خضعت لها خال األيام 
الماضية.

اتخذت نقابة الموسيقيين 
 بإيقاف 

ً
في مصر قرارا

الفنانة اللبنانية كارولينا 
كرم، من الغناء في مصر، 

 بين 
ً
ما أثار جداًل كبيرا

المتابعين.
ووجهت لكارولينا تهمة 
التهرب من دفع الرسوم 

المقابلة، بعد إحياء حفل 
غنائي في أحد المتاجر 
الخاصة دون إذن ودون 

دفع رسوم النقابة، وسيتم 
فتح تحقيق في الفترة 

المقبلة.
من جهته، قال رئيس 
لجنة العمل في نقابة 

المهن الموسيقية منصور 
هندي، إن قرار توقيف 
 
ً
كارولينا »جاء تماشيا

مع أنظمة وقوانين اتحاد 
المهن الموسيقية، وينص 
القانون على ذلك في حال 
تهرب أحد المطربين من 

المصريين واألجانب 
من دفع الرسوم النسبية 

للنقابة، والتي تحدد 
براتب الفنان«.

وأضاف، في بيان صحافي: 
»سيتوقف المطرب عن 

الغناء حتى يدفع رسوم 
التأخير، ليسمح له بالغناء 

مرة أخرى«.

يحقق الفنان محمد عبده 
 بأغنيته 

ً
 كبيرا

ً
نجاحا

)المامح(، التي طرحها 
منذ أسبوعين على 

»يوتيوب«، إذ تقترب 
األغنية من أربعة مايين 

مشاهدة.
األغنية كلمات تركي آل 
الشيخ، وألحان ناصر 
الصالح، وتوزيع وليد 
فايد، وتقول كلماتها: 
»مامح تسأليني ليه 

في صوتي من أحزانك، 
مامح ليه في صمتي من 

سكوتك مامح وليه أنا 
وأنِت تجمعنا مداين عشق 

وليه فينا من بعض حزن 
المامح ألن أنِت هو أنا 

وبيننا سر التشابه، ألننا 
نفهم بعضنا وعشقنا 

يمطر سحابه يا مامح 
اسمي من بين الحروف يا 

أمنياتي...«.
من جانب آخر، ُيحيي 

 
ً
عبده في 11 الجاري حفا
 بتنظيم من شركة 

ً
غنائيا

روتانا، ضمن فعاليات 
موسم الرياض 2022.

»ليلة من التراث التركي«... موسيقى كالسيكية أمتعت الجمهور
عَبر خاللها بسام البلوشي الزمن والحدود في رحلة للماضي بمركز اليرموك الثقافي

بصحبة التراث التركي القديم، 
ذهب جمهور مركز اليرموك 

الثقافي في رحلة عبر الزمن، 
استمع فيها إلى أجمل 

وأشهر ألحان الموسيقى 
التركية بصحبة الفنان 

والموسيقي د. بسام البلوشي 
وفرقته الموسيقية مساء أمس 

األول.

اســـتـــمـــتـــع جــــمــــهــــور مـــركـــز 
اليرموك الثقافي أمــس األول 
بأمسية موسيقية مــن طــراز 
خــــاص لــلــفــنــان والــمــوســيــقــي 
ــــذي عبر  د. بـــســـام الــبــلــوشــي، الـ
مـــع جـــمـــهـــوره الـــزمـــن والـــحـــدود 
في رحلة إلى الماضي، بصحبة 
األلحان التركية الكاسيكية التي 
تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة عــربــيــا 

وعالميا.
وقال د. البلوشي، لـ »الجريدة«، 
»إن حفل ليلة من التراث التركي 
قدم أعماال موسيقية مختلفة عن 
األلــحــان الــتــركــيــة الــتــي انتشرت 
فــي السنوات األخــيــرة، إذ تبحر 
ــــي الـــــتـــــراث الـــتـــركـــي  ــيــــة فـ األمــــســ
الـــقـــديـــم، والــمــوســيــقــى األصــيــلــة 
التي انبثقت عنها أعمال مهمة، 
وساهمت في انتشار الموسيقى 
ــة حـــــــول الــــعــــالــــم حــتــى  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
أصبح لها جمهور كبير عربيا 

وعالميا«.
وأعرب عن سعادته بالتعاون 
المستمر مع دار اآلثار اإلسامية، 
واستضافة حفاته على مسرح 
مركز اليرموك الثقافي، مؤكدا أن 
جمهور المركز من طراز خاص، 
إذ يــقــدر الفنون الــراقــيــة، ويقبل 
عــلــى الــحــفــات، ويــتــفــاعــل معها 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــا يــشــعــر الــفــنــان 
بالرضا عما يقدمه، ويدفعه إلى 

تقديم المزيد إلرضاء جمهوره.

ثقافة جديدة

ــه  ــ ــي أنـ ــ ــــوشـ ــلـ ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــــح الـ

مـــحـــب لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــتـــركـــيـــة 
خـــاصـــة الــقــديــمــة مــنــهــا، الفــتــا 
إلــى أن الجمهور بــدأ يقبل في 
الــســنــوات األخــيــرة عــلــى ثقافة 
جديدة، وهي حضور الحفات 
الموسيقية اآللية، سواء كانت 
ــة، ولـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ شــــرقــــيــــة أو غـ
حضور الحفات الغنائية فقط، 
كما كــان فــي السابق، حتى أن 
هناك ألحانا كثيرة لموسيقار 
األجــيــال الفنان الــراحــل محمد 
عـــبـــدالـــوهـــاب لـــم يـــعـــرف عنها 
أحــد، ألن الحفات الموسيقية 
التي تساهم في إحياء وتخليد 
تلك األعمال لم يكن لها وجود 
فــــــي الـــــســـــابـــــق، حــــيــــن ارتــــبــــط 
الـــجـــمـــهـــور بــالــكــلــمــة والــشــعــر 
ــائــــي وصـــــــــوت الـــمـــطـــرب  ــنــ ــغــ الــ
أكــثــر مــن الــمــوســيــقــى، أمـــا اآلن 
فــقــد أصــبــحــت الموسيقى هي 
نجم الحفل، والجمهور يقبل 
لاستماع إليها واالستمتاع 
بها قائمة بذاتها دون حاجة 
إلى كلمات أو أشعار أو صوت 
ــائــــي، وهــــــو تــــوجــــه جـــديـــد  ــنــ غــ
ــهـــم ورائــــــــع ويــعــطــي  ــه مـ ــنـ ــكـ ولـ
الموسيقى مكانتها الحقيقية 
وشخصيتها المستقلة بالعمل 

الفني.
ــأ الـــبـــلـــوشـــي فــــي بــيــئــة  ونـــشـ
موسيقية، وتعلم العزف على 
البيانو والعود والقانون منذ 
الــصــغــر، ولـــشـــدة ولـــعـــه بــالــفــن 
تــرك دراســـة الطب فــي أيرلندا، 
وتــــخــــصــــص فـــــي الـــمـــوســـيـــقـــى 
بعد التحاقه بالمعهد العالي 

للفنون الموسيقية في الكويت، 
ــه بــتــخــصــص  ــ ــتــ ــ وأكـــــمـــــل دراســ
الـــقـــانـــون، وحــصــل عــلــى درجـــة 
ــاذ  ــتـ االمــــتــــيــــاز، وهــــــو اآلن أسـ
مـــســـاعـــد فــــي الــمــعــهــد الــعــالــي 
للفنون الموسيقية، ومــدرس 

آلة القانون.

الفرقة الموسيقية

وعــزف البلوشي في الحفل 
عـــلـــى آلــــــة الــــقــــانــــون بــصــحــبــة 
فرقته الموسيقية المؤلفة من 
6 عازفين هم: د. أحمد سعيد، 
أحمد الشامي، لــؤي صيرفي، 
مـــشـــعـــل حـــســـيـــن، عــبــدالــعــزيــز 
القعيد، سعيد ارتست، وقدموا 
9 لوحات موسيقية من أشهر 
األلحان التركية التراثية، منها 
»بريفانيم« و»حــجــاز مــانــدرا«، 
و»حيدر حيدر«، و»اليازماليم«، 

ــكـــان«، وغــيــرهــا من  و»جـــولـــومـ
األلحان القديمة.

ــن جـــانـــبـــه، صـــــرح رئــيــس  مــ
ــة الـــمـــوســـيـــقـــى بـــــدار  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ديـ
ــريـــس بــأن  اآلثــــــار م. صـــبـــاح الـ
حفل »ليلة من التراث التركي« 
ــاء لتلبية أذواق الــجــمــهــور  جـ
الــمــتــنــوعــة، مــؤكــدا حـــرص دار 
اآلثــــار اإلســامــيــة عــلــى تقديم 
الفنون المختلفة من موسيقى 
وغناء عربية وعالمية لمرتادي 
مركز اليرموك الثقافي، فضا 
عن فعاليات األطفال والورش 
والــمــحــاضــرات، لــدعــم الحركة 
الثقافية في الكويت، من خال 

عدة قنوات شديدة التنوع.
وأشــــــــــــــار الـــــــريـــــــس إلـــــــــى أن 

الموسم الثقافي الحالي يضم 
فــعــالــيــات فــنــيــة وثــقــافــيــة رغــم 
تقليل الميزانية بنسبة 90 في 
الــمــئــة، مــعــربــا عــن أســفــه لهذا 
الــتــقــلــيــص الــــــذي جـــعـــل مــركــز 
الـــيـــرمـــوك الــثــقــافــي بــمــيــزانــيــة 
ــدودة ال تـــتـــجـــاوز 10 في  ــحــ مــ
المئة مقارنة باألعوام السابقة، 
ولـــذلـــك فــقــد تـــم تــقــلــيــص عــدد 
كبير من الفعاليات واألنشطة 
ــيــــة  ــيــــزانــ مـــــة مــــــع الــــمــ لـــــلـــــمـــــواء

الجديدة.
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــى أن الـ ــلــ وشـــــــــدد عــ
ــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ والـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــون هـــــــــــــي سـ
ــات الــــــــراقــــــــيــــــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والمتحضرة، إذ ينظر إلى أي 
بــلــد مــن خـــال دعــمــهــا للفنون 

واالهتمام بها ورعايتها، الفتا 
إلى أهمية االستمرار في دعم 
المشروعات التي تنمي الذائقة 
والـــعـــقـــل والــــوعــــي، كــالــمــســرح 
والموسيقى، وغيرها من أوجه 

التوعية والتثقيف. 
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جائزة الملتقى للقصة القصيرة 
تواكب أعياد الكويت الوطنية

بــمــنــاســبــة احــتــفــال الــكــويــت 
باألعياد الوطنية في فبراير من 
كل عام، وبغية مشاركة جائزة 
الـــمـــلـــتـــقـــى لـــلـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة 
ــفــــاالت،  ــتــ الـــعـــربـــيـــة بــــهــــذه االحــ
نــاقــش مجلس أمــنــاء الــجــائــزة 
إمكانية تغيير مواعيد برنامج 
االحــتــفــالــيــة الــثــقــافــي وإعــــان 

الفائز، ليصبح في فبراير. 
وكانت الئحة الجائزة، منذ 
ــام 2015، حـــددت  انــطــاقــهــا عــ

مواعيدها على النحو اآلتي:
- إعــــان فــتــح بـــاب الــتــرشــح 
لــلــجــائــزة فـــي األول مـــن يناير 

حتى 31 مارس من كل عام.
ــــان الـــقـــائـــمـــة الــطــويــلــة  - إعــ
بــتــاريــخ األول مـــن أكــتــوبــر كل 

عام.
- إعـــــان الــقــائــمــة الــقــصــيــرة 
بــتــاريــخ األول مــن نوفمبر كل 

عام.
- إقــامــة احــتــفــالــيــة الــجــائــزة 
ــــان الـــفـــائـــز فــــي األســـبـــوع  ــ وإعـ

األول من ديسمبر من كل عام.
وبــعــد نــقــاش، اتــفــق مجلس 
أمـــنـــاء الـــجـــائـــزة عــلــى مــواعــيــد 
ــتـــة عـــلـــى الــنــحــو  جــــديــــدة وثـــابـ

اآلتي:
- إعــــان فــتــح بـــاب الــتــرشــح 
لــلــجــائــزة فــي األول مــن مــارس 

حتى 31 مايو من كل عام.

ــــان الـــقـــائـــمـــة الــطــويــلــة  - إعــ
بــــتــــاريــــخ األول مــــن ديــســمــبــر 

كل عام.
- إعـــــان الــقــائــمــة الــقــصــيــرة 
بتاريخ األول من يناير كل عام.

- إقــامــة احــتــفــالــيــة الــجــائــزة 
ــــان الـــفـــائـــز فــــي األســـبـــوع  ــ وإعـ

األول من فبراير من كل عام.
وعــلــيــه، فـــإن إعــــان القائمة 
ــدورة الـــحـــالـــيـــة  ــ ــلــ ــ ــ الـــقـــصـــيـــرة ل
)الخامسة 2021/ 2022( سيكون 
ــن يـــنـــايـــر 2023.  ــ ــــي األول مـ فـ
وكــانــت إدارة الــجــائــزة أعلنت 
القائمة الطويلة لهذه الــدورة 
في األول من أكتوبر الماضي. 

وبـــالـــنـــســـبـــة ألعــــمــــال لــجــنــة 

التحكيم، فهي تسير على أكمل 
وجــــــه، ومـــــن دون أي تــأخــيــر. 
جدير بالذكر، أن جامعة الشرق 
 )AUM( األوســــــــط األمـــيـــركـــيـــة
هي الــراعــي الرسمي للجائزة، 
حيث تستضيف، فــي كــل عــام، 
احتفالية الجائزة في حرمها. 
كــمــا تــنــظــم الــبــرنــامــج الثقافي 
الـــمـــصـــاحـــب لـــاحـــتـــفـــالـــيـــة فــي 
مركزها الثقافي. وينال الفائز 
بالجائزة 20.000 دوالر، ودرع 
وشـــهـــادة الـــجـــائـــزة. كــمــا يــنــال 
ُكتاب القائمة القصيرة خمسة 
آالف دوالر، ودرع وشـــهـــادة 

الجائزة.

أحمد البناي لـ ةديرجلا•: اتجاهي إلى المسرح 
أبعدني عن الفن التشكيلي

● فضة المعيلي
ــــف الــــــمــــــخــــــرج أحــــمــــد  ــشــ ــ كــ
الــبــنــاي، أنــه بــصــدد التجهيز 
ألكــــــــثــــــــر مـــــــــن نـــــــــص ألعــــــمــــــال 
ــي األيــــــام  ــ مـــســـرحـــيـــة تــــقــــدم فـ
الــمــقــبــلــة. ولــفــت إلـــى أنـــه بعد 
نــجــاح الــتــجــربــة الــســابــقــة في 
ــنـــوق الــــذي  ــمـــشـ مـــســـرحـــيـــة »الـ
ضـــحـــك« بـــمـــهـــرجـــان الــكــويــت 
الـــمـــســـرحـــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي، 
شــــارك هـــذا الــعــام بمسرحية 

»الهجين«.
وأعلن البناي، في تصريح 
لـــــــــ »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة«، أن لــــديــــه 
 سيقدم في مهرجان 

ً
مشروعا

ــا الــــقــــاهــــرة« عــن  ــ ــودرامـ ــ ــونـ ــ »مـ
ــبـــي،  ــعـ ــــق الــــمــــســــرح الـــشـ ــريـ ــ طـ
بالمشاركة مع الممثل محمد 

الشطي، ومن إخراجه. 
ث عن السينوغرافيا  وتحدَّ
المسرحية، ليؤكد أنها تجمع 
كــل العناصر البصرية، فهي 
تمثل صورة المشهد، وتعتمد 
ة  عـــــلـــــى األزيـــــــــــــــــاء واإلضــــــــــــــاء
ــقــــات،  ــيــ والـــــديـــــكـــــور والــــمــــوســ
ــه مــتــخــصــص  ــ ــــى أنـ  إلـ

ً
ــيـــرا مـــشـ

فـــي الـــديـــكـــور الــمــســرحــي مــن 
ــنـــون  ــفـ ــلـ الــــمــــعــــهــــد الـــــعـــــالـــــي لـ
الــمــســرحــيــة، وهــــذا مـــا جــعــلــه 
يمارس أعمال السينوغرافيا 
المسرحية فــي بــدايــات عمله 

 ،
ً
الفني، حتى أصبح مخرجا

بـــعـــد احـــتـــكـــاكـــه بـــالـــعـــديـــد مــن 
ل له  المخرجين، وأن ذلك سهَّ

أن يسلك طريق اإلخراج. 
فــــن  كـــــــــــــــان  ذا  إ ـــــــــــا  وعـــــــــــمَّ
 
ً
ــا تــخــصــصــا ــيـ ــرافـ ــنـــوغـ ــيـ الـــسـ

 في الكويت، قال البناي: 
ً
نادرا

»هــنــاك العديد مــن مهندسي 
الـــديـــكـــور فــــي الـــكـــويـــت، لــكــن 
الــســيــنــوغــراف البــد أن يكون 
ــذا  ــ ــو هـ ــ ــحـ ــ ــــول نـ ــيــ ــ ــمــ ــ لــــــديــــــه الــ
التخصص، من خال امتاكه 
لــلــنــظــرة الــشــامــلــة لــلــمــشــهــد، 
فــهــنــاك مــهــنــدســون يــعــمــلــون 
فقط على مــوضــوع الديكور 
مــن دون أن يتدخلوا فــي أي 

أمور أخرى«. 

ــــن الـــبـــنـــاي أنـــــه يــحــب  وبــــيَّ
العمل بكل شيء، حتى تخرج 
الــصــورة بشكل متكامل، من 
حيث ترابط األزياء بالديكور 
 إلى أنه فنان 

ً
ة، الفتا واإلضاء

ــو الـــرابـــطـــة  تــشــكــيــلــي، وعـــضـ
الدولية فــي بــاريــس، وعضو 
الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة للفنون 
الـــمـــســـرحـــيـــة، وحــــاصــــل عــلــى 
الــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز، مــنــهــا 
ــائــــزة الـــخـــرافـــي بــالــنــحــت،  جــ
 إلى أن لديه مقتنيات 

ً
مشيرا

في متحف البحرين، وكذلك 
في اإلمارات. 

وأوضح أنه اتجه للمسرح 
ــــاره »أبـــــوالـــــفـــــنـــــون«،  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــال الـــفـــن  ــجــ ــــن مــ ــــده عـ ــعـ ــ ــا أبـ ــ مـ
الــــتــــشــــكــــيــــلــــي، ألن الــــمــــســــرح 
يجمع كــل الــفــنــون، مــن نحت 
ــالــــمــــســــرح أشــــمــــل.  ورســـــــــم، فــ
وذكــــــر أنـــــه يـــفـــضـــل الـــمـــســـرح 
األكــــاديــــمــــي، لـــمـــا يـــمـــيـــزه مــن 
ــر أن  ــيـ انــــضــــبــــاط وإبــــــــــداع، غـ
ــرح  ــســ ــمــ ــالــ لــــــديــــــه تـــــجـــــربـــــة بــ
ــري، مـــــــن خـــــال  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة  ــبـ ــقـ ــال )الـ ــ ــفــ ــ ــيـــة األطــ مـــســـرحـ
الــزرقــاء(، حيث كانت تجربة 
ــزة، مــــــن خــــــــال نـــجـــاح  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـ

السينوغرافيا فيها.

أحمد البناي

عبدالله: سعيد بمشاركة »شيابني هني« 
في »البحر األحمر السينمائي«

ر الفنان يعقوب عبدالله  عبَّ
عن سعادته الغامرة، الختيار 
فـــيـــلـــمـــه الــــــــروائــــــــي الــــجــــديــــد 
ــنــــي(، لــلــمــخــرج  )شـــيـــابـــنـــي هــ
زيــــاد الــحــســيــنــي، لــلــمــشــاركــة 
فــــــي الــــمــــســــابــــقــــة الــــرســــمــــيــــة 
ــمــــر  ــبــــحــــر األحــ ــمــــهــــرجــــان الــ لــ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي، الـــذي 
ستتواصل أعماله من 1 إلى 

10 ديسمبر المقبل.
ــلـــى أن  ــلـــه عـ ــبـــدالـ وشــــــدد عـ
ــلــــم ســـيـــمـــثـــل نــــقــــلــــة فــي  ــيــ ــفــ الــ
مــســيــرة الــصــنــاعــة الــكــويــتــيــة 
بــشــكــل خـــــاص، والــخــلــيــجــيــة 
ــكــــل عـــــــــام، لــــاحــــتــــرافــــيــــة  بــــشــ
مها المخرج  العالية التي قدَّ
 الــتــعــاون 

ً
الحسيني، وأيــضــا

ــــي–  ــ ــتـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ اإلنـــــــــتـــــــــاجـــــــــي الـ
السعودي المشترك. 

ــقــــوب  ــعــ وأكــــــــــــد الــــــفــــــنــــــان يــ
أهمية المكانة التي يحتلها 
ــــر  ــمـ ــ ــــر األحـ ــــحـ ــبـ ــ مـــــهـــــرجـــــان الـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي، مــنــذ 
 ،

ً
دورته األولى، لينطلق بعيدا

 بــصــمــتــه وجــديــتــه، 
ً
مـــرســـخـــا

ــان الــــــذي راح  ــ ــرهـ ــ  الـ
ً
ــا ــ ــــضـ وأيـ

ــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــُصـــنـــاع  ــلـ ــثـ ــمـ يـ
الــســيــنــمــا فــــي دول الــخــلــيــج 

والعالم العربي. 
ــه، قــــال  ــتـ ــيـ وحــــــــول شـــخـــصـ
عبدالله: »مــن السابق ألوانــه 
الــــحــــديــــث عـــــن الـــشـــخـــصـــيـــة، 
ــا.  ــهـ ــنـ ــيـ ــامـ وأبـــــعـــــادهـــــا ومـــضـ

الشخصية ستقوم بمغامرة 
ات  ــاء ــ ــــضـ ــي فـ ــ ــا فــ ــهــ ــق بــ ــ

ِّ
ــل ــحــ تــ

ومــحــطــات مــتــعــددة تــاخــذهــا 
إلـــــــــى عـــــــوالـــــــم مـــــــن الــــدهــــشــــة 
والمغامرة، إضافة إلى كمية 
الــمــفــاجــآت الــتــي سيحملها 
هذا النص السينمائي الذكي 

والثري والعميق«. 
وألـــــمـــــح إلــــــى أن تـــصـــويـــر 
فيلم »شيابني هني« تم بين 
الكويت والــواليــات المتحدة 
األمــــــيــــــركــــــيــــــة والــــمــــكــــســــيــــك، 
 العمليات الفنية التي 

ً
وأيضا

تــمــت بــيــن الــكــويــت وأمــيــركــا 
وفرنسا.

وفــي ختام تصريحه، قال 
عــبــدالــلــه إن فــيــلــم »شــيــابــنــي 

هـــنـــي« يــــشــــارك فــــي بــطــولــتــه 
النجم األميركي األيقونة رون 
بيرلمان، إضافة إلى عدد من 
الــنــجــوم، منهم: الــفــنــان حمد 
العماني، وفيصل العميري، 
لـــــمـــــهـــــدي، وبـــــــودي  وروان ا
نادري، وخالد الرندي )نجم 
فـــرقـــة مـــيـــامـــي(، إضــــافــــة إلـــى 
الفنان جاسم النبهان، وعدد 

آخر من النجوم.

يعقوب عبدالله

عروض متنوعة في »تجربة الدوحة لألفالم«

فاطمة الرميحي
ملصق الفعالية
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