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مجرد رأي

األرض تدور 

م�سعل ال�سعيد
الكبري  الفنان  قال  اجلميلة،  املا�سي  م�رسحيات  احدى  يف 
ذلك:  ي�سدق  ومل  كروية  الأر�ض  باأن  فوجئ  وقد  الفرج  �سعد 
يافالن اربط حمارك ترى الأر�ض تدور، خوفا منه ان تدور 
الأر�ض  دوران  بفعل  احلمار  وقع  واذا  احلمار،  ويقع  الأر�ض 
انقطع رزق الفالح الذي يعتمد على حماره يف نقل املاء وحمل 
ت�سديق.  وعدم  وا�ستغراب  ده�سة  عبارة  وهي  اخل�رساوات، 
الفنانني  بع�ض  من  يومي  ب�سكل  نطالعها  التي  الت�رسيحات 
يف ال�سحف ومواقع التوا�سل جتعلنا نقول: اربط حمارك ترى 
الكروان  دعاء  وكانها  لنا  اأعمالهم  ي�سورون  تدور،  الأر�ض 
اأو رد قلبي اأو الأعمال التي غريت قوانني يف م�رس، ام الفن 
العربي، بودنا ان ن�سدق هذه الت�رسيحات ولكنها وكما قال 
نف�ض الفنان �سعد الفرج: قوية، فحينما ن�ساهد هذه الأعمال 
جندها حت�سياًل حا�ساًل »و�سوق ما�سلي« لت�ساوي ت�رسيحات 
مملة،  واحداث  مكررة  ق�س�ض  حول  تدور  الفنانني،  هوؤلء 
وتطويل ومط وجماجة، والأدهى ال�سماء التي يطلقونها على 
انك �سرتى ملحمة  ا�سماء توحي لك  ال�ساذجة،  الأعمال  هذه 
اإلى  اآخر،  بواد  وال�سم  بواد  الق�سة  واذا  م�سل�سل،  �سكل  على 
وانتم  متى  اإل��ى  مابعدها«،  لها  »اأعمال  ننظر  ونحن  متى 
قيم جمتمعها،  ول  اهلها  ول  الكويت  اأعمال لمتثل  تقدمون 
نعي�ض  ان  نريد  فني،  عمل  الكويت يف  رائحة  ن�سم  ان  نريد 
واقع الكويت، ولكن لال�سف لن يتحقق ذلك، وقد قالها يل 
اكرث من فنان، من يدير عملية الإنتاج لي�ض بكويتي، ومادام 
لي�ض بكويتي فلن يهمه عاداتنا وتقاليدنا، امتنى �سادقا ان 
ارى وغريي اأعمال جميلة ترتقي بالفن الكويتي، وان يكون 
لعل  �سواهم  ولي�ض  المر  هذا  يديرون  من  هم  الكويت  ابناء 

وع�سى ان نعيد اأجماد الفن ال�سائعة.

بطاقة فنية

الظل  خفيفة  الفنانة  اإل��ى 
الفنانة  هذه  املال،  لولوة 
اإلى  طريقها  اخ��ذت  التي 
ال�سهرة بكل ثقة، وقد عرفت 
»نزاكة«  امل�سهورة  بكلمتها 
لفت  ح�سور  لها  كان  وقد 
رويحة  »ام��ن��ا  م�سل�سل  يف 
اجلنة«، وم�سل�سل »نوايا«، 
عبدالله  �سعاد  الفنانة  مع 
»بياعة  م�سل�سل  يف  وكذلك 
الفنانة  جانب  اإلى  النخي« 
انها  ول�سك  الفهد،  حياة 
طابع  ذات  جنمة  م�����رسوع 
تقتدي  ان  نتمنى  خا�ض، 
الفنانات  من  �سبقها  مبن 
هذا  ان  ولنظن  باللتزام 
ذهنها،  ع��ن  غ��ائ��ب  الم���ر 

نتمنى لها النجاح.

ذاكرة الفن

اول  اإلى  ت�سري  الفن فنجدها  ذاكرة  نفتح �سفحة من �سفحات   
مطرب كويتي على الطالق، وهو حميي الهوى عبدالله الفرج، 
وا�سمه بالكامل: عبدالله بن حممد بن فرج بن عبدالرحمن بن 
الله،  رحمه  الدو�رسي،  امل�سعري  طوق  بن  �سليمان  بن  فرج 
املولود يف الكويت �سنة 1836م، يف عهد ثاين امراء الكويت 
�سلمان،  بن  جابر  بن  الول  �سباح  بن  الول  عبدالله  ال�سيخ 
ا�سوله  على  الكويتي  للغناء  احلقيقي  املوؤ�س�ض  هو  والفرج 
وانترث«،  اخلد  على  عيني  من  الدمع  »جرى  اغانيه:  اهم  ومن 
وهي اقدم �سامرية يف تاريخ الغناء، واي�سا الغنية امل�سهورة 
على  كبريا  رواجا  لقت  التي  ماتريد«،  على  لك  الهوي  »تريد 
الونة، �سوت  ي�ساعدين على  »يامن  م�ستوى املنطقة، وكذلك 
مر ظبي �سباين، مر ظبي �سباين، و�سوت جال بالكا�ض جاليات 

الهمومي، من ناظري هل م�سكوب«، ومن روائعه:
قال املعني حليف ال�سوق

عزا ملن �سابته ريبه
تويف عبدالله الفرج �سنة 1901.

• لولوة املال

info@alshahedkw.com
العدد )3558( السبت 17 نوفمبر 2018

www.alshahedkw.com

الفنون
عالم

اإ�رساف م�سعل ال�سعيد

ريكاردو كرم: مبادرة »تكريم« في مركز جابر الثقافي... اليوم

عال الفارس تتعرض لوعكة صحية

برعاية �سمو الأمري ال�سيخ �سباح 
من  التح�سريات  انطلقت  الأحمد 
اجل اقامة اأعمال الدورة التا�سعة 
�ستنطلق  التي  »تكرمي«  ملبادرة 
مركز  يف  اليوم  م�ساء  اأعمالها 
مدينة  يف  الثقايف  الأحمد  جابر 

الكويت.
اأ���س��اد  خ��ا���ض  ت�����رسي��ح  ويف   
الإعالمي اللبناين القدير ريكاردو 
»تكرمي«  م��ب��ادرة  موؤ�س�ض  ك��رم 
برعاية �سمو الأمري ال�سيخ �سباح 
التا�سعة  الدورة  لأعمال  الأحمد 
الكويت.  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
وو�سف هذه الرعاية بانها تاتي 
بو�سفه  �سموه  ل��دور  تر�سيخا 
املتميز  ودعمه  الإن�سانية  اأمري 
الرفيعة  الإن�سانية  للمبادرات 

امل�ستوى. 
وق��ال ري��ك��اردو ك��رم ان ال��دورة 
التا�سعة من مبادرة »تكرمي« تاأتي 
وهي ت�سهد الكثري من املتغريات 
اإلى ر�سيد  وال�سافات اليجابية 
موعدا  باتت  التي  املبادرة  هذه 
باملتميزين  لالحتفاء  متجددا 
واملبدعني يف عاملنا العربي يف 

كافة انحاء املعمورة. 
عن  متحدثا  كرم  ريكاردو  وقال 
ولدت  »لقد  »ت��ك��رمي«:  م��ب��ادرة 
بقعة  مبنزلة  لتكون  »ت��ك��رمي« 
قدراتنا  للعامل  تظهر  ���س��وء 
على الإجن���از ل ب��ل الب���داع يف 
نعي�سه  ما  رغم  هذه  اإجنازاتنا 
خ�سم  ويف  وح��روب  ازم��ات  من 
املعاناة ميكننا البقاء على قيد 
قدما  وامل�سي  والنجاح  احلياة 

نحو المام والغد«.
وا�سار ريكاردو كرم: »يف كل عام 
على  »ت��ك��رمي«  م��ب��ادرة  حتر�ض 
جوائزها  توزيع  حفل  تقيم  ان 
بريوت  وبعد  خمتلف.  بلد  يف 
وباري�ض  وامل��ن��ام��ة  وال��دوح��ة 
ومراك�ض ودبي والقاهرة وعمان. 
اخ��ت��ارت م��ب��ادرة »ت��ك��رمي« يف 
الكويت  مدينة  التا�سعة  دورتها 

كي ت�ست�سيف احلفل اليوم.
يف  احلفل  »�سيقام  اي�سا:  وق��ال 

الثقايف  الأح��م��د  ج��اب��ر  م��رك��ز 
الكويت  مدينة  يف  اليوم  م�ساء 
والتي متثل منارة ا�سعاع وتوهج 
ث��ق��ايف وف��ن��ي واإع���الم���ي. حيث 
»تكرمي« يف  جوائز  توزيع  �سيتم 
عن  الفائزين  ا�سماء  عن  العالن 
»تكرمي«  جائزة  التالية:  الفئات 
لالبداع الثقايف. جائزة »تكرمي« 
جائزة  ال�سباب،  للمبادرين 
الإن�سانية  للخدمات  »ت��ك��رمي« 
وامل��دن��ي��ة، ج��ائ��زة »ت��ك��رمي« 
ل��ل��م��راأة ال��ع��رب��ي��ة ال���رائ���دة، 
يف  لالبتكار  »ت��ك��رمي«  ج��ائ��زة 
»تكرمي«  جائزة  التعليم،  جمال 
امل�ستدامة،  البيئة  للتنمية 
العلمي  لالبداع  »تكرمي«  جائزة 
»تكرمي«  جائزة  والتكنولوجي، 
للم�ساهمة يف املتجمع العربي، 
البارزة  للقيادة  »تكرمي«  جائزة 

لالأعمال. 
واأ�سار الإعالمي ريكاردو كرم اإلى 
�سيتم  احلفل  هام�ض  وعلى  ان��ه 
 TAK – MINDS اطالق منتدي
غدًا يف مركز جابر الأحمد الثقايف 
ال�سوء  ت�سليط  اإلى  يهدف  الذي 
واملواهب  التغيري  �سناع  على 
مواجهتهم  وكيفية  النا�سئة. 
احلالية  املجتمعية  للتحديات 
والإعالم  التكنولوجيا  جمال  يف 
والرتفيه  والريا�سة  وال�سحافة 
املنتدى  يف  و�سي�سارك  وغريها. 
�سخ�سيات بارزة من حول العامل 
نوبل  جائزة  على  احلائز  مثل 
كايال�ض   2014 للعام  لل�سالم 
ر�ستم  منال  والن�سة  �ساتوراثي 
ي�سارك  حمجب  اعالين  وجه  اول 
يف حملة �رسكة NIKE واملغامر 
مبا  �سالمة  م�سطفى  وال��ك��ات��ب 
جائزة  ع��ل��ى  احل��ائ��ز  ذل���ك  يف 
جمال�ض  واأع�ساء   TAKTEEM
بال�سافة  »ت��ك��رمي«.  م��ب��ادرات 
ال�سباب  من  كبري  ع��دد  حل�سور 
الدولة  وزارة  من  بدعم  العربي 
ل�سوؤون ال�سباب يف الكويت رغبة 
مع  والتفاعل  بامل�ساركة  منهم 

املبدعني. 

اأن  الفار�ض«  »ع��ال  الإعالمية  ك�سفت   
موؤخرا،  لها  تعر�ست  �سحية  وعكة 
ا�سطرتها لتاأجيل ت�سوير م�ساهدها من 
امل�سل�سل الجتماعي »�سرب العذوب«، 

الذي انتهت من ت�سويره قبل اأيام.
ت�رسيحات  يف  »ال��ف��ار���ض«  وق��ال��ت 
ت  خا�سة انها مرت بوعكة �سحية حريرّ
الأطباء، م�سيفة: »اأم�سيت مدة 90 يوما 
واأنا غائبة نتيجة و�سع �سحي، تاأجل 
�سرب  م�سل�سل  من  م�ساهد  عدة  ت�سوير 
العذوب، واحلمد لله و�سعي الآن 

على اأح�سن حال«.
 وحول عودتها للتمثيل جمددا، 
اإلى  العودة  اأق��رر  »مل  قالت: 
ل�ست  فاأنا  كمهنة،  التمثيل 
ال�سيء  لي�ض  والتمثيل  ممثلة 
اأحرتفه، لكني  اأن  اأحب  الذي 
الإع���الم  ع��ن  حاليا  بعيدة 
�سرب  م�سل�سل  واأع��ج��ب��ن��ي 

العذوب فوافقت على امل�ساركة فيه«.
العذوب  �سرب  علي  »عر�ض  واأ�سافت:   
م�سل�سالت،  ع��دة  ب��ني  م��ن  واخ��رتت��ه 
اأن  يجب  اأف��ك��ارا  يحمل  اأن��ه  اأح�س�ست 
تراها النا�ض، اأحببت ق�سته فهو يحمل 
والعذاب،  ال�سرب  عن  مهمة  ر�سالة 
بالقوة  العمل  اأ�سعرين  وب�رساحة 

عندما قراأته«.
الذي  العمل  اأن  »الفار�ض«  واأو�سحت   
الذهب«، واأخرجه  كتبته »�سارة �سوار 
»حممد علوان«، ي�سم عدة اأ�سماء مميزة 
منها »ح�سن خماي�سة، و�سام بريحي، 
وعبري عي�سى«، م�سرية اإلى اأن »العمل 
اأبطال،  والكل  اجلميع،  على  قائم 
�سا�سة عربية  اأكرث من  و�سيعر�ض على 

يف رم�سان«.
 ويف �سياق اآخر، اأبدت »الفار�ض« حزنها 
احلايل،  العربي  الإع���الم  واق��ع  على 
الإعالم لأين ل  »اأنا بعيدة عن  م�سيفة: 

اأ�سبه الو�سع احلايل لالإعالم العربي، 
يجهز  ريثما  قليال  لالنتظار  دفعني  ما 
الربنامج الأقرب يل، و�سيكون اإن�سانيا 

�سبابيا«.
لدى  الكتئاب  نرى  »كلنا  وتابعت:   
�سعيد،  غ��ري  معظمهم  الإع��الم��ي��ني، 
نتمنى اأن ي�سبح الو�سع اأف�سل، براأيي 
ظل  يف  حمظوظ  ال�سا�سة  عن  البعيد 
وبالن�سبة  الأخ��وة،  بني  ال�رساعات 
يل، لي�ض هذا الإعالم الذي اأحببته مدة 

14 �سنة«.
 واختتمت الفار�ض بت�سجيع البنات على 
جتميل عقولهن قبل �سكلهن، مو�سحة: 
ل تفكرينا وعقولنا، واأن  »يجب اأن جنمرّ
مطورين  لأنف�سنا  حمبني  اأنا�سا  نكون 
اخلارجي  باجلمال  نهتم  واأن  لها، 
اأي�سا باعتباره بوابة الظهور الأولى، 
واأنا �سفرية لحدى العالمات التجارية 

لذلك اأحب اجلمال واأهتم به«.

• محمد رمضان

الفنان حممد رم�سان جمهوره وحمبيه، عرب  �سارك 
والفيديوهات  ال�سور  موقع  على  الر�سمي  ح�سابه 
من  جمموعة  من  مكون  م�سور  مبقطع  »ان�ستغرام«، 
ال�سور التي جتمعه باأبنائه وزوجته ووالدته، وذلك 

على اأغنية »اأغلى من الياقوت« للنجم اأحمد مكي.
�سديقي  »�سكرًا  قائال:  امل�سور،  املقطع  على  وعلق 
م�رسية  اأغنية  اأكرت  على  مكي  اأحمد  ال�سامل  النجم 
مني  اهداء  احلقيقية،  الأب  م�ساعر  عن  تعرب  قدرت 

اإلى ابني علي وكمان بناتي حنني وكنز.

محمد رمضان يهدي أبناءه 
»أغلى من الياقوت« 

• تكرمي هالل الساير في إحدى الدورات السابقة  • ريكاردو كرم 

• من الدورات السابقة

•  أحالم

وصلة غزل بين 
أحالم ومبارك 

الهاجري

هنادي الكندري خسرت 13 كيلو 
من وزنها

اأحالم ر�سالة ن�سية تغازل زوجها مبارك  ن�رست 
مبوقع  ال�سخ�سية  �سفحتها  عرب  الهاجري 

التوا�سل »ان�ستغرام«.
ا�ستفهامية:  اأحالم لزوجها بطريقة   كتبت 

»اأنا اللي ما اأ�ستاق؟ اأحلف«.
 واأجابها زوجها بنف�ض الطريقة يقول: 

»واأنا ما ا�ستقتي يل يا غالية؟«
على  اعتاد  اأح��الم  جمهور  اأن  يذكر   
عالقتها  وحت��دي��ًدا  اأخبارها  متابعة 

بزوجها عرب مواقع التوا�سل.
اأ�سهر  م��ن  وزوج��ه��ا  اأح���الم  وتعترب   

واأجنح العالقات بني امل�ساهري.

عرب  متابعيها  الكندري  هنادي  الكويتية  الفنانة  �ساركت 
كيف  �سات  ال�سناب  تطبيق  موقع  على  اخلا�ض  ح�سابها 
الفيديو  يف  وظهرت  وزنها،  من  غرامًا  كيلو   13 خ�رست 
امل�سور ملتابعيها يف عيادة التجميل كا�سفة اأنها بحاجة 
خ�سارة  بعد  رونقها  فقدت  لأنها  ب�رستها  على  للمحافظة 

الوزن.
وعانت الفنانة هنادي الكندري لفرتة من الزمن من زيادة 
مذهلة يف وزنها وقررت هي اأن تتخل�ض من وزنها الزائد 
خ�رست  اأن  بعد  باهتًا  اأ�سبح  ووجها  بان  �سعرت  لكنها 

الكثري من وزنها كما اأرادت.
زيارة  ق�سدت  اأنها  ملتابعيها  اأو�سحت  الكندري  هنادي 

فقدت  بعدما  ب�رستها  ل��ع��الج  التجميل  ع��ي��ادة 
يف  �سحوب  م��ن  ت��ع��اين  فاأ�سبحت  حيويتها 

ب�رستها وخ�سارتها للوزن ون�سحت متابعيها 
على  للمحافظة  وزنه  يخ�رس  من  يلجاأ  باأن 

ب�رسته.
ذكرت هنادي الكندري اأن كل فتاة عليها 
اأن تغ�سل وجهها مبزيج من املاء البارد 
وال�ساخن فهذا يزيد من متا�سك الب�رسة 

ويعيد رونقها.
اأن  عليها  �سيدة  ك��ل  اأن  واأ���س��اف��ت 
البحري  امللح  من  القليل  ت�سيف 
غذائي  بنظام  تلتزم  واأن  للماء 
م�سادات  من  مرتفعة  ن�سبة  ذي 
الأك�سدة مثل الكيوي والربتقال 

وال�سبانخ.

•  عال الفارس

•  هنادي 
الكندري 


