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مهرجان اكتشف أميركا

اخلميس  7نوفمبر ٢٠١٩

 ٣٠أكتوبر  9 -نوفمبر

فيل إميوري عبّر عن فخره الختيار فرقته كجزء من مهرجان «اكتشف أميركا» الذي يشكّل جتسيدا ًمصغرا ًللحياة في الواليات املتحدة

قائد فرقة سالح اجلو األميركي لـ «األنباء» :أحببت طعام وقهوة الكويت

ونتجه للتعاون مع عازفني كويتيني للمزج بني أنواع املوسيقى املختلفة
دارين العلي

قائد فرقة سالح اجلو األميركي الكابنت فيل إميوري

بداية ماذا ميثــل لكم أن
تكونــوا جزءا مــن مهرجان
اكتشــف أميركا في نسخته
السابعة؟
٭ نحــن كفرقة موســيقية
تابعة لسالح اجلو األميركي
نشعر بالفخر لوجودنا هنا
ولدينا حماس كبير للمشاركة
في هذا االحتفال الذي يشكل
نســخة مصغــرة للثقافــة
األميركية ،بل وجميع نواحي
احلياة في الواليات املتحدة
سواء التجارية أو االقتصادية
ومــا يتعلــق بالطعام أيضا
وكذلــك الترفيهيــة ،ونحن
كموســيقيني ســنحاول أن
نتشارك بلغتنا اخلاصة مع
جمهور هذا املهرجان.
وكموسيقيني ما هو هدفكم
من املشــاركة في مهرجانات
مماثلة؟
٭ إنــه ســؤال مهــم جــدا

ملشاهدة الڤيديو

فأهــداف املوســيقيني عادة
تكــون مختلفــة قليــا من
خــال تقــدمي العــروض،
فأهدافنا أن نرى االبتســامة
علــى وجوه اجلمهور .نحن
نسعى للســعادة من خالل
سماع املوســيقى ومحاولة
إيصال شعورنا باالستمتاع
والسعادة عندما نعزف حتى
يشعر بها املستمعون أيضا.
وما أنواع املوسيقى التي
تعزفونها؟
٭ نعــزف مختلــف أنــواع
املوسيقى واألغاني األميركية
ولدينــا اهتمــام خــاص
مبوسيقى اجلاز التي يستمتع
بسماعها جميع الشعوب.
وما هي الرسالة التي تودون

إيصالها للجمهور الكويتي عبر
موسيقاكم؟
٭ املوسيقى األميركية التي
نعزفها ال تقتصر مبكان بل
تأتي من مختلــف الثقافات
ســواء األوروبية أو الشرق
أوســطية ،فنحــن ممكــن
أن نعــزف مختلــف أنــواع
املوســيقى ،فمثــا عــازف
الدرامز لدينا ممكن أن يعزف
النغمــات األفريقية وأنغام
أميركا الشــمالية بأســلوب
فريــد ،وهــذه هي الرســالة
األهم التي نود إيصالها بأن
املوســيقى ال تعرف حدودا
وأننــا ميكــن أن نتحــدث
مختلف اللهجــات واللغات
ولكــن جتمعنا لغــة واحدة
وهي املوسيقى.

فرقة سالح اجلو األميركي غنت

الكابنت فيل إميوري خالل اللقاء مع الزميلة دارين العلي

أعضاء فرقة سالح اجلو األميركي خالل عرضهم لطلبة اجلامعة األمريكية في الكويت

ولفت إلى أن املوســيقى
األميركية هي من األمور التي
تدخل ضمن النطاق الترفيهي
الثقافــي ملهرجان اكتشــف
أميــركا الــذي يتخلله عدد
كبير من الفعاليات املتنوعة
سواء االقتصادية أو العلمية
والترويجية.
وقــد أدت الفرقــة عــددا
من األغنيات في موســيقى
اجلاز والروك وتفاعل معها
اجلمهور بشكل كبير تصفيقا
وغناء ما ســاعد على خلق
أجــواء مــن الفــرح .ومــن
املفتــرض ان تقــدم الفرقة
عددا من العروض في مختلف
كليــات اجلامعة األمريكية،
باإلضافــة إلى حفل في أحد
املجمعــات التجارية وأحد
الفنادق.
وتتألف الفرقة من الكابنت

حضور كبير من طلبة وطالبات اجلامعة األمريكية ملتابعة العرض الفني

هــل يعنــي ذلــك أنكم
تتواصلون مع الشعوب العربية
من خالل املوسيقى؟
٭ نعم بالطبع فهي وسيلة
مهمة للتواصل ،ونحن نعتز
بهذا التواصل خصوصا مع
األطفال الذين رمبا ال يفهمون
لغتنا وإمنا يتفاعلون معنا
بشكل عجيب ،وذلك مبجرد
البــدء باللعب علــى اآلالت
املوســيقية ،إنــه شــعور ال
يوصف من الرضا والسعادة،
إنه دليل على أن املوســيقى
تكسر احلواجز ومنها حاجز
اللغة.

التواصــل مع النــاس ،فأنا
كموســيقي أقدم موسيقاي
للجمهــور وقــد ســمح لــي
كوني جنديا بســاح اجلو
أن أجــول العالــم للعــزف
والتواصــل مع النــاس من
خالل هذه املوسيقى ،هذا األمر
ليس مخيفا بل على العكس
هو فرصــة للقــاء اآلخرين
والتعرف علــى احلضارات
والثقافــات املختلفة ،أعتقد
أنني اكتسبت كثيرا من خالل
هذه التجارب وأمتنى أن أكون
قد قدمت وزمالئي ما يستفيد
منه اآلخرون.

أين تكمن مهمتك كموسيقي
وكجنــدي في ســاح اجلو
األميركي؟
٭ إنها تختص حتديدا بفن

هل زرت مناطق أخرى في
الوطن العربي عدا الكويت؟
٭ نعــم لقــد زرت األردن
واإلمــارات وعمــان ولدينا

خطط لزيارة مناطق أخرى
في اخلليج العربي.
ماذا تتوقعون من زيارتكم
هذه إلى الكويت؟
٭ نحن دائما ننظر لتحقيق
التواصل مع أبناء البلد الذي
نزوره ،ونقدم لهم املوسيقى
التي يسعدون باالستماع إليها
والتفاعل معها فحتى األطفال
داخــل املــدارس أو النــاس
فــي املجمعــات التجارية أو
حتى طــاب اجلامعات وكل
من ســنقدم لهم موســيقانا
هم أنــاس ذوو أهمية بالغة
بالنســبة لنا ونعمــل على
إســعادهم والتواصل معهم
مــن خــال املوســيقى التي
يحبها اجلميع.

وما أكثر مــا أحببتم في
الكويت حتى اآلن؟
٭ أستطيع القول إن الطعام
الكويتي والقهوة التي تقدم
من األمور الرائعة متاما ،كما
أنني أحاول أيضا أن أستفسر
من العارفــن هنا عما يجب
أن أجرب ومــا هو األفضل،
لنستغل وقتنا باحلضور إلى
هنا مع أعضاء الفرقة للتعرف
والتعلم عن ثقافة هذا البلد،
فنحن نتحــدث مع مختلف
أنواع الناس والتخصصات
بهدف احلصول على أكبر قدر
ممكن من التواصل والتعارف
فيما بيننا.
هل استمعتم إلى املوسيقى
الكويتية؟ وما رأيكم بها؟
٭ نعــم طبعا اســتمعنا إلى

املوســيقى الكويتيــة وقــد
أثارت اهتمامــي كثيرا حتى
أنني تساءلت مع أحد املدراء
املوســيقيني فــي فرقتنا عن
إمكانية أن تكون هناك فرصة
فــي املســتقبل للعــزف مع
عازفني محليني في خطوة رمبا
ستكون مؤثرة في مجال املزج
بني أنواع املوسيقى املختلفة،
ونحن نعرف أن هناك العديد
مــن املوســيقيني والعازفني
املميزين في الكويت.
كلمة أخيرة
٭ فــي كلمة أخيــرة أود أن
أشــكر الســفارة األميركية
إلتاحــة الفرصة لنا للعزف
أمام اجلمهور الكويتي عبر
عــدد مــن العروض ســواء
فــي اجلامعــات أو املدارس
واملجمعات التجارية ،فنحن
ننتظر هذه الفرص للتواصل
والتقارب مع الناس.

الكلية األمريكية تفتتح موسمها الثقافي بعرض للفرقة العسكرية األميركية

الغامن :سائرون لتقدمي إجناز أكادميي بالتعليم في الكويت

لطالب «األمريكية» في الهواء الطلق

في أول ظهور لها ،قدمت
فرقة سالح اجلو األميركي
املوســيقية حفــا مســاء
أمس األول لطالب اجلامعة
األمريكيــة بالكويت ،وذلك
فــي الهواء الطلــق بحديقة
اجلامعة ،وسط حضور حشد
من الطالب وإدارة اجلامعة،
وذلك ضمن فعاليات مهرجان
اكتشف أميركا الذي اعتادت
السفارة األميركية لدى البالد
تنظيمه منذ سبع سنوات.
ورحب مسؤول العالقات
العامة في السفارة األميركية
ماث زيل بطــاب اجلامعة،
معتبــرا ان املوســيقى أحد
األوجــه الثقافيــة التــي
تعتبــر نقطــة التواصل ما
بني الشعوب.

(أحمد علي)

املوسيقى عابرة للقارات ومهمتنا تعميق التواصل وإيصال شعورنا باالستمتاع والسعادة عندما نعزف ليشعر بها املستمعون أيضاً

قدمت أحد عروضها الفنية املميزة ضمن أنشطة مهرجان اكتشف أميركا

دارين العلي

تستضيف السفارة األميركية خالل مهرجان اكتشف أميركا
في موســمه السابع فرقة ســاح اجلو األميركي املوسيقية
للعزف في عدد من العروض املباشرة أمام اجلمهور الكويتي
بهدف تســليط الضوء على الوجه الثقافــي األميركي عبر
املوسيقى العابرة للقارات.
«األنباء» التقت قائد الفرقــة الكابنت فيل إميوري ،الذي
عبر عن فخره الختيار فرقته كجزء من املهرجان الذي يشكل
جتسيدا مصغرا للحياة في أميركا.
وقال إميوري إنه يشعر باحلماس للتواصل مع الشعب
الكويتي عبر املوسيقى التي ال تعرف حدودا معربا عن إعجابه
بالطعام الكويتي والقهوة التي تقدم في املناسبات الرسمية.
وأعلن عن توجه مســتقبلي للعزف املشترك مع عازفني
محليني إلثراء التجارب املوسيقية واملزج بني أنواع املوسيقى
املختلفة.
وفيما يلي التفاصيل:

و«أمريكان انترناشونال كولج» تتسع لـ  5آالف طالب وطالبة

(أحمد علي)

فيل اميــوري قائدا للفرقة،
وايريــك ســوليفان مغنيا،
وجوزيــف هاوتــن عــازف
اورغ ،وجيوف ريسر عازف
غيتار ،وماثيو موري وناديا
سونوسكي مغنية ،وجيمس
وولــف مهنــدس الصوت،
ودنيال دولنغ عازف الدرامز.
ألول مرة في الكويت
شاهد بتقنية الواقع املعزز

أريج الغامن وامللحق الثقافي في السفارة األميركية نيلسون وين في مقدمة احلضور
عبداهلل الراكان

أقامت الكلية األمريكية (أمريكان
انترناشونال كولج) الفعالية األولى
لها بعد افتتاح الكلية ،وذلك بالتعاون
مع السفارة األميركية ضمن مهرجان
اكتشــف أميــركا بحضــور الفرقة
العســكرية األميركيــة وعــدد من
املسؤولني في السفارة.
وافتتحت عضوة مجلس أمناء
فــي الكليــة األمريكيــة (أمريكان
انترناشونال كولج) أريج الغامن هذه
الفعالية بكلمة قالت فيها :أحببنا أن
نستغل هذه الفعالية في لقاء أولياء
األمــور وطلبتنا وأعضــاء الهيئة
التدريســية واإلداريــة والراغبني
في االلتحاق بالكلية وقمنا بجولة

داخل املبنــى وبذلنا جهودا جبارة
لكي يظهر بهــذه الصورة اجلميلة
وحرصنــا على خلــق بيئة جاذبة
للتعليم وتهيئته مبرافق ومختبرات
على مستوى عال.
وأضافت الغامن :إننا ســائرون
نحو تقدمي إجناز أكادميي آخر في
مجــال التعليم فــي الكويت ،الفتة
إلى أن الكلية تتســع خلمسة آالف
طالب وطالبة تدريجيا في األعوام
املقبلة وهنــاك تعاون مثمر وجيد
بيننا وبني الســفارة األميركية من
الناحيــة الثقافيــة وتخصصــات
الكلية هي الهندسة وإدارة األعمال
والتصميم الداخلي واملشــروعات
الصغيــرة في مرحلة الدبلوم لآلن
وفي سبتمبر املقبل سيتم منح درجة

حمل تطبيق Zappar

جانب من احلضور خالل عرض فرقة سالح اجلو األميركية

د.موسى محسن

البكالوريــوس لهذه التخصصات.
وأكدت على انه سيتم تنظيم بعثات
داخلية في السنوات القادمة وهناك
برنامج لتقدمي املنح وفق شــروط
ولوائح تقرها الكلية وتصميم املبنى
مجهز ليكون صديقا للبيئة وهناك
تقنية عالية ال توجد في أي جامعة
خاصة أخرى في الكويت.
من جانبــه ،قال امللحق الثقافي
في السفارة األميركية نيلسون وين:
نحن سعداء ملشــاركة فرقة سالح
اجلــو األميركية فــي تقدمي عرض
موســيقي في الكلية األميركية في
زيارتهــم األولــى للكويــت ضمن
فعاليات اكتشف أميركا .وأضاف وين
ان احلكومة والسفارة األميركية دائما
تدعم املشاريع األكادميية التعليمية

ملشاهدة الڤيديو

ونحن مبهورون باملبنى والتنظيم
ألول فعالية في هذه الكلية.
بدوره ،قال د.موسى محسن نائب
الرئيــس للشــؤون لألكادميية في
الكليــة األمريكية :إن هذه الفعالية
جزء من النشاطات الثقافية للكلية،
ونحــن بصدد طــرح بكالوريوس
هندسة وإدارة األعمال والتصميم
ولدينــا عدد كاف مــن عدد أعضاء
التدريــس والتعيينــات مســتمرة
ملواكبــة أعــداد الطلبــة وبرامجنا
بالتعاون مع جامعة وين ســتيت
في أميركا وكل البرامج معتمدة منها
ومن وزارة التعليم العالي ومجلس
اجلامعات اخلاصة ونسعى للحصول
على االعتمادات األكادميية في املدى
القريب.

