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املذيعة شهد

كرمية عوض في الندوة

صالح احلمر ردًا على اختيار 
»الطمبور«: هناك عروض جماهيرية 

تصلح للعرض داخل املهرجانات
عروضا جماهيرية تصلح أيضا للعرض داخل 

املهرجانات ملا فيها من قصة مميزة وأداء 
يليق ويرقى ملستوى املشاركة في مثل هذه 

االحتفاالت املسرحية.
كما أضاف احلمر ان السبب الذي جعلهم 

يطلبون عرض الفصل األول فقط من مسرحية 
»الطمبور« يعود إلى تشابه الفصل الثاني 

مع األول ولكن باختالف األشخاص الذين 
يجسدون األدوار، فتم الطلب منهم اختصارها 
على أال يخل ذلك مبضمون القصة الذي على 

أساسه مت اختيار العرض الفتتاح املهرجان.
من جانب آخر، أكد صالح احلمر ان املهرجان 

هذا العام يكرم عددا كبيرا من الفنانني 
واملهتمني باحلركة املسرحية، لتقديرهم 

ضمن حفل االفتتاح الفصل األول من العرض 
املسرحي »الطمبور« التي يقوم ببطولتها 
الفنان القدير سعد الفرج وخالد البريكي 

ومالك ومي البلوشي وغيرهم، وهذه هي املرة 
األولى التي يتم فيها عرض مسرحي جماهيري 

»جتاري« ضمن حفل االفتتاح، ويعود السبب 
في ذلك لرغبتنا في التأكيد على أن هناك 

ملا قدموه لها، وهم: بدر الطيار ومحبوب 
العبداهلل والفنان حسني املنصور ود.نبيل 

الفيلكاوي وحمد الرقعي وجنف جمال وكاملة 
العياد، ود.شايع الشايع والشاعر الكبير 

عبداللطيف البناي والفنان خالد العقرورقة 
)ولد الديرة(.

أما بخصوص الندوة الفكرية األساسية التي 
تقام في مقر استضافة ضيوف املهرجان 
وتدور حول املهرجان والتي حتمل عنوان 
»دور املسرح في تعزيز الوحدة الوطنية«، 

فقال احلمر انه مت اختيار هذا العنوان ملا متر 
به بلداننا العربية من أزمات وإرهاب، لكن 
إدارة املهرجان ارتأت ان يتم حصرها في 

دول اخلليج العربي فقط، فيشارك من مملكة 
البحرين زهراء املنصور ومن الكويت د.فيصل 

القحطاني ومن اململكة العربية السعودية 
د.سامي اجلمعان، ومن قطر د.حسن رشيد، 
وسلطنة عمان د.محمد احلبسي، فيما غابت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة لعدم تواصل 

د.ناجي احلاي مع إدارة املهرجان على الرغم 
من أنه وعدنا كثيرا باالنتهاء من ورقة البحث، 

إال أنه في النهاية لم يعد يرد على اتصاالتنا 
الهاتفية.

هذا وتقدم العروض جميعها وندواتها 
التطبيقية في مسرح الدسمة، على مدار 10 أيام 

متواصلة في الساعة الثامنة مساء كل يوم.

خلود أبوالمجد

عقد صباح أمس في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مؤمتر صحافي لإلعالن 

عن فعاليات الدورة السادسة عشرة ملهرجان 
الكويت املسرحي الذي يقام في الفترة من 

األول من ديسمبر املقبل وحتى احلادي عشر 
منه، حيث رحب صالح احلمر رئيس املهرجان 

باحلضور من اإلعالميني وقدم الشكر لهم 
على مجهوداتهم التي يقومون بها سنويا لدعم 

املهرجان وإظهاره وإظهار احلركة املسرحية 
بأفضل صورة.

وأكد احلمر في بداية حديثه ان املجلس الوطني 
حاول قدر املستطاع في هذه الدورة تنفيذ 
توصيات جلنة التحكيم التي وضعت العام 
املاضي، كما حاولوا دعوة الكثير من فناني 
املسرح الكبار في جميع أنحاء العالم، إال أن 
ضيق الوقت لم يفسح املجال لذلك، إال أنهم 

سيحاولون جاهدين في العام املقبل أن يتواجد 
معهم شخصية أو أكثر لتكرميهم في املهرجان.

هذا وأعلن احلمر في املؤمتر الصحافي ان 
املهرجان يشارك فيه هذا العام 8 عروض 

تضم الفرق املسرحية األهلية وعرضان من 
القطاع اخلاص »الشعبي واخلليج والعربي 
والشباب وجامعة الكويت والكويتي وفرقة 

عبداللطيف البناياجليل الواعي وليدرز جروب«، هذا وسيعرض  كاملة العياد

مدير املهرجان صالح احلمر في املؤمتر الصحافي الذي أداره عبدالكرمي الهاجري

د.نبيل الفيلكاوي

في مؤمتر صحافي أقيم صباح أمس لإلعالن عن أنشطة »الكويت املسرحي 16«

كرمية عوض تقدم ندوة »اإلعالمي الناجح« 
باألكادميية الدولية لإلعالم

استضافت األكادميية الدولية لإلعالم 
اإلعالمية املصرية كرمية عوض مؤسس 
أول قن����اة عربي����ة بالتلفزيون التركي 
واملشرف العام على برنامج ليالي الكويت 
في ندوة بعنوان »كيف تكون إعالميا ناجحا؟« 
وذلك بحضور مجموعة من طالب األكادميية 
من جميع التخصصات، حيث حتدثت عن 
جتربتها اإلعالمية ف����ي البرامج احلوارية 
من واق����ع اخلبرة العملي����ة، وعن مهارات 
اإلعالمي الناجح املطلوب اكتسابها للتميز 
وصنع إعالم ناجح، وقد حتدثت أيضا عن 
أهمية املوهبة وصقلها بالتعليم والتدريب، 
كما تطرقت الى أهمية الثقافة والتحضير 
اجليد لكي يكون اإلعالمي قادرا على املنافسة 

والتقدم والتطور في ظل اإلعالم املفتوح، 
وقد أعربت عوض عن سعادتها بوجودها 
وسط جيل الشباب اميانا منها بأهمية نقل 
اخلبرة للكوادر اإلعالمية الستكمال مسيرة 

اإلعالم في الكويت.
وفي نهاية الندوة قدم مدير عام األكادميية 
يوسف الرفاعي درعا تكرميية لها وأعرب 
عن سعادته باس����تضافة اإلعالمية كرمية 
عوض، مؤكدا على أهمية االستضافات التي 
حتقق التواصل م����ع الكوادر لنقل اخلبرة 
اليهم لكي يكونوا قادرين على املنافسة في 
سوق العمل، متمنيا لها كل التقدم والتوفيق 
ومؤكدا على اس����تمرار استضافة إعالميني 

متميزين باألكادميية.

يوسف الرفاعي مكرما كرمية عوض

باسل وشهد ينضمان إلى البرنامج لتقدمي 
أخبار النجوم واملشاهير... تعزيزاً لفريق »ET بالعربي«

إذا كان سيستقبله باحلفاوة 
نفسها التي وجدها في برنامجه 
السابق، وما إذا كان سيتقبله 

في ثوبه اجلديد. 
ويتوق���ف أل���زارو عند 
التي حمسته ألن  العناصر 
 ET« يكون جزءا من عائلة
إلى أن  بالعربي«، مش���يرا 
»البرنامج متنوع ومتجدد، 
ويضم فري���ق عمل ضخما 
ويتفرد بتق���دمي أخبار من 
الصع���ب أن جتده���ا ف���ي 
م���كان آخر على الشاش���ة، 
كما جنح ف���ي بناء ثقة مع 
الفنان���ني والنج���وم، وهو 
ما جعله���م يخصونه بكل 
جدي���د«. ويضي���ف: »البد 
أن أحت���دث عن اجلهد الذي 
يبذله فري���ق البرنامج من 
مذيعني ومراسلني ومعدين 
وغيرهم... وعن التحضيرات 
الكثيفة الت���ي يقومون بها 

إلجناح احللقات«.
وعلى رغم أن أياما قليلة 
فقط مضت على اللقاء األول 
بني مق����دم البرامج الش����اب 
البرنام����ج، يتحدث  وفريق 
ع����ن »ش����عوري بأنني أحد 
أفراد هذه العائلة، ونشأ بيننا 
انسجام واضح«. ويثني على 
مصداقية البرنامج عند الناس، 
»فالنجوم هم الذين يتحدثون 
بأنفسهم عن مشاريعهم، ما 
يع����زز صحة أخب����اره عند 
اجلمهور والصحافة«، معتبرا 
ان »البرنامج متكن في غضون 
فترة بسيطة، أن يحقق بصمة 
مهمة في التلفزيون، ونطمح 
ألن نص����ل به إلى مس����توى 
احللقات األميركية للبرنامج 

أو يتخطاها أيضا«.
من جهتها، تعبر شهد بالن 
عن شوقها للعودة إلى الشاشة 
التي انقطعت عنها قبل نحو 
6 أشهر، معتبرة أنها تنتقل 
من عالم األخبار السياس����ية 
واالجتماعي����ة إلى املنوعات 
التجربة  والف����ن. وتص����ف 
اجلدي����دة بأنها حتد مهم في 
مس����يرتها، لكنه����ا مطمئنة 
»ألنني أدخل برنامجا شبابيا 

حيوي����ا، وبطبيعت����ي أحب 
املنوعات واملرح، ووجدت 
نفس����ي قادرة عل����ى هذه 
املهمة، وعلى تقدمي إضافة 
للبرنامج املسلي واملنوع 
والغني باملعلومات وأخبار 

املشاهير والنجوم«. 
تضي����ف ب����الن انها 
»بعد عام����ني من العمل 
ف����ي نش����رة التاس����عة 
عل����ى MBC1، واألخبار 
السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، أش����عر 
ب����أن ه����ذا التح����ول 
ضروري«، معتبرة ان 
»األخبار كانت اختبارا 

صعبا جدا بالنسبة لي، 
خصوصا ان أول نشرة قدمتها 
كنت في عمر 24 س����نة، أي 
من أصغ����ر املذيع����ات على 
الشاشة، وكان علي أن أكون 
على قدر املس����ؤولية امللقاة 
على عاتقي من قبل إحدى أهم 
الفضائيات في العالم العربي 
هي »مجموعة MBC«. وتلفت 
شهد إلى »انني مرتاحة جدا مع 
فريق العمل وكذلك مع املذيعني 
الذين ساعدوني وتعاملوا معي 
بإيجابي����ة كبيرة، فضال عن 
أن صداق����ة جتمعني مبرمي 
سعيد، إذ كنا نعمل معا قبل 

3 سنوات«.
جتدر اإلشارة إلى أن شهد 
هي سورية اجلنسية، ولدت 
وترعرت في اإلمارات، تقول: 
»اس����تقررت ف����ي بلدي بني 
العام����ني 2004 و2006 فقط، 
ثم عدت ألكمل دراس����تي في 
ف����ي اجلامعة  مجال اإلعالم 
األميركية ف����ي دبي، مبنحة 
من الش����يخ محمد بن راشد 
آل مكتوم. أما باسل فيجيب 
عن س����ؤال يعتب����ره محيرا 
للناس حول جنسيته، فيقول: 
»انني أنتمي إلى عائلة األب 
فيها أردنيا فلسطينيا، واألم 
مصرية، وقد ولدت ونشأت 
ف����ي القاهرة، وحرصت على 
احلفاظ على تواصلي مع أهلي 
في عّمان عبر زيارات طويلة 

كل عام«.

ب����ني مواق����ع  دب����ي: 
الدرامية  تصوير األعمال 
واألفالم الس����ينمائية في 
مختلف ال����دول العربية، 
البرامج  وفي كوالي����س 
وم����ع  التلفزيوني����ة، 
الفن  أه����ل  تصريح����ات 
واإلعالم والغناء، باإلضافة 
إلى اللقاءات احلصرية مع 
النجوم واملشاهير،  أبرز 
 ET« اس����تطاع برنام����ج
 ،MBC4 بالعربي« عل����ى
أن يحجز له مكانا خاصا 
ل����ه مكانة مهمة  ويوجد 
البرام����ج املختلفة  ب����ني 
الشاش����ة، وباتت  عل����ى 
أخباره مص����در ثقة عند 
اجلمه����ور والعاملني في 
األوساط الفنية واإلعالمية 

والسينمائية.
ال يه����دأ فري����ق عمل 
البرنام����ج املنتش����ر في 
مختلف العواصم العربية، 
ليف����وز بآخ����ر األخب����ار 
واملستجدات على الساحات 
والس����ينمائية  الفني����ة 
وغيره����ا،  واإلعالمي����ة 
الثالثة  ويشكل مذيعوه 
بدر آل زيدان، مرمي سعيد، 
ف����رج، عائلة  وناردي����ن 
يتنافسون معا على تقدمي 
األفضل للمشاهد. وقبيل 
ش����هر واحد من احتفال 
البرنام����ج بانتهاء عامه 
الثاني، ينضم إلى فريقه 
مذيعان جديدان هما شهد 
التي عرفها جمهور  بالن 
MBC1 في نشرات أخبار 
التاسعة مؤخرا، وباسل 
 The« ألرزارو مقدم برنامج

 .MBC4 على »X Factor
ألزارو  يعرب باس����ل 
عن حماس����ته وسعادته 
إلى أس����رة  باالنضم����ام 
»ET بالعرب����ي«، معتبرا 
ان »التجربة جديدة علي 
متاما، فقد اعتدت التقدمي 
على خش����بة املس����رح، 
بينم����ا س����أكون هنا في 
الذي يفرض  االس����تديو 
علي أن أكون أكثر هدوءا 
وتركي����زا«. وال يعتب����ر 
ألزارو أن تقدمي نش����رة 
أخبار فنية، ستفرض عليه 
تغيير شخصيته، وتبديل 
الص����ورة الت����ي اعتادها 
منه اجلمه����ور، ويقول: 
»ل����ن أتخلى عن الضحك 
واالبتسامة، وعن عنصري 
املفاجأة واالرجتال«. ويعد 
ألزارو بأن يضيف نكهة 
جديدة، قائال: »سترافقني 
الروح الش����بابية املرحة 
التي كان����ت موجودة في 
برامجي أخيرا«. ويترقب 
بلهفة معرفة ردود أفعال 
املش����اهدين على إطاللته 
األولى على الشاشة، وعما 

باسل : التجربة جديدة 
علي متامًا فقد اعتدت 

التقدمي على خشبة 
املسرح 


