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جانب من احلضور

الزميلة د.نرمني احلوطي تتوسط الزميل مبارك بن شافي ومدير الندوة أبواحلسن سالم

أكدا في ندوتهما باإلسكندرية على دورها الكبير في المسرح واإلعالم

الحوطي وبن شافي: المرأة الكويتية صمام أمان للمجتمع
مفرح الشمري

ف����ي اطار تب����ادل العالقات الثقافي����ة بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية، اقامت الهيئة العامة لقصور 
الثقافة باالس����كندرية ندوة »صورة املرأة في االعالم 
واملسرح الكويتي« حتت رعاية رئيس الهيئة العامة 
لقصور الثقافة د.احمد مجاهد حاضر فيها كل من الشاعر 
مبارك بن شافي الهاجري رئيس القسم الثقافي بجريدة 
وتلفزيون »الوطن« واستاذة النقد باملعهد العالي للفنون 
املسرحية د.نرمني احلوطي، وأدار الندوة د.ابواحلسن 
سالم استاذ علوم املسرح بجامعة االسكندرية وذلك 

في قصر التذوق الفني مبنطقة سيدي جابر.
في بداية الندوة، رحب د.ابواحلسن سالم بالضيوف 
احملاضرين، كما اوضح اهمية التعرف على الثقافات 
االخرى بالنس����بة للجيل اجلديد، وخص بذلك طلبة 
املسرح، ومن ثم اعطى الكلمة للدكتورة نرمني احلوطي 
لتس����لط الضوء على دور املرأة الكويتية في املسرح 
الكويتي، ومن ثم قام الشاعر مبارك بن شافي الهاجري 
بتسليط الضوء على دور املرأة في االعالم الكويتي.

متي����زت الندوة باحل����وار واملناقش����ة بني كل من 
احملاضرين واحلاضرين من طلبة املسرح واساتذته 
ما اثرى الندوة التي استمرت اكثر من ثالث ساعات، 
حيث كان احلاضرون يحملون الشغف الشديد ملعرفة 
الكثير ليس فقط عن دور املرأة في املس����رح واالعالم 
الكويتي بل عن االعالم واملس����رح الكويتي عامة من 
خالل بداياته ونش����أته، والسؤال ايضا على العوائق 
التي قابلت����ه، واين هو اآلن م����ن اخلارطة العاملية؟ 
بل طالب احلاضرون بأن تس����تمر هذه الندوات لكي 
يواك����ب اجلمهور احلركة االعالمي����ة للدول االخرى، 
ومتيزت الندوة بالشفافية وااللفة بني كل من احملاضرين 
واحلاضرين، وتألق الشاعر مبارك بن شافي الهاجري 
بالقاء »القلطة« امام اجلمهور الذين استحس����نوا هذا 
الفن اجلميل، واكد الشاعر بن شافي ان املرأة الكويتية 
كانت ومازالت هي صمام املجتمع الكويتي والسباقة 
في املجتمع اخلليجي وانه يوجد الكثيرات ممن اثرين 
االعالم الكويتي وتركن بصمة فيه الى اآلن، اما د.نرمني 
احلوطي التي بدأت كلمتها من بداية وقوف املرأة على 
خشبة املسرح وكان ذلك من خالل كل من الفنانتني مرمي 
الصالح ومرمي الغضبان رحمها اهلل، وذكرت احلوطي 
ان املرأة الكويتية اصبح لها اسم المع في االعالم العربي 
واعطت بعض النماذج املشرفة للمرأة الكويتية مثل 
د.س����عاد الصباح كشاعرة واالعالمية القديرة فاطمة 
حس����ني كأديبة وصحافية والكاتبة القديرة عواطف 
البدر كأول منتجة ملسرح الطفل واالستاذة بيبي خالد 
املرزوق كأول رئيس حترير جلريدة يومية وأخريات، 
واختتم د.ابواحلسن سالم الندوة بكلمة شكر لكل من 
احملاضرين واحلاضرين، كما تقدم بالطلب باملزيد من 
هذه الندوات سواء كانت في الكويت او مصر ملعرفة 

كل ما هو جديد بني احلني واآلخر.

تقوم بتقليد أكثر من 30 شخصية فنية وإعالمية

فوازير ماغي على »رواسي« في رمضان

ماغي وتقليد اإلعالمية حليمة بولند ماغي مطران

انتهت الفنان���ة اللبنانية ماغي 
مطران من تصوير برنامج »فوازير 
ماغي« والذي سيعرض حصريا على 
شاشة تلفزيون »رواسي« خالل 
ش���هر رمضان املقبل، وقد قامت 
خالله بتقليد ثالثني شخصية 
فنية واعالمية معروفة مثل 
فن���ان العرب محم���د عبده 
والفنان راشد املاجد والفنان 
ناصر القصبي ومن املطربات 
نانسي عجرم ونوال الزغبي 
ونوال الكويتية واالعالمية 
حليمة بولن���د والكثير من 
الشخصيات التي سيكون 
املشاهد على موعد معها 
يومي���ا، خاصة ان ماغي 
مطران متتاز بفن التقليد 
ال���دم، وع���ن هذه  وخفة 
التجربة قالت الفنانة ماغي 
مطران ان برنامج »فوازير 
ماغ���ي« يعتب���ر حتقيقا 
لذاتها كونه يجمع بني فن 
االستعراض وفن التقليد، 
خاصة انها من عشاق هذا 
الفن وتس���عى دوما الى 
جتسيده على الشاشة 

كونها عرفت بهذا النوع من البرامج 
منذ نعومة اظفارها.

واشارت مطران الى انها ابتعدت 
كل البعد عن التجريح واالس���اءة 
للفنانني امنا اعتمدت على التقليد 
بأس���لوب احتراف���ي يحافظ على 
عالقتها الوطيدة مع اجلميع، مشيرة 
الى انها حصلت على موافقة فنان 
العرب محمد عبده على تقليده، حيث 
منحها الضوء االخضر بعدما اكد لها 
انها فنانة جميلة تعي ما تقدم من 

فن نظيف.
وبينت مط���ران انها متفائلة ب� 
»فوازي���ر ماغي« الذي س���يعرض 
حصريا على »رواسي« وسيحظى 
باهتمام من قبل املش���اهدين، ألنه 
استنفد منها طاقة وجهدا كبيرين، 
وفيم���ا يتعل���ق باالكسس���وارات 
واملالبس، اكدت مطران قائلة: لقد 
اخترتها مبفردي من خالل متابعتي 
الدؤوبة للفنانني الذين قام عدد منهم 
بإهدائي بعض االزياء واالكسسوارات 
االصلية التي ارتدوها في اعمالهم الى 
جانب توفير التلفزيون لالمكانيات 
التقنية التي مت استخدامها الظهارها 

بصورة تلبي الطموح.
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