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مطرب���ة ش���ابة 22
بع���د م���ا »باركت« 
لزميلة لها »شعرت« 
بدوخة ألنه استقبال 
 زميلتها حقها بارد..

اهلل كرمي!

ممثلة »المت« عددا من 
زمالئها إلفشاء سر خاص 
فيها وقررت قطع عالقتها 
فيهم ألنهم مو كفو وال 
يحترم���ون وعودهم.. 

خير إن شاء اهلل!

دوخة سر
ممثلة »عبرت« عن 
اس���تيائها من تعامل 
أحد املخرجني معاها 
بطريقة غريبة وعجيبة 
ألنها ما نفذت طلباته.. 

اهلل يعينچ!

استياء

ابتسام الحبيل ترغب  في التمثيل بشروطها
إيالف: ال متانع املذيعة السعودية ابتسام احلبيل أن تخوض جتربة 
التمثيل، شرط أن تضع قدمها على بداية الطريق مشددة على ضرورة 
أن تكون هذه التجربة تتناس����ب مع قناعاتها، وأن تكون متناس����بة 

مع طبيعتها. 
وعن الكتابة الدرامية قالت: تراودني هذه الفكرة كثيرا، لكني لن 
أخوضها إال إذا وصلت ملرحلة تس����تحق مني طرح قصة من خالل 
التجارب واملنافس����ة في التناول املوضوعي للقضايا املنتقاة، وال 
أظن أني س����أكتب مؤلفا حتت أي مسمى ملجرد الكتابة أو التقدمي 
أو حتى لزيادة الكتب في رفوف املكتبات ولن أراهن باسمي عبر 

تقدمي اقل من املستوى.
وحول ما يقدم حالي����ا من دراما، أوضحت: هناك العديد من 
األعمال الدرامية التي باتت تناقش مشاكل املجتمع والسلوكيات 
التي متارس سواء كانت من عمق الواقع العربي أحيانا أو دخيلة 
علي����ه وال أخفيك أن هناك في بع����ض األعمال جرأة في الطرح 
تكونت من الغوص في هم����وم املجتمع ما يؤدي إلثارة اجلدل 
حول العمل لدرجة أن هذه املبالغات تدفع للتساؤل هل فعال هذه 
القضايا حتدث في مجتمعاتنا؟! إال أني أظن أن األعمال الدرامية 
يجب أن تبالغ في طرحها س����واء بشكل تراجيدي أو كوميدي 
لرمبا يستشعر األفراد حجم هذه القضايا في املجتمع واالهم 
أن للفن رس����الة يجب أن تصل للمتلقي عبر عدة أشكال من 
الطرح. يذكر أن احلبيل تقدم النش����رات الرياضية على قناة 
اجلزي����رة الرياضية، وتعد املذيعة الثانية الس����عودية التي 
تختص في اإلعالم الرياضي بعد املذيعة في قناة اإلخبارية 

ندى الدهام.

املذيع ماهر العنزي واإلعالمية أمل عبداهلل في املؤمتر

امل عرفةخالد تاجا

افتتاح مهرجان دمشق السينمائي الـ 17
دمشق ـ هدى العبود

افتتح في العاصمة السورية 
دمش���ق أول من أمس الس���بت 
الس���ينمائي  مهرجان دمش���ق 
الدولي الس���ابع عشر مبشاركة 
52 دولة عربية وأجنبية، ويشارك 
في املهرج���ان 275 فيلما طويال 
وقصيرا، ويشارك في املسابقة 
الرسمية 20 فيلما عربيا وأجنبيا 
من بينها فيلمان سوريان، »بوابة 
اجلنة« للمخرج ماهر كدو و»مرة 

أخرى« جلود سعيد.
وحتتف���ي دورة ه���ذا العام 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية 
2009 عبر تظاهرة »فلس���طني 
بعيون السينما« وندوة املهرجان 
املركزية التي تدور حول سينما 
القضية الفلس���طينية، وعرض 
البيروفي  الفيل���م  في االفتتاح 
»حلي���ب األس���ى« احلائز على 

جائزة الدب الذهبي في مهرجان 
برلني 2009.

وقد مت خالل االفتتاح تكرمي 
املمثلني أم���ل عرفة وخالد تاجا 
واملخرجني مروان حداد وجندت 
أنزور م���ن س���ورية، واملنتج 
الفلسطيني حسني القال واملخرج 
التونسي رشيد فرشيو، واملمثلني 
املصريني محمود حميدة ويسرا، 
واملمثلة السويس���رية أورسوال 
أن���دروس، إضافة إل���ى املخرج 
واملنت���ج الهن���دي أكب���ر خان 
واملخرج السينمائي البوسني أمير 
كوستوريتسا واملمثلة االسبانية 

فيكتوريا أبريل.
  ويختتم املهرجان الذي يستمر 
حتى الس���ابع من الشهر املقبل 
بالفيلم الصيني »مفتون لألبد« 

للمخرج »تشني كايغي«.
وتتضمن أنش���طة املهرجان 

تظاه���رات عدة أوله���ا حتتفي 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية 
2009 بعنوان »فلسطني بعيون 
السينما« وتضم 8 أفالم، وتظاهرة 
الرسمي ويتضمن 17  البرنامج 
فيلما جميعها إما حائزة جوائز 
عاملية، أو أخرجها مخرجون لهم 
بصمتهم اخلاصة في السينما، 
من بينها فيلم الرسوم املتحركة 
الياسمني« من  السوري »طيور 
إنتاج املؤسسة العامة للسينما 
بالتع���اون مع ش���ركة »تايغر 
برودكش���ن« وإخراج »س���الفة 

حجازي«.
كما يشمل املهرجان تظاهرة 
املخ���رج اإليطال���ي »فيديركو 
فيللين���ي« الت���ي تتضم���ن 15 
فيلما تع���رض للم���رة األولى 
ضمن مهرجان عربي، واملخرج 
البريطاني »ستانلي كيوبريك« من 

خالل 10 أفالم من أهم إجنازاته، 
واملخ���رج األملاني »فريتز النغ« 
بواقع 11 فيلما، والروسي »نيكيتا 
ميخايلكوف« وتتضمن 7 أفالم، 
واألميرك���ي »س���يدني بوالك« 
وتتضمن 15 فيلما، إضافة لتظاهرة 
»سوق الفيلم الدولي« وتتضمن 
31 فيلما. كما يتضمن املهرجان 
تظاهرة الفنان العبقري شارلي 
شابلن وتضم 9 أفالم وتظاهرة 
»درر السينما الثمينة« بواقع 10 
أفالم، وتظاهرة »سينما احلب.. 
قصائد الشجن« وتتضمن 8 أفالم، 
إضافة لتظاه���رة »أجنيليك في 
الس���ينما« وتضم 5 أفالم وهي 
سلسلة كانت رائجة في ستينيات 
القرن املاضي من بطولة املمثلة 
الفرنسية ميش���يل ميرسييه، 
فضال عن تظاهرة سينما القارات 

اخلمس.

تشارك فيه 52 دولة عربية وأجنبية و275 فيلمًا طوياًل وقصيرًا

بالل: لن نحجب أي جائزة في مهرجان أيام المسرح ويكفيني مخرج واحد في اللجنة
من خالل مؤتمره الصحافي في المركز اإلعالمي

يستضيف املركز اإلعالمي ملهرجان 
أيام املسرح للشباب في دورته السادسة 
املؤلفة الش���ابة هبة مش���اري حمادة 
اخلميس املقب���ل للحديث عن جتربتها 
في التأليف وجديدها التلفزيوني، وذلك 

في الساعة ال� 5.30 مساء.

هبة حمادة في المهرجان

اإلعالمية أمل عبداهلل

ابتسام الحبيل

أجندة اليوم
لمهرجان أيام المسرح

مخرجات مسرح الشباب ابراهيم 5:30
بوطيبان، عبداهلل الطراروة

جتربة مسرح الشباب في املهرجانات 6:30
املسرحية لالستاذ دخيل الدخيل

العرض املسرحي8:00
لشباب قطر »الكابوس«

الدعوة عامة

مفرح الشمري
أكد رئيس جلنة أعضاء التحكيم ملهرجان أيام 
املسرح للشباب في دورته السادسة د.محمد مبارك 
بالل ان اللجنة املنظمة للمهرجان لن حتجب أي 
جائزة من جوائز املهرجان التي يصل عددها الى 13 
جائزة وذلك لدعم وتشجيع الشباب على مواصلة 

مسيرتهم الفنية بحماسة.
واضاف في مؤمتره الصحافي الذي عقده باملركز 
اإلعالمي مبسرح الدسمة والذي أداره الزميل فالح 
العنزي ان أعضاء جلنته يوجد بينهم تناغم خاصة 
انهم من األكادمييني، مشيرا الى ان هذا األمر هو ما 

مييزها عن جلان حتكيم الدورات السابقة.
وقال: بعد اجتماعات عدة مع اللجنة املنظمة 

طلبوا منا عدم حجب أي جائزة من 
جوائز املهرجان وذلك 

لتشجيع الشباب 

املشارك على تقدمي ابداعاته في هذه الدورة التي 
تقام حتت شعار »حرفية أدوات املخرج في املسرح 

املعاصر«.
وبالنسبة آللية التحكيم ذكر بالل انها ستقوم 
على االجتماعات املتواصلة مع اعضاء جلنة التحكيم 
بع���د نهاية كل عرض ليقيمه واب���داء الرأي فيه 
خاص���ة ان اعضاء جلنة التحكي���م متفاهمة مع 
بعضه���ا البعض الى حد كبي���ر متمنيا التوفيق 

جلميع الفرق املشاركة في هذا املهرجان.
وعن العقب���ات التي يواجهها أعضاء التحكيم 
من انتق���ادات خاصة بالتقييم أكد بالل ان بعض 
املشاركني في املهرجان غالبا ما يكون لديهم قناعة 
كبيرة بالفوز في املهرجان، وهو بالطبع ال ينطبق 
على كثير من الفنانني، ولذلك يعتقد البعض ان 
اللجنة قد تكون مقصرة أو مخطئة في أحكامها، 
وهذا غير صحيح، خاصة ان جلنة التحكيم 

دائما ما تكون متفقة اآلراء بني أعضائها.
وبالنسبة ملشاركة مخرج واحد فقط 
بني أعضاء جلنة التحكيم وهو املخرج 
شايع الشايع قال: وجود مخرج واحد 
في اللجنة كاف جدا للوصول لنتائج 
جيدة وموضوعية خاصة ان احلكم 
على األعمال اخلاصة بهذا املهرجان 
ال يتطلب التدقيق الشديد باعتبارها 
خاصة بأعمال الهواة لذا نهتم بالنظرة 

الشمولية للعرض املسرحي.

دور المرأة

سبق املؤمتر الصحافي لرئيس 
جلنة التحكيم د.محمد مبارك بالل 
ندوة فكرية بعنوان »دور املرأة في 
املسرح« أدارها املذيع ماهر العنزي 
وحتدثت فيها اإلعالمية املخضرمة 
أمل عبداهلل باسهاب عن دور املرأة 
التي كانت حاضرة وغائبة 
في املسرح منذ 
ان جسد حمد 

الرجيب دور »فاطمة« مبسرحية »اسالم عمر«.
بدأت االعالمي���ة أمل عب���داهلل حديثها بأنها 
»حريصة جدا على التواجد في مثل هذه املناسبات 
السيما التي تختص باملسرح الذي يشكل بالنسبة 
لي البيت الكبير حيث نلتقي وننصهر به جميعا«، 
واضافت »لقد استطعت ان اجمع بعض االوراق 
القدمية من خالل عملي في املس���رح واهتمامي 
به«، متس���ائلة:  هل كان حمد الرجيب يتوقع ان 
يصبح رائدا للمسرح حني وقف في ساحة املدرسة 

املباركية عام 1928 ملش���اركته مبسرحية »اسالم 
عمر« حيث جسد شخصية فاطمة اخت عمر احدى 
الشخصيات الرئيسية في العمل املسرحي، فهل كان 
حمد الرجيب يعلم ان محاولته االولى في جتسيد 
دور فاطمة ستسجل له الريادة في ابراز دور املرأة 
في عالم املسرح، واضافت االعالمية امل عبداهلل 
ان املرأة كانت غائبة في االعوام السابقة وحاضرة 
في نفس الوقت وذلك من خالل االدوار التي كان 
يؤديها الرجل آنذاك، وايضا غائبة شخصيا، كما 
اكدت انه بعد التطور اس���تطاعت املرأة الدخول 
وذلك من خالل مشاركة مرمي الصالح والراحلة 
مرمي الغضبان ثم توالت بعد ذلك املش���اركات، 
الس���يما في عام 1964، حيث خاضت مجال الفن 
الكثير من االسماء النس���ائية، حيث ذكرت انها 
ذهبت ذات يوم هي وش���قيقتها س���عاد عبداهلل 
وعدد من االس���ماء النس���ائية فيما سبق، حيث 
اس���تطاع البعض منهن ان يكن من املؤثرات في 
وقتنا احلاضر، الى بروڤة في مسرحية »حظها 
يكسر الصخر« حيث كان الدور منسوبا لها في 
البداية اال انه اصبح بالتالي من نصيب الفنانة 

سعاد عبداهلل.
وفي الس���ياق ذاته اكدت ان موضوع الريادة 
بالنسبة للمرأة يحتاج الى عمل دؤوب من املرأة 

نفسها.
وعن دور املدرسة في اكتشاف املواهب الشابة 
اكدت قائلة: اننا في الكويت ال نؤدي الدور املطلوب 
ولكن في السابق كان االهتمام اكبر حيث كان لدينا 
اسماء امثال علي الزفتاوي كما ان سعاد عبداهلل 
ايضا كان لها جتربة في املس���رح املدرسي وعن 
غياب دور املرأة في االعمال املس���رحية احلالية 
اشارت الى ان اغلب العروض املسرحية جندها 
في املناس���بات واالعياد وهذا بكل تأكيد ال يثري 

وال يطور احلركة املسرحية.

د.محمد مبارك بالل


