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وصل إلى الكويت بدعوة من األكاديمية الدولية لإلعالم

أنيس منصور: الصحافة في الكويت مفخرة.. 
لكنها ال تخلو من بعض الضجة

أحمد الوسمي
عبر الكاتب واإلعالمي 
الكبير أنيس منصور 
عن سعادته بتواجده 
الكويت وحضوره  في 
لتخريج دفعة جديدة من 
الكويتيني   الصحافيني 
وأشاد منصور باإلعالم 
وحري���ة  الكويت���ي 
التي تنعم  الصحاف���ة 

بها الكويت.
ج���اء ذل���ك خالل 
اس���تقباله ف���ي مطار 
بصحب���ة  الكوي���ت 
اإلعالمي الكبير وجدي 
احلكيم، حيث استقبله 

مدير أكادميية اإلعالم يوس���ف الرفاعي 
واإلعالمي قاسم عبدالقادر ومجموعة من 
العام���ة في االكادميية  أعضاء العالقات 

طارق الشمري وأمين النحاس.
وع���ن س���بب الزي���ارة ق���ال أنيس 
 منصور: لقد حضرت الى الكويت بدعوة 
لالع���الم  الدولي���ة  االكادميي���ة   م���ن 
الرفاعي لتخريج  التي يديرها يوس���ف 
 دفعة كبي���رة من الصحافيني الش���باب 
وأمتنى ان يكون حضوري حافزا إيجابيا 
الش���ابة حتى  املواهب الصحافية  لدعم 
يكونوا رافدا من روافد الصحافة الكويتية 

واإلعالم العربي.
وحول رأيه بحرية 
الكويت،  الصحافة في 
الكويت  قال: تتمت���ع 
بحري���ة صحافة على 
مس���توى ع���ال وتعد 
مفخرة لإلعالم العربي، 
لكنه���ا ال تخل���و من 
بعض الضجة أحيانا 
والصيح���ات كما هو 
موجود في مصر وهي 
طبيعة الصحافة احلرة 
والتي ال تتحكم فيها اي 
قيود، مش���يرا الى انه 
متاب���ع جيد للصحافة 

الكويتية.
وأوضح منصور ان الكويت بش���كل 
ع���ام تتمتع بج���و دميوقراطي وجتربة 
دميوقراطية رائعة وفريدة وانعكس���ت 

باإليجاب على صحافتها وإعالمها.
أما اإلعالمي وجدي احلكيم فقال: زيارتي 
للكويت ليست جديدة، حيث انني أزور 
الكويت باستمرار وأعتبر الكويت هي بلدي 
ولي عالقات كثيرة وطيبة مع مجموعة 
من الش���خصيات االعالمية والفنية وانا 
حريص دائما على زي���ارة الكويت ألني 
مرتبط بها ارتباطا كبيرا من خالل عالقاتي 

الكثيرة.

أنيس منصور

ضمن أنشطة مهرجان أيام المسرح للشباب السادس

»الكابوس« القطري حلم جميل أبطاله هواة
خالل ممثلني هواة للمسرح نتمنى 

ان نراهم في املستقبل جنوما.

الحلقة النقاشية

بع����د نهاي����ة الع����رض توجه 
احلضور الى قاعة الندوات ملتابعة 
احللقة النقاشية اخلاصة بالعرض 
القطري والت����ي حضرها املخرج 
الفنان املتألق  واملمثلون وأدارها 
طارق العلي حيث عبر احلضور 
عن اعجابهم مبا شاهدوه من عرض 
لهؤالء الهواة خاصة انهم سلطوا 
في عرضهم الض����وء على قضية 
مهمة مثل املخ����درات متمنني لهم 
التوفيق، واشادت الكاتبة القديرة 
عواطف البدر في مداخلتها بالعرض 
متمنية ألبطاله النجاح في مسيرتهم 

الفنية.
ومن جهته ش����كر املخرج فهد 
الباكر اللجنة املنظمة ملهرجان أيام 
املسرح للشباب على هذه الدعوة 
موضحا ان هذا العرض لم يعرض 
في أي دولة إال في الكويت خاصة 
ان املسرحية مجموعة من القصص 

االجتماعية.
أما فاطمة الش����روقي فشكرت 
مخرج العمل فهد الباكر على حتقيق 
حلمها بالوقوف على خشبة املسرح 

الكويتي.

أجندة المهرجان اليوم

5:30
مخرجات مسرح الشباب 

الفنانة ياسة والفنان 
ناصر البلوشي

6:30

ندوة فكرية بعنوان 
»استرداد النقد« يحاضر 

فيها د.علي العنزي 
وتديرها املذيعة سودابة 

علي

8
عرض مسرحية »احلرب 
الباطنية« لفرقة استيج 

قروب

9:30
حلقة نقاشية ملسرحية 
»احلرب الباطنية« بقاعة 

الندوات

استطاعت ان تلعب دور األم والبنت 
والزوجة ف����ي آن معا باقتدار، أما 
مشعل الدوس����ري وجاسم سالم 
وفيصل س����الم وأمج����د خميس 
فكان����وا ملتزمني حرفيا مبا طلبه 
منهم مخ����رج العمل فكان أداؤهم 
عاديا وغير مؤثر لعدم تعايشهم 

مع تصاعد أحداث املسرحية.
»كاب����وس« القطرية رس����الة 
اجتماعي����ة وصلت ال����ى جمهور 
مهرجان أيام املسرح للشباب من 

إال ان املخرج ت����رك بصيص أمل 
إلعادة احلياة كما كانت من خالل 
اخليوط البيضاء املوجودة على 
أزياء أبطال عمله املسرحي الذي 

خصصه لهذا املهرجان.

أداء الممثلين

الطفل عب����داهلل الكواري لفت 
االنتباه بأدائ����ه اجلميل والواثق 
واستطاع ان يقنع اجلمهور بدوره 
باالضافة الى فاطمة الشروقي التي 

الفرد في حالة اإلدمان التي تصل 
الى درجة ان يقتل أفراد أس����رته 
للحصول على املخ����در وذلك من 
خالل حركة املمثلني بشكل دائري 
مستغال الديكور البسيط الذي كان 
يقتصر على ش����باك غطت خلفية 
املسرح وهو رمز الى املخدرات التي 

أسقطت الكثيرين في شباكها.

بصيص أمل

ورغم هذه املأساوية في املشاهد 

مفرح الشمري
قدمت فرقة الشباب في املسرح 
القطري مس����اء أمس األول عرضا 
خارج املسابقة الرسمية ملهرجان 
أيام املسرح للشباب السادس على 
خشبة مسرح الدسمة حمل عنوان 
»الكابوس« من اعداد واخراج فهد 
الباكر وبطولة مجموعة من املمثلني 
الهواة وهم مش����عل الدوس����ري، 
فاطمة الش����روقي، جاسم سالم، 
أمجد خميس، فيصل سالم، الطفل 

عبداهلل الكواري.

المخدرات

»الكابوس« ركزت على قضية 
واحدة وهي املخدرات وآثارها في 
األسر التي تعاني من هذه اآلفة وذلك 
من خالل سلسلة من املواقف جسدها 
أبطال هذه املسرحية املأخوذة من 
نص مسرحي »حمدان بني البحر 
واالنسان« لتوضيح تأثير هذه اآلفة 
اخلطيرة على املجتمع ومن زوايا 

مختلفة.

ديكور

جلأ مخرج العرض القطري فهد 
الباكر الى اللون األسود في ديكوره 
وأزيائه واضاءته ليعطي صورة 
مأساوية عن الوضع الذي يعيشه 

جانب من احلضور مسرحية »الكابوس« للشباب القطري

الكاتبة القديرة عواطف البدر الفنان القدير أحمد الصالح

من خالل ندوته في المركز اإلعالمي

الدخيل: تجربة مسرح الشباب مشرفة
وعل���ى صعيد متصل أبدى 
الدخيل تخوفه م���ن ان يتجه 
الش���باب نح���و م���ا وصفه ب� 
»انفلون���زا القط���اع اخلاص« 
وتل���وث عقوله���م باملفاهي���م 

املغلوطة.
وفيما يخص املتخرجني في 
املعهد العالي للفنون املسرحية، 
أك���د أن دورن���ا كمدرس���ني 
ومحاضرين في املعهد ينتهي 
فور تس���لم الطالب شهادة من 
املعهد وبعد ذلك ليس لنا عالقة 

مبا يفعله إطالقا.
وأضاف: اعترف بأن هناك 
البعض منهم يصبح لديه انفصام 
بالشخصية في حال انتسب ألحد 

املسارح اخلاصة.
وفي مداخلة للمخرج عبداهلل 
عبدالرسول أوضح خاللها انه في 
عام 1985م كانت هناك مسرحية 
بعنوان »مع وقف التنفيذ«، تعد 
ه���ي نقطة البداي���ة لكثير من 
الفنانني، باالضافة الى مسرحية 
»مصارعة حرة« التي برز من 
خالله���ا أيضا نخبة من جنوم 
الفن من بينهم الفنان عبدالعزيز 
الردهان  املسلم والفنان جمال 
والفنان طارق العلي حيث كتبها 

آنذاك محمد الرشود.

الى ان مش���اركات الشباب في 
املهرجانات احمللية واخلارجية 
كانت مبثابة القوة الدافعة لتطور 
مسارحنا بشكل عام، مسترسال 
بأنه البد في فترة من الفترات ان 
يصبح هنالك فتور في احلركة 
املسرحية وذلك في حال وجد 
مسؤول ليس لديه قناعة كافية 
باألعمال املسرحية وتولى أحد 
املناصب ال���ذي يؤهله التخاذ 
القرارات، مؤكدا في الوقت ذاته 

أنه عايش هذا األمر شخصيا.

وفي السياق ذاته أكد الدخيل 
ان الدور ال���ذي لعبته القيادة 
احلكيمة في هذا الشأن كان له 
البارز في تطور احلركة  األثر 
املسرحية، مشيرا الى ان إميانها 
مبا حتمله احلركة املس���رحية 
من رس���ائل هادفة من شأنها 
اصالح ما تفسده بعض النفوس 
املشوهة زاد من اصرارها على 
الع���ادات والتقاليد  الرغم من 
التي حتكم مجتمعاتنا العربية 
واخلليجية بشكل خاص، مشيرا 

ضمن أنشطة مهرجان أيام 
املس���رح للش���باب في دورته 
السادس���ة اس���تضاف املركز 
اإلعالمي املخرج دخيل الدخيل 
في ندوة نقاشية حول جتربة 
الش���باب باملهرجانات  مسرح 
املس���رحية، أداره���ا اإلعالمي 
الدخيل  عبدالستار ناجي. بدأ 
حديثه شاكرا كل من ساهم في 
ابراز جهود الشباب املسرحية، 
مستذكرا مرحلة املسرح املدرسي 
والدور الذي لعبته في حياة عدد 
كبير من رواد املسرح ومؤسسيه 
وعلى رأس���هم املخرج عبداهلل 
عبدالرس���ول، واصفا األخير 
ب�»راعي املسرح املدرسي«، وذلك 
لعمله املتواصل من أجل تأسيس 

فرقة مسرح الشباب.
كما عبر الدخيل عن استيائه 
الشديد مما وصفه ب� »اجلرثومة« 
القطاع اخلاص  وهو مس���رح 
الذي استش���رى بشكل واضح 
وصريح، واضاف على الرغم من 
ذلك فإن املخرج املكافح عبداهلل 
عبدالرسول استمر في مرحلة 
انش���اء فرقة مس���رح الشباب 
حت���ى وصلت الى ما هي عليه 
اآلن محققة جناحات نفتخر بها 

جميعا.

دخيل الدخيل

ردًا على ما قالته إحدى الفنانات عنه

محمد الحملي: بالفعل هي نجمة النجوم!
خالد السويدان

من املؤس����ف ان تكون هناك مهاترات بني 
بعض الزمالء الفنانني الذين يقدمون ادوارا لها 
قيمتها الفنية وتكون لصالح احلركة الفنية 
في الكويت س����واء على نطاق املسرح او في 

الدراما التلفزيونية.
واذا كانت هذه املهاترات تقلل من شأن الفنان 
فإن السكوت عنها احيانا يكون ابلغ من الكالم 
والرد، واذا كان الكالم من فضة فالسكوت من 
الذهب، وبالفعل هذا ما حصل وما ملسناه من 
الفنان الكوميدي والنجم محمد احلملي الذي 
تعرض لهجوم من قبل احدى الفنانات التي 
انسحبت من املشاركة في املسرحية االخيرة 
له، مع العلم ان هذه الفنانة رصيدها ال يتعدى 
5 اعمال مس����رحية، مقارنة مع الفنان محمد 

احلملي الذي تعدت اعماله 36 عمال مسرحيا 
وحصل فيها على افضل اجلوائز س����واء في 
املسرح االكادميي او املهرجانات او في املسرح 

اخلاص، حيث وصفته »بالكومبارس«.
»األنباء« حاولت ان تعرف ردة فعل احلملي 
على هذا املوضوع فكان السكوت هو اساس 
الكالم وقال: بالعكس هذه الفنانة جتمعني معها 
عالقة طيبة وجميلة وهي زميلة اكن لها كل 
احلب واالحترام واذا كان سبب انسحابها من 
العمل املسرحي الذي يعتبر انطالقة مشرفة 
لكل فناني الكويت وخاصة ان هذا املس����رح 
اخرج للس����احة الفنية الفن����ان القدير طارق 
العلي وعبدالعزيز املسلم فإذا كان االسم هو 
مقياس النجومية فإنها بالفعل جنمة النجوم 

وتستحق كل التقدير واالحترام. محمد احلملي

)أسامة البطراوي(الزميل أحمد الفضلي مستقبال الكاتب أنيس منصور واإلعالمي وجدي احلكيم


