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مطربة تنتطر »مباركة« 22
من زمالئها بالساحة الغنائية 
انتهت من تس���جيل  بعدما 
اليدي���د،  ألبومه���ا   أغان���ي 
بس ميكن االنتظار يطول.. 

اهلل يعينچ!

ممث���ل م���ا كان »عادل« 
في وصفه إلحدى املمثالت 
للي يشتغلون معاها بأنها 
طماع���ة وتبي ال���رزة بكل 
مكان.. بوطبيع ما ييوز من 

طبعه!

 ممثلة »شهدت« هوشة 
له���ا وبني أحد  بني زميلة 
املنتج���ني ومل���ا اش���تكت 
زميلتها باملخفر وطلبتها 
 ش���اهدة خّون���ت فيه���ا.. 

صچ ما تستحني!

انتظار وصف خيانة

من خالل استضافة فرقة الشباب القطري بالمركز اإلعالمي

الباكر والشروقي: تجربتنا في المهرجان جميلة

انه  الباكر  ب���ني  الصحافية، 
خريج اعالم، ولذلك هو يعرف 
جيدا الدور الكبير الذي يلعبه 

االعالم في كل مجال.

تجربة جميلة

من جانبها، اكدت الفنانة 
الشابة فاطمة الشروقي انها 
كانت تتمنى املش���اركة منذ 
سنني في املسارح الكويتية، 
وقد حدث هذا اخيرا بفضل من 
اهلل ثم بفضل جهود املخرج 
الباك���ر، واضافت فيما  فهد 
يخص جتربتها في مسرحية 
الكابوس انها جتربة جميلة 
تتمنى تكرارها من جديد في 
االي���ام املقبلة، وعن س���بب 
توجهها نحو الفن، اكدت انها 
هواية ولدت معها وهي تعمل 
جاهدة على تطويرها من خالل 
جتسيد االدوار، مشيرة الى ان 
الداعم احلقيقي  الوالدة هي 

لها.

الكثير من الوعي فيما يخص 
اجلان���ب الفن���ي، متمنيا ان 
يكون هناك دورات تدريبية 
وبعثات دراس���ية الى احدى 
الدول الشقيقة، مؤكدا انه احد 
القالئل الذين ذهبوا في بعثات 

دراسية.
ومن جانب آخر اكد الباكر 
انه ال يحتقر املسرح التجريبي 

ولكنه ليس ميوله الفنية.
كم���ا ان���ه درس على يد 
اساتذة كبار في املعهد العالي 
للفنون املسرحية، واضاف: 
كانت لي مش���اركات كثيرة 
في مجاالت مختلفة، مشيرا 
الى انه كان من دفعة الفنان 

حسن البالم.
وأضاف: لقد كنا كفنانني 
شباب نطمح الى تقدمي اعمال 
مسرحية عبارة عن جتارب 
مس���رحية وليست مسرحا 
جتريبيا كما يصفه البعض.

وفيم���ا يخ���ص التجربة 

االعالم فيم���ا يخص توجه 
الفنان الشاب، وانه يجب عدم 
اعطاء الفنان الشاب اكبر من 
حجمه ولو بخبر صغير أو 

مانشيت.
واوضح الباكر ان الشاب 
القطري ال يطلع على االخبار 
اليومي���ة، مما  والصح���ف 
جعل لدينا بع���ض الفنانني 
املس���رحيني الذين ينقصهم 

على هامش مهرجان أيام 
املسرح للشباب، استضاف 
املركز االعالمي فرقة مسرح 
الش���باب القطري في حوار 
مفتوح للحديث عن جتربة 
مس���رح الش���باب القطري، 
ادارها سفير املعاقني االعالمي 

عبدالكرمي العنزي.
مّثل فرقة مسرح الشباب 
القطري املخ���رج فهد الباكر 
والفنان���ة الش���ابة فاطم���ة 

الشروقي.
العن���زي حديث���ه  ب���دأ 
مرحبا باحلضور، كما شكر 
ايضا الهيئة العامة للشباب 
أتاحت له  الت���ي  والرياضة 
الفرصة بأن يشارك في هذا 

احلدث املهم.
ث���م حتدث املخ���رج فهد 
الباكر فأك���د انه كان يتمنى 
املشاركة في الدورات اخلمس 

السابقة.
واضاف بالنسبة للتجربة 
املسرحية القطرية ففي دولة 
قطر االندية الرياضية يوجد 
فيها كل االنشطة الفنية سواء 
كانت رس���ما او موس���يقيا 

وغيرهما.
وتاب���ع: عملنا مس���ابقة 
مس���رحية عام 1984، وكان 
املخرجون مينحون 60 ألف 
ريال ويأتون بش���باب هواة 
للمس���رح، مما جعل احلركة 
املس���رحية تتراج���ع قليال، 
ولكن اآلن أصبح لدينا وعي 
مس���رحي كبي���ر، وفي قطر 
ألغينا املسرح املدرسي عام 
2002 وهذا االمر أدى الى كارثة 
وكان من املفترض ان ينظروا 
الى املسرح املدرسي على انه 
بداية الفنان، مشيرا الى دور 

فاطمة الشروقي

ضمن أنشطة مهرجان أيام المسرح للشباب السادس

»ويتكلم الخازوق« في ظل األنظمة الديكتاتورية

أجندة المهرجان اليوم

التجربة الشبابية للمؤلفة 5.30
هبة حمادة

6.30
مؤمتر صحافي خاص 

مبشروع املجمع املسرحي 
الشبابي املتكامل

عرض مسرحية »مجرد 8.00
حلم« لفرقة مراكز الشباب

9.00
احللقة النقاشية ملسرحية 

»مجرد حلم« بقاعة 
الندوات مبسرح الدسمة

يقدمانه وأثبتا بالفع����ل أنهما من الفنانني 
الش����باب املميزي����ن في املس����رح، أما باقي 
فريق العم����ل فكانوا ملتزم����ني بتعليمات 

املخرجني.

ديكور جامد

لم يستغل املخرجان الديكور املوجود الذي 
اقتصر على خلفية فقط في عمق املسرح لم 
يتم استخدامها وبقيت جامدة طوال العرض 
املسرحي بينما استطاعت »االضاءة« التي 
تصدى لها محمد احلملي ان تلعب دورا كبيرا 
في مساعدة املجاميع وهم يؤدون التعبير 
احلركي باالضافة الى تفوقها لتجسيد مشاهد 
األلم التي حتدث عنها بطل املسرحية حمد 

العماني.

مفرح الشمري
دشنت فرقة مسرح اخلليج العربي أول 
عروض املسابقة الرسمية ملهرجان أيام املسرح 
للشباب السادس من خالل عرضها املسرحي 
»ويتكلم اخلازوق« تأليف د.أحمد العلوي 
واخراج ناصر الدوب واحمد التمار وبطولة 
حمد العماني، نواف القرشي، صالح الدرع 

وآخرين.
املسرحية حتدثت عن معاناة السجناء في 
ظل األنظم����ة الديكتاتورية التي ال تريد ان 
تسمع الطرف اآلخر فتحاربه بشتى الطرق 
حتى ال يصل صوته لآلخرين وتستخدم شتى 
أنواع التعذيب و»اخلوازيق« إلسكات ذلك 

الصوت الذي إذا حتدث اهتز عرشهم.

لوحات استعراضية

الرؤي����ة اإلخراجي����ة التي اس����تخدمها 
املخرجان ناصر الدوب واحمد التمار في هذا 
العرض املسرحي انطلقت من خالل لوحات 
استعراضية أو ما يسمى ب� »التعبير احلركي« 
ملجموعة من الش����باب الذين قدموها بشكل 
متناغم إليصال فكرتهم، وبعدها جاءت قصة 
السجني »حمد العماني« الذي يعيش وحيدا 
بعدما قتلت »اخلوازيق« أصحابه السجناء 
لذلك لم يكن يكترث بالعذاب بل كان يزيده 
سعادة عندما ينتقل من ألم الى آخر، هذا ما 
عبر عنه بطل املس����رحية حمد العماني في 

نهاية العرض.

نص المسرحية

النص الذي كتبه البحريني د.أحمد العلوي 
يتناول موضوعات ذات مدلوالت سياسية 
رمبا غابت عن مخرجي العمل ناصر الدوب 
واحمد التمار لذلك جاءت رؤيتهما االخراجية 
على حسب فهمهما خاصة انهما لم يوضحا 
في العرض ماذا يقصدان ب�»اخلازوق« فهل 
هو »خازوق« مادي يسيل الدماء أم »خازوق« 
معنوي؟ هذه اجلزئية بالذات شتتت املتابعني 

للعرض.

العماني والقرشي

الفنانان حمد العماني ونواف القرش����ي 
كانا عنصري القوة في هذا العرض املسرحي 
واس����تطاعا بأدائهما أن يقنعا احلضور مبا 

حمد العماني في مسرحية »ويتكلم اخلازوق«

السليم يدعو إلى االهتمام بالمسرح المدرسي والجامعي
تربوية، يدرك القائمون على إدارته بوعي 
كامل اهمية حاجة طالباته وطالبه املبدعني 
الناشئني الى اجلهود املتواصلة الحتضانهم 
وتلقينهم وتوجيههم وتربيتهم التربية الفنية 
الت���ي تقودهم الى اكتش���اف معنى اإلبداع 
ووظائفه وأدواته ومناهج���ه، وهو أمر ال 
يتأتى اعتمادا على قاعة الدرس وحدها، وذلك 
ان هناك العديد من املش���اكل والصعوبات 
التي تواجه املبدعني الناش���ئني في الفنون 
بوجه عام، وفي مجال فن املسرح على وجه 
اخلصوص، اذ تشكل اجلوانب التقنية حجر 
عثرة امام محاوالت أغلب الدارسني املبتدئني 
وكذلك الهواة لفهم طبيعة هذا الفن املركب، 
لذا فإن املمارسة العملية في مجال التربية 
الفنية من خالل عروض جماهيرية في إطار 
املهرجانات املسرحية الكويتية، تكسب أهمية 
كبرى لكل طالب علم اكادميي، ش���ريطة ان 
تقترن تلك املمارسة العملية بالتدرج العلمي 
املالئم ملرحلة الدراسة، شأنه في ذلك شأن 
طالب العلم في جميع روافده باملؤسسات 
العلمية املختلفة كالطب والهندسة واحلقوق.. 

الخ.
ودعا د.فهد الس���ليم الى إعادة االهتمام 
باملسرح املدرسي والدعوة الى تفعيل املسرح 
اجلامعي، الى جانب مراكز اإلعداد املسرحي 
في ش���تى التخصصات، وتنظيم الدورات 
التدريبية، وإعادة النظر الى حال دور العرض 
املسرحي من خالل تطويرها إنشائيا بحيث 
يتوافر لها من اإلمكانات التكنولوجية والفنية 
ما يؤهلها للقيام بالدور املنوط بها مسايرة 
ألحدث فنون العرض املسرحي، والعمل على 
إنشاء املزيد منها في كل محافظة كويتية.

3 � قسم الديكور املسرحي.
وبخصوص مشاركات املعهد في املهرجانات 
ذك���ر انها على تعددها واختالفها، تأتي من 
منطلق اإلمي���ان الكامل بأهمية التفاعل مع 
املجتمع أخذا وعطاء، تأكيدا وترسيخا ملفهوم 
املسرح كمؤسسة ثقافية اجتماعية، اذ انه 
ال يحقق اللذة فحس���ب، وامنا يبحث على 
التغيير ألنه يعطي إشارة بإمكان التغيير 
في عالم الواقع مبا يس���تحدثه ويبدعه من 
اش���ياء وموضوعات جديدة، ومبا يتداخل 
في نس���يجه من عناصر تشكيلية بصرية 

وسمعية لكل منها لغته اخلاصة.
واشار د.الس���ليم الى ان املعهد العالي 
للفنون املسرحية كمؤسسة تعليمية فنية 

استضاف مهرجان أيام املسرح للشباب 
وكيل املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد 
السليم في ندوة فكرية بعنوان »جتربة املعهد 
العالي للفنون املس���رحية في املهرجانات 
الفن���ان املتألق جمال  أدارها  املس���رحية« 

الردهان.
د.الس���ليم أعرب عن ش���كره وتقديره 
املهرج���ان املخرج  العام���ة وملدير  للهيئة 
عبداهلل عبدالرسول، وأضاف ان اإلمكانات 
البش���رية ليس لها حدود، مؤكدا ان املعهد 
العالي للفنون املسرحية يعتبر واحدا من 
أبرز معالم النهضة العلمية والثقافية والفنية 
بالكويت، وأضاف: كما يعد املؤسسة العلمية 
الكبرى التي تقوم على تأصيل الدراس���ات 
املسرحية في الكويت وغيرها من دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك وفقا 
ألحدث املناهج، وفي ضوء عدد من التقاليد 
العلمية واألكادميية التي جعلت من املعهد 
نقطة حتول في مسيرة التعليم الفني بصفة 

عامة والتعليم املسرحي بصفة خاصة.
وأضاف: بدأت الدراس���ة ف���ي املعهد في 
العام الدراسي 1974/1973، مبقتضى القرار 
الصادر من وزير اإلعالم في ذلك الوقت تنفيذا 
للمرسوم األميري بإنشاء املعهد، ثم أحلقت 

تبعيته بوزارة التعليم العالي.
وفيما يخص نظام الدراسة باملعهد قال: 
مدة الدراس���ة باملعهد 4 سنوات أكادميية، 
ومينح الطالب الذي يتم الدراسة بنجاح درجة 
البكالوريوس من القسم الذي تخرج فيه، 

كما يحتوي املعهد على 3 أقسام وهي:
1 � قسم التمثيل واإلخراج املسرحي.

2 � قسم النقد واألدب املسرحي.

وكيل املعهد د.فهد السليم

بعد زيارة خاطفة لالطمئنان على صحته

فاطمة عبدالرحيم: 
ولد الديرة »أخو دنيا«

مفرح الشمري
اكدت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم ل� »األنباء« 
أنها تتمنى الشفاء العاجل للفنان ولد الديرة من وعكته 

الصحية املفاجئة حتى يعود جلمهوره ومحبيه.
واضافت فاطمة التي وصلت للديرة صباح امس وغادرتها 
مساء عن طريق البر بصحبة املخرج امين الصايغ ان ولد 
الديرة يستاهل »العنوة« ألنه من الفنانني الذين لهم مكانة 
 كبيرة في قلبها وتعتبره »اخو دنيا«، حيث قالت: لهذا الشيء 
 زيارت���ه واجب���ة علينا، خاص���ة انني عمل���ت معه عدة 
مسرحيات نالت النجاح في عيون اجلماهير، متمنية من 
املولى عز وجل ان يلبس���ه ثوب الصحة والعافية حتى 
يعود جلمهوره ومحبيه الذين طاملا رسم االبتسامة على 

فاطمة عبدالرحيموجوههم.

)محمد ماهر(سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي يتوسط فهد الباكر وفاطمة الشروقي في الندوة


