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مطرب »ابتل����ش« بعمره 
بعدما عرض مساعدته ألحد 
البرام����ج املنوع����ة اللي راح 
ينعرض على قناة محلية معد 
البرنامج ما صدق خبر كل يوم 

يتصل عليه.. اهلل يعينك!

ممثل ما »حمد« ربه انه 
قاعد يشتغل مع جنوم كبار 
هاأليام يفكر انه يشتغل مع 
منتج بخي���ل قايّله انه راح 
اليديد..  يكون بطل عمل���ه 

حرام عليك!

املمثلة التي تعتبر نفسها 
»غالي���ة« عن���د املخرجني 
واملنتجني متضايقة ألن ما 
 ح���د ناداها للمش���اركة في 
أعم���ال تلفزيونية يديدة.. 

خووش غال!

مساعدة بخيل مشاركة

خالل مؤتمر صحافي في المركز اإلعالمي للمهرجان

الجزاف: المجمع المسرحي الشبابي في 2013

بحضور رئيس مجلس االدارة مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء متقاعد 
فيصل اجلزاف ونائب املدير العام لشؤون 
الشباب رئيس مهرجان ايام املسرح للشباب 
جاس���م يعقوب وصاحبة دار االستشارية 
الهندسية انوار الغامن ومدير ادارة االنشاءات 
في وزارة الش���ؤون خالدة العطار ومدير 
مهرجان ايام املسرح للشباب عبداهلل عبد 
الرسول، عقد مساء اخلميس املاضي املؤمتر 
الصحافي اخلاص مبشروع املجمع الشبابي 
املس���رحي املتكامل حيث حتدث في بداية 
املؤمتر رئيس مجل���س االدارة املدير العام 
للهيئ���ة العامة للش���باب والرياضة اللواء 
متقاعد فيصل اجلزاف الذي رحب في بداية 
حديثه باحلضور ومن ثم تطرق الى مهرجان 
ايام املسرح للشباب حيث اكد ان مثل هذه 
املهرجانات حتقق امنيات واهداف الفنانني 
الشباب وبعد ذلك حتدث عن مشروع املجمع 
الشبابي املسرحي حيث قال انه دعي اليوم 
)اول من امس( الى هذا املؤمتر لالعالن عن 
انشاء املسرح الشبابي الذي يحاكي طموح 
الشباب مؤكدا ان مثل هذه املشاريع تصب 
في مصلحة الشباب الفنانني واضاف ان هذا 
املجمع هو حلم جميع الفنانني الكبار والصغار 

وايضا حلم الشباب املسرحي، مضيفا انه 
مازالت هناك افكار توضع للمشروع الذي 
س���يخدم جميع قطاعات الدولة وسيكون 
مجمعا شامال وسيعطي امال كبيرا لتحقيق 

االماني البعيدة.
واوضح اجلزاف ان القيادة السياس����ية، 
وعلى رأس����ها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، تولي اهتماما كبيرا بفئة الشباب 
وهذا الدور تقوم به الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة حيث يعتق����د الكثيرون ان عمل 

الهيئة يقتصر على الرياضة فقط.
واشار اجلزاف الى انه اوصى نائب مدير 
شؤون الشباب االخ جاسم يعقوب واملديرين 
املساعدين ببذل جهد مضاعف في هذا اجلانب 
موضحا ان هناك انشطة كثيرة في املرحلة 
املقبلة لدعم الش����باب الذين يشكلون نسبة 
60% ما يعادل 540 ألف شاب من تعداد السكان 
مختتما حديثه بالشكر للقائمني على املهرجان 
مؤكدا أنه سيكون حاضرا في حفل اخلتام.

من جهته حتدث نائب املدير العام لشؤون 
الشباب رئيس املهرجان جاسم يعقوب حيث 
قال في بداية حديثه ان الفنانني لهم حق في 
وجود مس����رح متكامل يخدم الطبقة الفنية 
في الكويت وهذا املش����روع س����يكون اسوة 

مبشاريع النشاط الرياضي.
واضاف ان حلم انشاء مجمع شبابي من 
حي متكامل اصبح حقيقة وواقعا وسيكون 

الفنانون املستفيد االول من هذا املشروع.
وفي نهاية حديثه شكر يعقوب القائمني 
على هذا املشروع متمنيا التوفيق والنجاح 

لهذا الصرح.
من جهتها حتدثت انوار الغامن صاحبة دار 
االستشارية الهندسية عن هذا املشروع حيث 
قالت ان املبنى اخلاص بهذا املشروع سيكون 
في منطقة العارضية وسيكون واحدا من بني 

خمسة مشاريع ستقوم بها الشركة.
واضافت: مس����احة املشروع ستكون 16 
الف متر مربع وسيكون مقابل مركز شباب 
العارضية وستكون بداية العمل به سنة 2011 

وتسليمه سيكون في سنة 2013.
وبعد ذلك حتدث مدير عام املهرجان املخرج 
عبداهلل عبدالرسول الذي اكد ان هذا املشروع 
سيكون مش����روعا حضاريا كبيرا وان هذا 
االجناز سيحتوي احلركة املسرحية للشباب، 
والذين ستنتهي معاناتهم مع انتهاء املشروع، 
موضحا أنه سيكون مشروع الدولة وسيكون 
في خدمة احلركة الفنية ويلبي رغبة الشباب 

املسرحي.

مدير عام الهيئة فيصل اجلزاف يتوسط رئيس املهرجان جاسم يعقوب ومديره عبداهلل عبدالرسول وأنوار الغامن وخالدة العطار في املؤمتر الصحافي

سالم الهندي ديانا حداد

مشهد من مسرحية »مجرد حلم«

ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام المسرح للشباب السادس

عرض إدارة مراكز الشباب.. »مجّرد حلم«
أجندة المهرجان اليوم

5.30

ندوة فكرية عن »السينوغرافيا 
املسرحية« يحاضر فيها د.خليفة 
الهاجري ويديرها اإلعالمي نواف 

النومس

جتربة املخرج عبدالعزيز احلداد في 6.30
مجال اإلخراج املسرحي

8
عرض مسرحية »غني وثالث 

فقراء« لفرقة املعهد العالي للفنون 
املسرحية

9
احللقة النقاشية اخلاصة بالعرض 
املسرحي »غني وثالث فقراء« بقاعة 

الندوات مبسرح الدسمة

جميلة وديكورا اجمل.

أداء الممثلين

املتابع الداء الفنانني علي املذن وابراهيم 
بوطيبان في اعمالهما السابقة يالحظ ان 
خل���ال ما اصابهما في مس���رحية »مجرد 
حل���م«، ألنهما لم يقدما م���ا كان ينتظره 
جمهور املهرج���ان منهما مقارنة بالفنان 
الش���اب عبدالعزي���ز النص���ار الذي كان 
حضوره واضحا على خشبة املسرح، وال 
ندري ما اسباب اخللل، خاصة انهما من 
الفنانني املميزين في االعمال املس���رحية 

الشبابية.

الحلقة النقاشية

ردود فعل احلضور من خالل احللقة النقاشية 
اخلاصة باملسرحية والتي ادارتها الزميلة ليلى 
احمد جاءت في غير صالح العمل، حيث حتدث 
فيها عدد من االس����اتذة والنقاد منهم الكاتبة 
عواطف البدر واستاذ قسم التمثيل واالخراج 
هاني النصار الذي طلب من مخرج املسرحية 
نصار النصار االبتعاد عن شاشات العرض التي 

يستخدمها في كل عروضه املسرحية.

خاصة بس���بب اقحام العديد من املشاهد 
التلفزيونية التي ميكن االس���تغناء عنها 
وجتسيدها بشكل حي على خشبة املسرح 
ليتعايش معها احلضور، خاصة ان لديه 
ممثلني قادرين على جتس���يدها واضاءة 

مفرح الشمري
»احللم« الذي قدمته ادارة مراكز الشباب 
في الهيئة العامة للشباب والرياضة مساء 
اول من امس ضمن العروض الرس���مية 
ملهرجان ايام املسرح للشباب بقيادة املخرج 
نصار النصار، اثار تساؤالت كثيرة، خاصة 
انه »حلم« متش���تت لم يع���رف املتلقي 
مالمحه، فكان اس���ما على مسمى »مجرد 
حلم« ملجموعة من االشخاص لديهم »احالم« 
خاصة، اال انهم يكتشفون في نهاية االمر 
انهم يعيشون في سبات عميق وعليهم ان 
يصحوا منه كي يحلموا بالشكل الصحيح 
وحتى تكون تلك »االح���الم« من املمكن 

تطبيقها في  الواقع.

شاشات عرض

الرؤية االخراجية التي وضعها النصار 
الخراج النص الذي كتبه وليد االنصاري 
وجسد شخوصه كل من علي املذن وابراهيم 
بوطيبان ومنال اجل���اراهلل وعبدالعزيز 
النصار كانت متكررة وذلك باس���تخدامه 
شاشات العرض اكثر من مرة في اعماله 
الس���ابقة، االمر الذي ش���تت فكر املتابع 

تحدثت عن تجربتها في الكتابة التلفزيونية

هبة: حاولت نقل صورة المجتمع من خالل أعمالي

مننماتهن وتصرفاتهن.
هل تأثرت بكات��ب معني؟ وهل 
كان ل��ك جت��ارب كتابي��ة في عمر 

املراهقة؟
الى  الدرام����ي يحتاج  الكاتب 
فرشة اجتماعية واحتكاك بصري 
قوي اكثر من احلصيلة القرائية، 
يستهويني االدب الروسي واملسرح 
الروسي وكان تأثري هو االستماع 
لآلخر البسيط الذي يحمل هدفا 
بس����يطا، انا من اجليل الذي قرأ 
الكت����اب، وخرجت  للكثير م����ن 
بوجهة نظر خاص����ة، ان الكاتب 
ال يكتب الواقع لكن ميزج الواقع 

باخليال.

ليس لدي الشجاعة.
هل لديك قناعة بان تقدمي فقط 
النماذج االيجابية للم��رأة، ملاذا لم 

تقدمي مناذج سلبية؟
اعتق����د ان احلك����م والفيصل 
هو املشاهد، وقد قدمت النموذج 
الى  السلبي والنموذج الضحية 

جانب النموذج االيجابي.
ملاذا ال يك��ون لديك محور مهم 
للش��باب وملاذا ال تقدم��ني قضايا 

الفتاة املراهقة؟
عملي املقبل هو »بيت االيتام« 
وهو يطرح هموم الفتيات في اطار 
خارج عن املعتاد ويناقش العمل 
قضايا الفتيات املراهقات، همساتهن، 

بعض االحيان حاولت بناء بناء 
غير واقعي، فالكاتب ال يقدم 
الواقع واال كانت نشرة اخبار، 
الكاتب هو مضيف يستضيف 

املشاهد الى عامله.
واضافت: ان املشاهد يريد رؤية 
الفضاءات اليومية، غرفة املعيشة 
واملطبخ وغيرها، وهناك مبالغات 
مشروعة، ألن املشاهد بحاجة الى 
اخليال الذي يجعل العمل ال يطاوع 

تساؤالته.
وبعدما طرحت جتربتها سألها 

الصحافيون:
ملاذا ال ن��رى هبة في نصوص 

مسرحية؟

ايام  انش����طة مهرجان  ضمن 
العامة  الهيئة  املسرح للش����باب 
للش����باب والرياضة، استضاف 
املركز االعالمي الكاتبة هبة حمادة 
وادارت الن����دوة الزميلة ش����وق 

اخلشتي.
في البداية، شكرت هبة حمادة 
الشابة  املواهب  املهرجان لتبنيه 

واملركز االعالمي الستضافتها.
وقالت: قدمت 3 اعمال درامية 
للتلفزيون هي »ابلة نورة« و»ام 
البنات« و»فض����ة قلبها ابيض« 
وحاولت خالل اعمالي نقل صورة 
املجتمع، لكن ببعض االضافات، 
لكن مازلت في البداية، بل بداية 
البداية، وكل ما قدمته حتى اآلن 
ما هو اال تراكمات تفكير وامتنى 

جتاوزها في املستقبل.
لق���د حاول���ت  واكمل���ت: 
تطوي���ر ادوات���ي، ففي فضة 
قدمت شخصية لديها قصور 
عقلي وشخصية غير سوية، 
وفي ام البنات اتسعت دائرة 
الشخصيات، وناقشت حدوتة 
متعددة الشخصيات بها اسقاط 
مجتمعي، وناقشت قضية من 
خالل خطة عمل واضحة، اما 
بالنسبة لشخصيات العمل فأنا 
اعتبرها قضية انتقائية، حيث 
افضل انتقاء شخصيات هجني 
توقع املشاهد في حيرة احيانا 
معها واحيانا اخرى ضدها، وفي 

هبة حمادة مع الزميلة شوق اخلشتي في الندوة

ديانا حداد تدخل »روتانا«
ندى مفرج سعيد

من املتوقع ان توقع الفنانة ديانا حداد خالل ايام عقدا 
لالنضمام الى شركة »روتانا« رسميا بعد ان اتفق الطرفان 
على اخلطوط العريضة إلدارة اعمال االنتاج وتوزيع االعمال. 
وقد ظهر اهتمام رئيس روتانا سالم الهندي جليا بالفنانة 
خالل تواجده االحد املاضي في السهرة الرابعة من برنامج 
»جنم اخلليج«، حيث عندما سألته »األنباء« عن سبب وجوده 
الشخصي في كواليس االستديو قال: كيف ال أكون موجودا 
ولدينا اربعة فنانني كبار من الشركة في السهرة. وحاولت 
جمع االسماء، حيث كانت الفنانة أحالم ضيفة لتعتبر أول 
فنان من الشركة وعبداهلل الرويشد الثاني كونه في جلنة 
التحكيم، اضافة الى فايز السعيد، فسألت أين الرابع لتأتي 

االجابة: ديانا حداد التي ستوقع مع الشركة. 
ديانا بدأت حتضر أللبومها اجلديد كما اكدت ل� »األنباء«، 
وسيحمل عالمة الراية اخلضراء شعار »روتانا« ويتضمن 

العديد من االغاني املنوعة.

)أنور الكندري(علي املذن وبوطيبان خالل العرض


