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مطرب���ة »رم���ت« 22
االتهامات على شركة 
انتاجها بسبب فشل 
ألبومها األخير بسبة 
احلملة اإلعالنية مث�ل 

ما تقول.. اهلل كرمي!

مقدم���ة برام���ج بعد 
فوزه���ا بس���يارة هاأليام 
قاع���دة »تعص���ي« أوامر 
مخرج برنامجها اللي يفكر 
باالنس���حاب.. بوطب�يع 

ماييوز من طبعه!

فشل فوز

لقطة جماعية للمشاركات في البرنامج

خالل استضافتها في »قسمة ونصيب«

كارول صقر للصبايا في البرنامج: الحماوات
عامل أساسي في الزواج الناجح

البعض، خاصة م���ع ظهور بدايات تقرب 
وانسجام تش���ق طريقها نحو االستقرار 
واالرتباط، وقد أعلنت عن ذلك تقارير عدة 
في البرنامج، منها عن أحالم وعبداملغيث، 
وعن يحيى ونوال، بانتظار ما ستكش���ف 

عنه األيام املقبلة.
عضو جلنة احلك���م رميا جنيم علقت 
على املوضوع قائلة: ان يحيى صادق في 
تصرفات���ه، قال: ان على امل���رأة أن تتفهم 
وتتقبل طباع الرجل الصادق، سواء كانت 

طباعه قاسية أو رومانسية.
أما االعالمية رندا املر، فقد نصحت صبايا 
البرنامج بضرورة حسن التصرف والتعامل 
مع الشخص املناسب الذي سيرتبطن به.

في ختام السهرة، أعلنت نتائج تصويت 
جلنة احلكم واجلمه���ور، بعد أن اختارت 
الصبايا في البرامي السابق، كل من عبداملغيث 
وأمين، وقد أتت النتيجة لصالح عبداملغيث 
بنسبة 78% مقابل 22% ألمين، وبذلك يكون 
أمين أول املغادرين الشباب مع والدته نورا 

من األردن. 
التس���ميات اجلديدة م���ن قبل األمهات 
أجمعت مبعدل أربع لفاطمة، مقابل اثنتان 
اختارتا أجندين. أما سبب تسمية فاطمة، 
بحسب بعضهن، هو انطالقا من ضرورة 

مغادرتها بعد خروج أمين من البرنامج.

الظل، وأخيرا االطاللة اجلميلة، وغنت من 
ألبومها اجلديد، »ارتاح وريحني«، »بقلبي«، 

و»حقك علي«.
على صعيد آخر، تس���تمر االختبارات 
لصبايا وشباب البرنامج، من أجل اكتشاف 
م���دى معرفة طباع وش���خصيات بعضهم 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تست���مر رحلة الب����حث عن النصيب 
بني صبايا وش���باب ب���رنامج »قس������مة 
ون���صيب« على ال� »ال بي سي« بعد مرور 
ثالثة أس��ابيع على بداية البرنامج، ومن 
أجواء استعراضات »برودواي« ال���شهيرة، 
دخلت رزان مس���رح البرامي ال���رابع، من 
خالل اطاللة شبيهة بالنجمة اله���وليوودية 
واألس���طورة الراحل���ة م����ارلني مونرو، 
م����قدمة لوحة فنية استعراضية وأغنية 

.»I wanna be loved by you«
ضيفة الس���هرة الرابعة الفنانة كارول 
صقر حّي���ت حماتها، والدة زوجها املوزع 
املوسيقي هادي شرارة، وحتدثت انطالقا 
من خبرتها عن أهمية وضرورة االنسجام 
واالتفاق بني الزوجة واحلماة، مشيرة الى 
أن عدم االتفاق بينها وبني حماتها في بعض 
األحيان يجعلها غير متفقة مع زوجها، وان 
كان ال يوج���د أي خالف بينها وبينه، كما 
أكدت أن احلماة هي العامل األساسي واألهم 
لزواج ناجح، ويجب عليها أن تكون عادلة 

بني الزوج والزوجة.
كارول نصحت صبايا البرنامج بضرورة 
اختيار الوقت املناسب للحوار والنقاش مع 
الزوج، معددة أهم ثالث صفات على الرجل 
أن يتمت���ع بها، وه���ي أوال الكرم، ثم خفة 

كارول صقر

الليلة ختام الدورة الحادية عشرة لمهرجان الكويت المسرحي بحضور وزير النفط ووزير اإلعالم

»ثورة« المسرح العربي في الدسمة كانت »سلمية«

في الجلسة الحوارية التي أعقبت العرض المسرحي

عبداهلل القالف: سليمان الياسين 
صمام أمان للمشاركين في العرض

الش����اب عبداهلل  عبر املخرج 
القالف عن ش����كره لفرقة املسرح 
العربي الت����ي أعطته الفرصة في 
مس����رحية »ثورة« واصال شكره 
لفريق عمله فردا فردا على اجلهود 
التي بذلوها طيلة فترة البروڤات 
وخص بالش����كر الفن����ان القدير 
سليمان الياسني، واصفا اياه بأنه 
فنان كبير تعلم منه الكثير حيث 
قال: كان وجوده في العمل صمام 

أمان لنا جميعا.
جاء ذلك في اجللسة النقاشية 
الت����ي اعقبت العرض املس����رحي 
بقاعة الندوات في مسرح الدسمة 
والت����ي أدارها الكاتب املس����رحي 
الس����عودي سامي اجلمعان وكان 
املعقب الرئيسي لها الناقد محمد 
الروب����ي، بينما معق����ب التمثيل 
واالخ����راج د.يحي����ى عبدالتواب 
ومعق����ب الس����ينوغرافيا د.نبيل 
العام  احللوجي وحضرها االمني 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
الرفاعي وضيوف  ب����در  واآلداب 

املهرجان.
حتدث املعقب الرئيسي الناقد 

محمد الروبي على جزئية تغيير 
املخرج لعنوان املسرحية، حيث 
قال: كان من املفترض على املخرج 
ان يشير الى ان املسرحية مأخوذة 
عن نص »دفن املوتى« الروين شو، 
خصوصا ان النص قد حتدث عن 

تآمر العالم ضد الثورة.
الس����ينوغرافيا  بينما معقب 
د.نبيل احللوجي قال: لكل فضاء 
خصوصية، وهناك فرق بني املكان 
والتمكن، فالعرض كان شاعريا في 
احلركة والصمت والذي وضح من 
خالل اس����تحضاره لالماكن التي 
تعتبر احدى خواص السينوغرافيا، 
مادحا استخدام االضاءة في مشهد 

األم ألنها خدمت العمل.
أما معق����ب التمثيل واالخراج 
د.يحيى عبدالتواب فحدث باسهاب 
ع����ن فع����ل الث����ورة واملعارضة 
وردود الفع����ل عليها، موضحا ان 
عنصري االضاءة والصوت خدما 
هذي����ن األمري����ن كثي����را، واصفا 
النص بالصعب، ولكن اس����تطاع 
املمثلون التغلب على ذلك من خالل 

أدائهم.

مفرح الشمري
الليلة أنش����طة  تختت����م 
ال����دورة احلادي����ة عش����رة 
الكويت املس����رحي  ملهرجان 
بحضور وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
واألمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي ومدي����رة املهرجان 
العياد والضيوف من  كاملة 
اإلعالميني والفنانني اخلليجيني 
والعرب، حيث سيشتمل حفل 
اخلتام على استعراض للفرق 
املسرحية التي قدمت عروضها 
م����ن 8 الى 13 اجل����اري على 
خشبة مسرح الدسمة وسط 
الشباب  تنافس ش����ديد بني 

العاشق للمسرح، ومن ثم ستلقي مديرة املهرجان 
كلمة تشكر فيها جميع الفرق وجلنة التحكيم على 
جهودهم طيلة فترة املهرجان وبعدها سيتم إعالن 
نتائج الدورة احلادية عشرة من قبل جلنة التحكيم 
املكون����ة من احمد الهذيل � رئيس����ا، وعضوية كل 
من د.شايع الش����ايع، دخيل الدخيل، د.عبدالكرمي 

عبداجلواد، الفنان القدير عبدالرحمن العقل.
ثورة سلمية

فرقة املسرح العربي قدمت آخر العروض الرسمية 
للمهرج����ان والذي حمل عنوان »ث����ورة« للمؤلف 
األميركي اروين ش����و، ومن اخراج عبداهلل القالف 
وبطولة الفنان القدير سليمان الياسني، اوس الشطي، 
وبثينة الرئيس����ي، نور املولى، ابراهيم الشيخلي، 
امين عبدالسالم وآخرين. النص األصلي للمسرحية 
حم����ل عنوان »دفن املوتى« الذي كتبه اروين وهو 
في ريعان شبابه، لكن املخرج القالف قدم العرض 
باس����م »ثورة« ليكون ثورة لكنها »س����لمية« على 
الظلم والديكتاتورية واحلروب، حيث كش����فت لنا 
إبداعات مخرج شاب يخوض أولى جتاربه مع فرقة 

املسرح العربي.
الفنتازيا والواقعية

اعتمد العرض على فك����رة الفنتازيا املمزوجة 
بالواقعي����ة من خالل الديك����ور املعبر الذي صممه 
مشعل املوسى، حيث قسم املسرح الى مستويني، 

أمام����ي مي����ارس فيه  األول 
اجلنود احملارب����ون حياتهم 
بجمي����ع اش����كالها، والثاني 
كان في عمق املسرح، حيث 
يتواجد »اجلنرال« سليمان 
الياسني الذي يعطي تعليماته 
الديكتاتورية جلنوده ويحثهم 
على االنتصار في احلرب رغم 
احلياة املريرة التي يعيشونها 

على اجلبهة. 
م����ن جانب آخ����ر، يكون 
اجلنرال غارقا في شرب اخلمر 
وملذاته وسهراته حتى حتدث 
كارثة تهدد كيانه وعرش����ه، 
حيث يصاب جنديان إصابات 
بليغة ويشارفان على املوت 
ويجهز لهم����ا زمالؤهم قبرا 
ليدفنا فيه لكنهما يرفض����ان ان يدفنا، األمر الذي 
يقابله اجلنرال بالسخرية فيطلب من أهلهما إقناعهما 
بالدفن مقابل مبلغ مادي كبير، لكن يستمر اجلنديان 
في رفضهما فال يجد اجلن����رال إال ان يصدر أوامر 
بقتلهما لكن يتعاطف معهم����ا باقي اجلنود الذين 
يتحدون للقضاء على اجلنرال الفاس����د الذي يريد 

فعل كل شيء دون مراعاة شعور اآلخرين.
الرؤية اإلخراجية

رؤية إخراجية ناجحة للمخرج الشاب عبداهلل 
القالف حرك من خاللها املشاركني في العرض بحرفية 
كبيرة مستغال الفضاء املسرحي كله رغم سيطرة 
كتل الديكور التي شغلت عمق املسرح اال انه استطاع 
نقل ما يريده من خالل البقع الضوئية عندما يتحول 
القديس الذي يناجي ربه الى شيطان ويسقط على 
االرض منحدرا الى االس����فل وس����ط اضاءة حمراء 

دموية متيز بها مصمم اإلضاءة علي حسن.
األداء التمثيلي

مش����اركة الفنان القدير س����ليمان الياسني في 
العرض أعطت الفنانني الش����باب دافعا للتميز في 
األداء واحملافظة على النطق السليم للغة العربية 
التي كانت غائبة في معظم عروض املهرجان ومن 
هؤالء الشباب: اوس الش����طي، ابراهيم الشيخلي 
اللذان أجادا في أدائهم����ا املقنع واملعبر عن احلالة 

التي عاشاها في أجواء احلرب.

جانب من اجللسة النقاشية

احد اجلنود املصابني سليمان الياسني »اجلنرال«

»عب���رت«  ممثل���ة 
عن اس���تيائها من احد 
املخرجني بعدما سحب 
الدور منها ألنه مخارج 
احل���روف عنده���ا غير 

مفهومة.. زين يسوي!

حروف

وزير النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل

)أنور الكندري(مشهد من مسرحية »ثورة«


