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الفنية

مشهد من مسرحية »رسالة« وفي اإلطار شعار مهرجان اخلرافي

مطرب���ة خليجية قاعدة 
»ترم���ي« االتهام���ات على 
زميلة لها في الساحة بأنها 
الس���بب في استبعادها من 
شركة انتاجها.. يبه انت وين 

والغناوين!

اتهامات
ممثلة »مغرورة« ش����ايفة 
نفس����ها على الصحافة النها 
انها صارت جنمة مع  تعتقد 
انه ادوارها اللي شافوها الناس 
غير مؤثرة وما يهمها إال تغيير 

لوكها.. احلمد هلل والشكر!

أدوار
ممثل����ة »فرحانة« هااليام 
واي����د الن����ه اح����د املنتجني 
اختارها ملسلسله اليديد اللي 
يجمع جنوم اخلليج والعرب 
والل����ي راح يعرض على عدة 
فضائيات.. خير ان شاء اهلل!

اختيار

نقيبة الفنانين اللبنانيين طالبت وسائل 
اإلعالم بدفع المال إلجراء مقابالت معهم

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الفنان����ني  طالب����ت نقيب����ة 
اللبنانيني احملترفني س����ميرة 
بارودي بان تبادر وسائل االعالم 
للفنانني الستضافتهم، مؤكدة انه 
الفنان املطالبة بهذا  يجب على 
االمر النه حق من حقوقه، كما 
يحدث في الدول الغربية وحتى 
العربية، وذلك من خالل حوار 
اذاعي صباحي عبر اثير »اذاعة 

الشرق«.
وقالت بارودي ان على وسائل 
اللبناني  الفنان  االعالم معاملة 
كما تعام����ل الفنان العربي عند 
استضافته فتحجز له في افخر 
فندق وتكون بانتظاره سيارة 
»ليموزين« على باب املطار، الن 
الفن����ان اللبناني احق بهذا، كما 
ناشدت بارودي جميع وسائل 
االعالم مراع����اة قوانني االعالم 
وتطبيقها حفاظا على س����معة 
لبنان والفنانني بشكل عام، مؤكدة 
ان قرارها »يخص فقط الفنانني، 
ولم يتحدد بعد مع املوسيقيني 
السيما ان الفنانني قد وّقعوا على 
النقابة  التي وضعتها  الصيغة 

سميرة باروديحفاظا على حقوقهم«.

يتواصل مع مستمعي »كويت   FM« برعاية »األنباء« و»زين«

مفاجآت سارة الليلة للمشتركين في »ألو فبراير«

يختارهم الكمبيوتر عشوائيا.
إحصائية

منسقو اتصاالت »ألو فبراير« 
جميل اقبال، ماجد س����ليم، رامي 
الشعار، محمود املصري يقومون 
حالي����ا بعمل احصائية الس����ماء 
املشاركني منذ احللقة االولى وحتى 
حلقة الليلة وذلك حتى يتس����نى 
لهم دخول القرعة للفوز بسيارة 
»الش����فر« الثانية غ����دا بحضور 
مراقبي ادارة الشؤون املالية بوزارة 

االعالم.

يظهر صوتها عب����ر االثير حيث 
توقع لها الكثيرون مستقبال زاهرا 
في االعالم رغم صغر س����نها وقد 
الذي لم يبخل  شجعها املوسوي 
عليها بالتوجيه حتى تتحدث في 

ميكروفون البرنامج بثقة.
لّم الشمل

وص���ف »الذي���ب« احم���د 
املوسوي برنامج »الو فبراير« 
بأن���ه برنامج لّم ش���مل الدول 
العربية واالسالمية وذلك لتنوع 
جنسيات املشتركني فيه الذين 

مفرح الشمري
مفاجآت سارة تنتظر مستمعي 
»كوي����ت FM« الليلة وخصوصا 
املشتركني في برنامج »ألو فبراير« 
الذي يعده عل����ي حيدر، خديجة 
دش����تي ويقدمه »الذي����ب« احمد 
التقدمي  املوسوي وتش����اركه في 
حنان جابر، بينما يتصدى الخراجه 
نايف الكندري وذلك من خالل زيادة 
قيمة جوائزه التي وصلت الى اكثر 
من 30 الف دوالر يوميا واملقدمة 
من الش����ركات الراعية »األنباء«، 
»زين«، »سوكر«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »املنار كلينك«، »اتيليه 
مودا ستايل«، »شركة كون سبت 
للهوات����ف«، »صالون كتوركت«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »الفايز 

للعود والعطور« وآخرين.
رانيا عجيبة

ش����اركت الطفلة رانيا شقيقة 
املذيعة حنان جابر في تقدمي فقرات 
البرنامج مع »الذيب« احمد املوسوي 
ونالت استحسان املستمعني لسرعة 
الهواتف  بديهتها وحفظها الرقام 
املخصصة من »زين« للمشتركني 
في البرنامج رغم انه والول مرة 

اختالف الديانات في األدغال األفريقية

في ثالث العروض الرسمية لمهرجان الخرافي المسرحي الـ 7

»رسالة« فرقة الجيل الواعي وصلت لجمهور »الدسمة«
خالد السويدان

قدمت فرقة اجليل الواعي مساء 
اول من امس ثالث العروض الرسمية 
ملهرجان اخلرافي املسرحي ال� 7 على 
مسرح الدسمة بعنوان »رسالة« 
من تأليف د.حسني املسلم واخراج 
هاني النصار وبطولة عبداهلل غلوم 
وسعود القطان وعبداحملسن العمر 
ورشا فاروق وعبدالرحمن السيف 
وعلي حس����ن وعلي الشش����تري 
وعصام الكاظمي، وقام بتصميم 
الديكور حس����ن النجادة واالزياء 
عذاري املسلم واملوسيقى واملؤثرات 

محمد احلملي.
أدغال أفريقيا

تتحدث املسرحية عن مجموعة 
من العسكر االميركيني املوجودين 
في االدغال االفريقية، لكل واحد منهم 
شخصية مختلفة، فاالول منوذج 
للعسكري الصارم، والثاني يؤمن 
بأن الكلمة الطيبة صدقة والثالث 
غير مبال مبا يحدث حوله، وشاءت 
االقدار ان يتجمعوا في هذا املكان ومع 
مرور الوقت يفاجاؤا بسقوط طائرة 
مدنية حتمل مجموعة من البشر لكل 
منهم ديانته، فاالول مسلم يحاول 
ايصال رسالة دينه بطريقة خالية 
من الثقافة والعلم، اما الثاني فهو من 
املبشرين بالديانة املسيحية ويقدم 
طرحا بعيدا عن الواقع مستخدما 
فكرة عدم احترام الرأي اآلخر، اما 
الثالث فيؤمن بالديانة البوذية وهي 
غير سماوية، باالضافة الى وجود 
صحافية ليبرالية تعشق الطموح 
ولديها بحوث كثيرة تتحدث عن 
اكتشاف الفنون واملواهب في حياة 

الشعوب املختلفة.
عالقة إنسانية

اراد كاتب املس����رحية ايصال 
فكرة مفادها بأن الشعوب تختلف 
في دياناتها وافكارها، لكنها تتفق 
في العالقة االنسانية التي تستمر 
رغ����م اختالف املذاه����ب من خالل 
تش����بيه احلياة بالغابة وما فيها 
من اخطار حيث استطاع املخرج 
هاني النصار ان ينقل لنا صورة 
رائعة اشعرتنا كأننا نعيش فعال 
في االدغال وقدم لنا رؤية واضحة 
اس����تمتع بها احلضور في مسرح 
الدس����مة، لكنه رمبا لم يوفق في 
استغالل القدرات الهائلة لبعض 
املمثلني املشاركني في العمل مثل 
عبداحملسن العمر وسعود القطان 
اللذين ميتلكان موهبة فنية واللذين 
اخفقا في اداء دوريهما خصوصا في 
بداية املسرحية مما اعطى شعورا 

بالرتابة واالطالة.
اما ديك����ور املس����رحية فكان 
عبارة عن ثالث لوحات جتريدية، 
استخدمت بشكل جيد جدا، وهذا 

يحسب ملصمم الديكور.
اما االزي����اء فقد كانت ملح هذا 
العمل ملا فيها م����ن دقة عالية في 
التصاميم القادمة من روح االدغال، 
وما زاد من جمالها متاش����يها مع 
املؤثرات واملوسيقى اللتني كانتا 

باملستوى املطلوب.
لقد استطاعت فرقة اجليل الواعي 
ان توصل رسالة مهمة الى احلضور 
واملهرجان مغزاها ان احترام الرأي 
اآلخر وتقبله هو اساس جناح اي 

سلوك حضاري.

الرشود: »الجزيرة« 
مسرح أهلي خامس في الكويت

كرمت اللجنة املنظمة ملهرجان اخلرافي املسرحي ال� 7 
مساء اول من امس الكاتب واملؤلف املسرحي محمد الرشود 
بعد مس����يرة حافلة باالجنازات، سواء على صعيد االنتاج 
املس����رحي او الكتابة او التأليف، باالضافة الى اكتش����افه 
للعديد من جنوم الساحة الفنية من خالل مسرح اجلزيرة 
والذي اعتبره املسرح االهلي اخلامس، واكد الرشود خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقد بهذه املناسبة ان مسرح اجلزيرة 
هو فريق عمل متكامل، وقال: كنا نقيم فيه ورش عمل في 
التألي����ف واالخراج والتمثيل واالنت����اج والديكور وكل ما 

يخص خشبة املسرح والعرض املسرحي.
واشار الى انه خالل تقدميه ملسرحياته كان يحاول دائما 
ان ينتقل من لون آلخر ويقدم كل اش����كال املس����رح، سواء 
كوميديا او تراجيديا، ملمحا الى انه حصل على العديد من 

اجلوائز في املهرجانات.
كما تطرق الرشود الى مسرح الطفل وقال: ال اشعر جتاهه 

بأي تفاعل، ولو خضت التجربة فسأفشل.
وتطرق الكاتب واملنتج املس����رحي محمد الرش����ود الى 
عالقته بأخيه الراحل صقر الرش����ود احد مؤسسي احلركة 
املس����رحية الكويتية، فقال: لم اختلف معه ابدا، فقد كنت 
معجبا به ألقصى درج����ة، فأنا طلعت من عباءته وأكن له 
كل الفضل فيما وصلت اليه. واضاف: عندما كان عمري 10 
سنوات كنت اش����ارك واحضر مسرحياته، وال انكر وجود 
فرق شاسع بينه وبيني فالصورة ليست مثل االصل، ألن 

لكل واحد منا شخصيته ولكننا تأثرنا ببعضنا البعض.
اما عن مسألة رفع اجور الفنانني، فأوضح انه لم يرفع 
اجورهم بل جهده����م ومثابرتهم وحصوله����م على قاعدة 

جماهيرية عالية هي التي رفعت اجورهم.

الكاتب واملؤلف املسرحي محمد الرشود

د.نبيل الفيلكاوي ود.حسني املسلم واملخرج هاني النصار والزميل خالد السويدان أثناء املؤمتر الصحافي

صورة جماعية ألعضاء جلنة حتكيم الدورة السابعة ملهرجان اخلرافي املسرحي

المسلم: أعطوني مسرحًا وسترون موسمًا فنيًا مزدهرًا 
هاني النصار: لم أكن أتقبل الرأي اآلخر في السابق

اقيم بعد عرض مس���رحية »رس���الة« مؤمتر صحافي في املركز االعالمي حضره 
مؤلفها د.حسني املس���لم واملخرج هاني النصار، حيث اشار د.املسلم الى دعم القطاع 
اخلاص ممثال في راعي املهرجان جاس���م اخلرافي الذي يقف بجوار احلركة املسرحية 
الكويتي���ة، مؤكدا ان كثي���را من الدول الكبرى بها اش���خاص يدعمون احلركة الفنية 

وليست احلكومات.
وتطرق د.املسلم الى العمل حيث قال: املسرحية تطرح قضية مهمة ميكن تقدميها 
في ش���تى بقاع العالم خصوصا انها تتحدث عن قيمة وفكرة انس���انية موجودة في 

النفس البشرية.
واضاف: فرقة اجليل الواعي مس���تعدة لتقدمي عمل جماهيري سنويا و6 عروض 
اكادميية كحد ادنى ولكنها حتتاج الى مكان للعرض فأعطوني املكان وسترون موسما 

فنيا مسرحيا مزدهرا الننا منتلك املوهبة واخلبرة وما ينقصنا هو املال.
اما مخرج العمل هاني النصار فقال: سعدت بهذه املشاركة خصوصا ان هناك عالقة 
تربطني مبهرجان اخلرافي منذ دورته االولى س���واء عندما كنت في جلنة املش���اهدة 
او من خالل  جلنة التحكيم واليوم اش���ارك كمخرج مع فرقة حققت جناحا كبيرا في 
املهرجان اال وهي فرقة اجليل الواعي. واضاف: لقد وافقت على النص من قبل قراءتي 
له النني مؤمن بهذه الفكرة، فشخصيا كنت في السابق ال اتقبل الرأي اآلخر لكني اآلن 

اقتنعت بان هذا الشيء خطأ ويؤثر على حياتنا. 
واكد النصار انه حاول اس���تغالل كل مناطق خش���بة املس���رح مستخدما املمثلني 
ومجموعة التعبير احلركي لكي يوصل فكرة العمل للمتلقني وتعريفهم كيف يعيش 

هؤالء االشخاص مع اختالف دياناتهم وتفكيرهم.

لجنة الحكمة التحكيمية
دائما يأتي اختيار مهرجان احمد عبداحملسن 
اخلرافي لالبداع املس���رحي، العضاء جلنة 
التحكيم بدقة عالية وضمن اسس واختيارات 
س���ليمة، وهذه الس���نة في الدورة السابعة 
للمهرجان جند ان جلن���ة التحكيم بجميع 
اعضائها حتمل رس���الة مهمة ولديها قدرات 
وخبرات ف���ي املجال االعالمي والفني، وهذا 
العام اعضاء جلنة احلكمة يتصفون بالهدوء 
واحلرص الشديد على احلضور قبل العرض 
بأكثر من س���اعة، باالضافة الى حيادهم مع 
اجلميع، بالفعل هو االنضباط بأعلى مستوى 
من حكام يحّكمون ضمائرهم وبأخالقهم يرتقي 

التحكيم ونرتقي في املهرجان. 
يذكر ان جلنة التحكيم تضم: احمد اخللف، 
د.يوس���ف الصفران، د.فهد العبداحملس���ن، 
جنالء الفهد، علي الكهيدي، أحمد اليعقوب، 
عبداهلل العابر، سالم اسماعيل وعبداحملسن 

اخللفان.

االسترليني عملة:
أ – فرنسا

ب – اجنلترا
ج – كندا

)فريال حماد(الطفلة رانيا مع املوسوي وحيدر وشقيقتها حنان


