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مدير إنتاج ما »قدر« يرد 26
على ممثلة مشهورة بعدما 
زفته چدام فريق عمله ألنه 
صوت���ه كان عال���ي وهي 
قاعدة تصور مشاهدها.. 

تستاهل!

مذيعة تبي تصير ممثلة، 
هاأليام »سّوت« لوك يديد 
علش����ان تطلع في����ه على 
املش����اهدين بشهر رمضان 
الياي مع انه ما عندها موهبة 

التمثيل.. صچ اي شي!

صوت موهبة
مط���رب يعتق���د ان���ه 
»مح���ارب« في الس���احة 
الغنائي���ة من أش���خاص 
معينة يفك���ر انه يعتزل 
ويتج���ه ال���ى األناش���يد 

الدينية.. زين تسوي!

أناشيد

)كرم دياب(الشيخة فريحة األحمد تتجول في معرض الكتاب اجلزائري بدر الرفاعي أثناء إلقاء كلمته 

الزميل مفرح الشمري في حديث مع بطلة مسرحية »احلشامني« نوال مسعودي

)اسامة البطراوي(السفير الهولندي تون بون فون أثناء إلقاء كلمته مشهد من أحد األفالم السينمائية الهولندية القصيرة 

املطرب نصرالدين شاوليرابح حامدي

انطالق األسبوع الثقافي الجزائري.. »هيال يا رمانة«

مفرح الشمري
انطلق مساء امس األول على 
خشبة مسرح الدسمة األسبوع 
الثقاف���ي اجلزائ���ري والذي بدأ 
بافتتاح معرض  للكتاب وآخر 
للحرف التقليدية، حيث جتول 
احلض���ور في���ه معبري���ن عن 
سعادتهم لالهتمام الواضح من 
املسؤولني اجلزائريني بالثقافة 
التي كانت  التراثي���ة  واحلرف 
شاهدا على التقدم الذي تعيشه 
اجلزائر طيلة السنوات املاضية، 
متمنني لها التقدم واالزدهار في 
شتى املجاالت، ومن ثم بدأ احلفل 
الرسمي لألسبوع الثقافي الذي 
يستمر حتى 21 اجلاري، حيث 
قدم فقراته اإلعالمي اجلزائري 
نزيه بن رمضان الذي عّبر عن 
سعادته لتواجده في الكويت التي 
تشهد تقدما واضحا في الثقافة، 
متمنيا ان تلقى أنشطة األسبوع 

استحسان اجلمهور الكويتي.

معاني سامية

وبع���د ذلك طلب بن رمضان 
من األمني العام للمجلس الوطني 
بدر الرفاعي الصعود الى خشبة 
املس���رح إللقاء كلمته التي جاء 
فيها: لعل من املعاني الس���امية 
التي يحققها هذا األسبوع الزاخر 
بألوان اإلبداع والثقافة انه يأتي 
في س���ياق مس���اعينا لتعزيز 
التعاون بني الشعبني الشقيقني 
وميثل ثمرة من ثمار االتفاقيات 
الثقافي���ة الثنائية بني اجلزائر 
والكويت ليس فقط لدعم العمل 
الثقافي املش���ترك بني البلدين، 
بل أيضا من اجل ترسيخ دعائم 

الثقافة العربية.
وأضاف: ال ننسى ان اجلزائر 
بعمقها األفريق���ي متثل إحدى 
العرب،  ب���ني  املهمة  البواب���ات 
خصوصا دول اخلليج العربية 
وبني القارة السمراء الواعدة بكثير 

من اآلمال على كل صعيد.
من جهته، أك���د األمني العام 
الثقاف���ة باجلمهورية  ل���وزارة 
اجلزائرية الشقيقة رابح حامدي 

الواح���د والهوية  ان االنتم���اء 
الثقافي���ة الت���ي تربطنا كعرب 
التالقي والتواصل  حتتم علينا 
دائما م���ع الكويت، بالد النخوة 
وروضة الفك���ر. وبعث حامدي 
للحضور حتيات وزيرة الثقافة 
في اجلمهورية اجلزائرية الشقيقة 
خليدة تومي ومتنياتها بقضاء 
اس���بوع ثقافي جميل ليتعرف 
اجلمهور الكويتي عن قرب على 

الوان الثقافة اجلزائرية.
وشكر رئيسة اللجنة العليا 
جلائ���زة االم املثالية الش���يخة 

فريحة األحمد على حضورها حفل 
االفتتاح كما شكر جميع اعضاء 
السلك الديبلوماسي املتواجدين 
في الكويت متمنيا لهم االستمتاع 

بأنشطة هذا االسبوع.

العرض الفني

العرض  انط���الق  تال ذل���ك 
الفني الذي اشتمل على لوحات 
غنائية من شتى مناطق اجلزائر 
املط���رب نصرالدين  حيث قدم 
اندلسية  ش���اولي موش���حات 
نالت استحسان احلضور ومن 

ثم قدم���ت املطربة أمال ابدوزان 
لوحة »قبائلية« تفاعل معها ابناء 
التي تعيش  اجلالية اجلزائرية 
في الكويت بشكل كبير النغامها 
الساحرة وكلماتها التي كانت غير 
مفهومة ملعظم احلضور باستثناء 

ابناء اجلالية!
اما املطرب لزهر كحيالني فقدم 
اللون »الصحراوي« الذي متيز 
مبواويله اجلميلة التي اطربت من 
كان موجودا في مسرح الدسمة 
ومن ث���م قدم���ت املطربة ندى 
الديحان وصلة غنائية حديثة 

احلقتها بأغنية »هيال يا رمانة« 
حتي���ة منها للش���عب الكويتي 
حيث قدمتها باسلوبها اخلاص 
الذي نال اعجاب اجلميع، بينما 
الشاب وحيد قدم مجموعة من 
اغاني »الراي« التي الهبت حماس 
الشباب الذين رقصوا عليها وهم 

جالسون على كراسيهم.
واختتمت فرقة البالي الشعبية 
التابعة للديوان الوطني للثقافة 
واالعالم حف���ل االفتتاح حيث 
قدمت عددا من اللوحات الشعبية 
الراقصة مثل رقصة »عرس اوالد 
ناي���ل« و»القرقابو« و»اجلزائر 
العاصمة« و»الرقصة القبائلية« 
وكانت اللوح���ة اخلتامية لهذه 
الفرق���ة التي انش���أها الديوان 
الوطني عام 1996 لوحة غنائية 
بعنوان »اال هنا لنعيش« اداها 
الفرقة  »صباي���ا« و»ش���باب« 
وه���ي لوحة متزج جميع انواع 
الرقصات الفلكلورية الس���ائدة 
في اجلزائر وتعبر عن الوحدة 
والتعاي���ش واحملبة ب���ني ابناء 

الوطن الواحد.
من جانب آخر عرض مساء 
امس مسرحية »احلشامني« من 
بطولة نوال مسعودي واخراج 
ش���وقي ابوزيد وتدور احداثها 
حول اب خج���ول يتقدم البنته 
شخص ليتزوجها ويوافق بسرعة 
اال ان ابنت���ه ترفض هذا الزواج 
النها حت���ب ابن خالها اخلجول 
حيث حتاول بشتى الطرق معه 
حتى تبعد عنه هذا اخلجل الذي 

عانت منه كثيرا.
يذكر أن حفل افتتاح األسبوع 
الثقافي اجلزائري حضره رئيسة 
اللجنة العليا جلائزة األم املثالية 
لألسرة املتميزة الشيخة فريحة 
األحمد واألم���ني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي واألمني العام لوزارة 
الثقاف���ة للجمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
الس���لك  رابح حامدي وأعضاء 
الديبلوماس���ي املعتمدين لدى 

الكويت.

بحضور فريحة األحمد واألمين العام للمجلس الوطني واألمين العام لوزارة الثقافة الجزائرية

»أحب المدن.. أمستردام« حكاية مصور يعشق وطنه

عبدالحميد الخطيب
وسط حضور ديبلوماسي 
الس���فارة  افتتحت  واعالم���ي 
الهولندي���ة بالتعاون مع كلية 
كويت ماسترخت الدارة االعمال 
مساء امس االول في سينما ليلى 
غاليري اسبوع االفالم الهولندية 

االول.

الس���فير  البداية رحب  في 
الهولندي تون ب���ون ف������ون 
اوخسيه باحلضور، مؤك������دا 
على اهمية هذا النشاط ال�����ذي 
حتتضنه ارض الكويت من اج����ل 
التعريف بالثقافة الهولندية وأهم 
اجلوانب السياحية هناك، مثمنا 
دور ش���ركة السينما في اقامة 

هذا املهرجان.
واض���اف قائ���ال: كل م���ن 
يشاهد االفالم التي ستعرض 
سيس���تمتع بجهود مجموعة 
من املبدعني الهولنديني الظهار 
بلدهم بالشكل املناسب، وامتنى 
للجميع االستمتاع طوال هذا 
االس���بوع بكل ما سيقدم من 

اعمال فنية من شأنها أن تعرف 
الشعب الكويتي على عاداتنا 

وتقاليدنا.
تال ذلك تقدمي بانوراما لبعض 
االفالم القصيرة التي ستشارك 
في املهرجان ومن ثم عرض فيلم 
»احب املدن.. امستردام« والذي 
تطرق الى قصة احد املصورين 

وعشقه لبعض االماكن السياحية 
املدينة والقاء الضوء على  في 
اهم املناطق السياحية بطريقة 

سينمائية رائعة.
يذك���ر ان اس���بوع االفالم 
الهولندي���ة االول انطلق حامال 
اسم »كما تراها بعيون هولندية« 

ويستمر حتى 20 اجلاري.

في افتتاح أسبوع األفالم الهولندية القصيرة

يلدا: أفتخر بأنني الفنانة الوحيدة
التي تجيد الفارسية!

تخ���وض املمثلة يل���دا مغام���رة جديدة في 
املسلس���ل الكوميدي اجلديد »كرميو« مع الفنان 
داود حسني، حيث جتسد شخصية فتاة تتحدث 
اللغة الفارسية بطالقة في سابقة أولى تشهدها 

الدراما اخلليجية.
واعتبرت يلدا � التي عرفها اجلمهور من خالل 
مسلسل »يا خوي« مع سعاد العبداهلل � ذلك حتديا 
لها كممثلة عرف عنها أنها ابنة اخلليج، ألنها لم تر 
بلدها ايران، اال مرات قليلة تعد على أصابع اليد، 
مشيرة الى انها ال تخجل من الظهور بشخصيتها 
احلقيقية كفتاة فارسية ولدت وترعرعت في الكويت 

وجتيد مجموعة من اللغات االجنبية.
وقال���ت يلدا � املقيمة حالي���ا في الدوحة منذ 
سنوات في تصريحات نقلها موقع mbc.net : عندما 
عرض على الفنان داود حس���ني املشاركة ضيف 
شرف في مسلس���له الكوميدي اجلديد »كرميو« 
توقع لي كثيرون أنني سأرفض، ألنه لم يسبق 
لي أن ظهرت في عمل تلفزيوني، لكن عندما عرفت 
طبيعة الشخصية وانها لفتاة فارسية لم أتردد، 
بل تشجعت وتوجهت الى الكويت مباشرة، ويكفي 

ما يتمتع به داود حسني من سمعة طيبة.
واضافت: كوني فارسية االصل ايرانية اجلنسية 
خليجية املنشأ، لم أجد حرجا أو خجال من جتسيد 
الشخصية، بل أعتبر نفسي الوحيدة التي جتيد 
احلديث باللغة الفارسية، ألن الفنانات االيرانيات 
املقيمات في املنطقة هن من العجم، ولس���ن من 
فارس، لذا هن ال يجدن اللغة الفارس���ية بطالقة، 

بل يتحدثنها بطريقة »مكسرة«.
وأشارت الى انها حاولت في مغامرتها اجلديدة 

ان تتحدى نفسها كممثلة، وان تكون خفيفة الظل 
في املزج بني اللغتني العربية والفارسية، في أول 

عمل كوميدي لها على الشاشة الصغيرة.
وأوضحت يلدا � خريجة املعهد العالي للفنون 
املسرحية � ان كثيرين يعتقدون انها كويتية، ألنها 
ولدت وتربت في الكويت، مشيرة الى ان تربيتها 
ونشأتها كانتا السبب في عدم مشاركتها في االعمال 
االيرانية، سواء التلفزيونية أو السينمائية، فهي 
لم تتعرف على أي منتج ايراني لقلة زياراتها الى 

بلدها، التي تعد على أصابع اليد.
ورفض���ت يلدا � املعروفة مبيولها لتجس���يد 
الشخصيات املركبة � اطالق بعض املصطلحات 
على النماذج النسائية السلبية، وقالت: لالسف 
توجد بعض املسميات »السخيفة« ليست في مكانها 
الصحيح، وال أعرف كيف يتم نعتها بذلك، مثل ان 
يقال على امرأة خائنة أو لعوب انها »منحرفة«، 
ألن االنحراف حالة بحاجة الى دراس���ة وحتليل 
لالبعاد النفسية والس���يكولوجية وللعالج، اما 
السلوكيات السلبية فهي صفة يتصف بها االنسان 

سواء رجل أو امرأة.
ومضت تقول: ليست في صدد الدفاع عن هذه 
النماذج، إمنا اقول ان الكاتب يتحمل املسؤولية 
املباشرة في جتسيدها على الورق، وأال يتركها في 
حالة من التيه ال تعرف بدايتها من نهايتها، ألنها 

شخصيات حساسة جدا ذات بعد نفسي مهم.
وأشارت الى ان بعض الكتاب يرتكبون جرمية 
عندما تظهر الشخصية بشكل سلبي دون سابق انذار، 
وقالت ان املمثل باستطاعته أن يتغلب على الورق 

ويظهر الشخصية بصورة أقرب الى الواقع.


