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مطرب شاب يبي يطرح 
باالس���واق اغنية س���ينغل 
علشان يعرف »معزته« عند 
جمهوره مث���ل ما يقول في 
حواراته الصحافية.. احلمد 

هلل والشكر!

معزة
ممثلة خليجية »عاشت« على 
أمل ان تكون بطلة لعمل درامي 
سيصور خالل االيام الياية بس 
أملها خ���اب ألنه منتجه العربي 
طنش���ها بعدما نفذت طلباته.. 

اهلل يعينچ!

طلبات
مذيع شاب بعد ما فرضته 
احدى القنوات على الشاشة، 
قاعد يلف ويدور واسطات 
علشان ينتقل إلحدى القنوات 
الكبرى علشان يشتغل فيها.. 

صدج منكر حسنة!

واسطات

استضافه المركز اإلعالمي لمهرجان أيام المسرح السابع للشباب

عبداهلل عبدالرسول: الهيئة توفر الدعم 
الكامل ألكاديمية الفنون

املرك���ز  ضم���ن أنش���طة 
اإلعالمي ملهرجان أيام املسرح 
للشباب الس���ابع عقد مؤمتر 
صحافي ملدير املهرجان عبداهلل 
عبدالرسول ومس���اعد مدير 
املهرجان رئيس فرقة مسرح 
الشباب علي وحيدي للحديث 
عن »مخرجات أكادميية الشباب 
للفنون« التي أنشأتها الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة، 
وأداره اإلعالمي منصور الكليب 
الدفعة األولى من  وحضرته 
خريج���ي األكادميي���ة، حيث 
اس���تهل عبداهلل عبدالرسول 

حديثه بالكشف عن تقرير جلنة التحكيم حول 
األسماء املتنافسة على جائزة التأليف في الدورة 
السابعة للمهرجان وهم فيصل العبيد »خارج 
امليزان«، محمد النش���مي »مجلس الشياطني«، 
يوسف السريع »املكيد«، فاطمة املسلم »الزوال 

الثاني«، هديل الفهد »املركب«.
ومن ث���م عرج عبدالرس���ول باحلديث الى 
األكادميية قائال: أسسنا أكادميية الفنون خالل 
صيف 2010 بهدف خلق مناخ علمي يستفيد منه 
الهواة خالل عملهم في الساحة الفنية، السيما 
ان األكادميية جهاز فني متخصص اس���تقطب 
خبرات علمية وأكادميية على املستويني احمللي 
واخلارجي إلثراء الطالب، وال شك ان األكادميية 
هي نواة ملشروع مستقبلي يقدم للساحة الفنية 
الكويتية املواهب الشابة القادرة على ممارسة 
دورها الفني من خالل إطار علمي متخصص.

واضاف: نؤمن بدعم الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة لألكادميية وق���د وفرنا لها جميع 
الطيبة مبجرد  املب���ادرة  االمكانيات وكان���ت 
اإلعالن عن افتتاح األكادميية بتقدم 65 طالبا 
وطالبة للدراسة في املبنى اجلديد املجهز بأفضل 
اإلمكانيات. مش���يرا ال���ى ان الطالب خضعوا 
الختبارات قدرات واستقر األمر على قبول 30 

متدربا كدفعة أولى.
واستطرد: خضع الطالب لدراسة 3 مواد غلب 
عليها الطابع التطبيقي وهي التمثيل التلفزيوني 
والفنون اإلبداعية وإب���داع املمثل، وهي مواد 
أساسية ومهمة للهاوي في مجال املسرح، وكانت 

إيجابية ولها صدى  التجربة 
رائع وأبعاد مهمة، حيث التزم 
الطالب بالدراسة ملدة 60 يوما 
ومن ثم تخرجت الدفعة األولى 
وكانت النتيجة تقدمي مسرحية 
»الزوال الثاني« املشاركة في 
املسابقة الرسمية للمهرجان.

وزاد مدير املهرجان: طموحنا 
كبي���ر ف���ي ه���ذه األكادميية 
الدراسة بشكل  وستس���تمر 
منتظم س���واء في الصيف أو 
غيره عل���ى ان يتم مضاعفة 
القدرة  العلمية لتنمية  املواد 

االستيعابية مستقبال.
وتابع: بهذه املناسبة أود التأكيد على التعاون 
الكبير بني الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
واملجل���س الوطني للثقاف���ة والفنون واآلداب 
واملعهد العالي للفنون املسرحية ومعهد املوسيقى 
وجمعية الفنون التشكيلية إليجاد جلان لهذه 

األكادميية.
ومن جهته قال نائب رئيس املهرجان علي 
وحيدي: أحيي طالب األكادميية على عرضهم 
»الزوال الثاني« الذي جتلت فيه روح التعاون 
والتكاتف بينهم على املسرح وبالنسبة لفكرة 
األكادميية فلقد أحببت العمل فيها بكل طاقتي 
وكرئي���س لفرقة الش���باب حملت على عاتقي 
مسؤولية البحث من خالل األكادميية عن جيل 
جديد، لتدعيم صف���وف الفرقة وحتقق لنا ما 
كنا نهدف اليه اذ ساهمت األكادميية في بروز 

أسماء طموحة جديدة.
وم���ن ثم مت تقدمي ال� 6 األوائل من خريجي 
األكادميية وهم: عبدالعزيز بوقناص، عبداحلميد 
رحيم، حسني الصيرفي، جاسم البلوشي، محمد 
قريش، خالد املظفر، وعبدالرحيم. حيث حتدث 
كل منهم عن جتربته في األكادميية وما قدموه 
على املسرح من خالل عرض »الزوال الثاني«.

وفي اخلتام عل���ق د.خليفة الهاجري قائال: 
متفائل بهذه الطاقات الش���ابة التي حتتاج الى 
الصقل وأهنئ املس���رح بك���م وبدا واضحا من 
خالل ما قدمتموه بجهود الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وأمتنى ان نشاهد مستقبال طالبات 

إلثراء جتربة هذه الفرقة.

عبداهلل عبدالرسول

جانب من الندوة

صورة الكتاب املوجه إلى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

قدمت نسخة مكررة من »سهرة مع الكالب«

في الحلقة النقاشية الخاصة بالمسرحية

»المسرح الكويتي« عالجت الخطأ بالخطأ في »خارج الميزان«

هجوم من النقاد .. ودفاع من مؤلف العمل

أن فرقة مسرح اخلليج املوسيقية 
العديد من  ف���ي  أصبحت تيمة 
االعمال املس���رحية ه���ذا العام، 
حيث قدمت عزفا راقيا في العرض 
ووظفت بشكل رائع مع احداث 

املسرحية.

املمثلني مقيدو احلركة فلم يخرجوا 
ما عندهم من امكانيات، كذلك في 
عدم استغالله الصحيح للديكور، 
خاصة في حتريكه لسلم طوال 

العرض في منتصف املسرح.
وعلى صعيد املوسيقى يبدو 

أن يقدم فكرة عقالنية تستحق 
التقدير.

اخراجيا أخفق املخرج الشاب 
عبدالرحمن السلمان في اختياره 
للنص فلم يستطع منع هبوط 
االيقاع وأح���س احلضور كأن 

اعدادها في السابق من قبل فرقة 
مس���رح اخلليج وقدمت باسم 
»سهرة مع الكالب«، لكن يحسب 
للكاتب فيصل العبيد محاولته 
اله���روب م���ن فخ احل���وارات 
املتشابهة والتكرار واستطاع 

خالد السويدان
ضمن أنشطة مهرجان ايام 
املس���رح للش���باب في دورته 
الس���ابعة قدمت فرقة املسرح 
الكويت���ي مس���رحية »خارج 
العبيد  امليزان« تأليف فيصل 
واخراج عبدالرحمن السلمان 
وبطولة: نصار النصار، يوسف 
البغلي، عيس���ى ذي���اب، حمد 
الديكور  اش���كناني وتصميم 
الى  الرب���اح، باالضافة  حملمد 
مش���اركة فرقة مسرح اخلليج 

املوسيقية.

خيانة

ت���دور فك���رة املس���رحية 
حول اخليان���ة ومدى تأثيرها 
على املجتم���ع من خالل قصة 
النصار(  احد احلراس )نصار 
الذي يعتقد ان زوجته تخونه 
فيستغل رسائل الزوج »يوسف 
البغلي« التي يرسلها لزوجته 
عب���ر البريد، والت���ي يأخذها 
ويروج خليانة زوجته وسط 
الذي يحرسه، لكنه  الش���ارع 
يكتش���ف في النهاية انه عالج 
اخلطأ باخلطأ فيندم ويعلم ان 
احلقد والغيرة كانا سبب دمار 

حياته.

صياغة

فكرة العمل لم تقدم جديدا 
خصوص���ا انها مأخ���وذة عن 
مسرحية »القوطي« والتي مت 

مفرح الشمري
جاءت الحلقة النقاشية الخاصة بمسرحية »خارج الميزان« التي أدارها 
اإلعالمي بدر الدلح عقب نهاية العرض بقاعة الندوات بمسرح الدسمة، 
مثيرة وحملت بين طياتها الكثير من التساؤالت لمؤلف المسرحية فيصل 
العبيد حول تشابه نصه مع نص مسرحية »سهرة مع الكالب« التي قدمت 
في أحد المهرجانات المسرحية المحلية السابقة خاصة ان العبيد يعتبر 

من المؤلفين الشباب الذين تميزوا في الفترة الماضية.
واكد عدد من المتحدثين في الحلقة ومنهم الزمالء عبدالمحسن الشمري 
وليلى أحمد واس���تاذ قس���م التمثيل واالخراج بالمعهد العالي للفنون 
المس���رحية هاني النصار، انهم فوجئوا به���ذا العرض مؤكدين ان`هم 
ش���اهدوه من قبل باسم »س���هرة مع الكالب« موضحين انه كان بإمكان 
فيصل العبيد ان يكتب نصا مغايرا لما عرض ألنه من المؤلفين الشباب 

المميزين الذين حصدوا عددا من الجوائز في المهرجانات السابقة.
وأش���اروا الى ان  العرض تضمن العدي���د من األخطاء وذلك لتجربة 
مخرجه عبدالرحمن السلمان األولى على خشبة المسرح، مشيدين بأداء 

الممثلين في الكثير من فترات العرض الذي اتسم بالرتابة.
وم���ن جهته دافع المؤلف فيصل العبيد عن نصه بأنه كتب ما يريده 
بالضب���ط مخرج العم���ل معترفا بلجوئه الى الن���ص الذي كتبه فوزي 
الغريب في مسرحيته »القوطي« والتي عرضت سابقا باسم »سهرة مع 
الكالب« موضحا انه اعتمد على فكرته األساسية التي بنى عليها أحداثا 

جديدة!
ومن جانبه شكر مخرج العمل عبدالرحمن السلمان كل من انتقده واعدا 

إياهم بأن يأخذ جميع االنتقادات بعين االعتبار في تجاربه المقبلة.

مشهد من مسرحية »خارج امليزان«

فريق عمل مسرحية »خارج امليزان« أثناء احللقة النقاشية

بعد أن حمل كليبه األخير شعار »للكبار فقط«

سامو زين

اتهام سامو زين بالدعوة إلى »الشذوذ«
ايحاءات وتلميحات صريحة حول 
الشذوذ اجلنسي، بحسب موقع 

»الفن أونالين«.
من جهته دافع سامو زين عن 
الكليب قائال: الكليب دمه خفيف 
وال يحمل اي ايحاءات أو تلميحات 
جنسية، كما ردد البعض، بل كل 
ما في االمر أن جملة »اعتبرني 
الكليب  التي وردت في  مراتك« 
جاءت عل���ى س���بيل املرح وال 
حتمل أكثر من ذلك، فهي مجرد 
مداعبة بني مجموعة من االصدقاء 

الشباب.
وأضاف: اس���تغرب الهجوم 
على الكلي���ب وخاصة أن فكرة 
الكليب في االساس كوميدية وال 
يوجد بها ما يخدش احلياء وفكرة 
الكليب بس���يطة للغاية وتدور 
ح���ول حفل يقيمه مجموعة من 
الش���باب لصديقهم املقدم على 
الكليب مقتبسة  الزواج وفكرة 
من الواق���ع ولكنها جديدة على 
الڤيديو كلي���ب لذلك قررت أن 
اس���تعني بها في الكليب كنوع 

من أنواع التجديد.
وعن س���ر استعانته بشعار 
»للكبار فق���ط« في الكليب قال: 
استخدمت هذا الشعار أوال كعامل 
م���ن عوامل تش���ويق اجلمهور 
الى  الكليب، باالضافة  ملشاهدة 
أن العمل يتضمن حفال للعزوبية، 
أي أن الكليب يستهدف الشباب 
املقدم على الزواج وليس من هو 

أقل من ذلك.

والذي يعتبر سابقة جديدة من 
نوعها في الكليبات، وتدور فكرة 
الكليب حول شاب ينوي الزواج 
واالس���تقرار، وأثناء حتضيره 
للزفاف يقيم مجموعة من أصحابه 
حفال لتوديع العزوبية وشاركه 
في الكليب أربعة شباب يقومون 
بدور أصحابه، وقد أثارت جملة 
التي يرددها  »اعتبرني مراتك« 
أحد املوديلز املشاركني في الكليب 
انتقادات حادة، ملا تتضمنه من 

تصاعدت ح���دة االنتقادات 
اللبناني  والهجوم على املطرب 
سامو زين بسبب كليبه اجلديد 
»مالكيش دعوة بيا« والذي يحمل 
شعار »للكبار فقط«، لدرجة أن 
البعض اعتبر هذا الكليب دعوة 

صريحة للشذوذ اجلنسي.
ومنذ عرض الكليب ويتعرض 
سامو زين النتقادات حادة وما 
زاد من حدة االنتقادات هو شعار 
»للكبار فقط« الذي يحمله الكليب 

بسبب عدم تسلمها عقد اإليجار من وزارة المالية

انسحاب »الشعبي« من مهرجان المسرح المحلي

مفرح الشمري
قررت فرقة املس���رح الش���عبي االنسحاب من 
املشاركة في الدورة ال� 12 ملهرجان املسرحي احمللي 
ال���ذي ينظمه املجلس الوطن���ي للثقافة والفنون 
واآلداب وذلك للظروف التي متر بها الفرقة ومنها 
عدم وج���ود مقر لها ما اضطره���ا إليقاف جميع 
معامالتها مع جميع اجله���ات التي تتعامل معها 
نظرا لعدم تس���لمها عقد اإليجار من وزارة املالية 

منذ شهر أبريل املاضي وحتى هذه اللحظة.
وجاء قرار االنسحاب من خالل كتاب موجه من 
رئيس الفرقة الفنان القدير ابراهيم الصالل الى األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

بدر الرفاعي في 30 من الشهر املاضي.
من جهة أخرى يعود ألرض الوطن ساملا معافى 
14 اجل���اري الفنان القدير أحمد الصالح من رحلة 
عالجه في احد املستش���فيات األميركية بعد ان مت 
ايفاده للعالج هناك على نفق���ة الديوان األميري 
بناء على توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه.
يذكر ان فرقة املس���رح الشعبي أعطت الضوء 
األخضر للمخرج محم���د احلملي الجراء بروڤات 
مسرحيته »احلضانة« من تأليفه لتمثل الكويت في 
مهرجان قطر املسرحي للشباب وذلك على خشبة 

مسرح صالح احلمر مبقر الفرقة.

الفنان القدير إبراهيم الصالل الفنان القدير أحمد الصالح


