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 مطربة خليجية هااليام  22 
تبحث عـــن أحلـــان يديدة 
علشـــان تســـتمر بالساحة 
الغنائية النها ما تبي تقدم 
اغاني ســـلق بيض مثل ما 

تقول.. خير ان شاء اهللا! 

 ممثلـــة متضايقة حيل 
النه املنتجـــني ما «نادوها» 
في اعمالهم اليديدة مع انها 
اعلنت اعتزالها التمثيل بعد ما 
قررت الزواج مثل ما تقول.. 

عيل ليش تبني تردين!

 أعمال  استمرار
 بعد االنتهاء من االحتفاالت 
الوطنية هل ستوقف وزارة 
االعالم بث محطة اغلى دار 
خصوصا انها اثبتت جناحها 
في هذه الفترة القصيرة؟.. 

سؤال بحاجة إلى إجابة!

 محطة

 عبدالحميد الخطيب
  وســــط حضور فني واعالمي 
انطلقت مســــاء امــــس األول على 
الدورة  مسرح الدسمة، انشــــطة 
الثامنة ملهرجان محمد عبداحملسن 
اخلرافي لإلبداع املسرحي، حيث 
وجه كلمة االفتتاح عضو مجلس 
أمناء املهرجان الفنان جمال الردهان 
طالبــــا من احلضور فــــي البداية 
الوقوف دقيقة حدادا على ارواح 
الشهداء من ابطال الثورات العربية، 
وحمد اهللا على نعمة االمن واالمان 
التي تعيش فيها الكويت في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

االمير الشيخ صباح األحمد.
  وتابع: مهرجــــان اخلرافي هو 
متنفس حقيقي لالبداع الشبابي 
الكويتــــي وقد حرصنــــا على ان 
تتزامن دورته الثامنة مع احتفال 
الديرة بـ ٥٠ سنة على االستقالل 
و٢٠ على التحرير و٥ على تولي 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم، مضيفا: كما 
ان استمرار املهرجان يأتي جلدية 
الدعــــم والرعاية التي غمرتنا بها 
اسرة اخلرافي متمثلة في رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي الذي 
مينحنا الكثير من وقته وجهده لدعم 
هذا العرس املســــرحي الذي انتج 

الكثير من االعمال التي شاركت باسم 
الكويت في اخلارج مثل مسرحية 

«تاتانيا» ملسرح اخلليج.
  وذكــــر الردهان اســــماء جلنة 
التحكيم واملكرمني، ثم اعلن افتتاح 
الدورة الثامنة، ليفتح الستار مع 
بداية اول عروض املسابقة الرسمية 
وهو مســــرحية «احلل باحلرب» 

لفرقة املسرح الكويتي.
  وتدعو املســــرحية من خالل 
احداثها االنســــان إلــــى ان يقتنع 

بحاله وال يطمع فيما ليس من 
حقه وذلــــك من خالل قصة 

بسيطة نقلها بطال املسرحية 
الفنان عبداحملسن القفاص 
وحمد اشكناني اللذان قدما 

حكاية شخص عجوز 
ال يــــري بســــبب 
انفجار قنبلة في 
احد البنوك التي 

كان يسرقها مبساعدة 
صديقه االصم والذي يحاول 

احلصول على املال الجراء عملية 
جراحيــــة يســــتطيع بعدهــــا ان 
يسمع، وحلظهما العثر يقعان في 
قبو البنك ويتجادالن بخصوص 
تقسيم املال الذي سيسرقانه، وكيف 
سيتصرفان فيه ولكن جدالها يطول 
فيأتي شخص غريب يجد خزنة 

البنك مفتوحة فياخذ املال ويذهب 
لتنتهي املسرحية مع فقدانهما املهما 
وبقائهما على حالهما وندمهما جراء 

تناحرهما دون جدوى. 
  ومن هنا، تبني لنا املســــرحية 
كيف يصنع االنسان احالمه ومتى 
تتسرب االمال من بني يديه من خالل 
تراجيديا السقوط والهزمية بفعل 
اخلوف من االخرين، كما عكست 
لنا خنوع االنسان وجداله الذي ال 
ينتهي واستسالمه للهموم بفعل 
والشــــكوى  االنتظار 

والتذمر.
  ان العرض الذي 
قدمته فرقة املسرح 
الكويتــــي اهتــــم 
ببعــــض عناصر 
العمل املســــرحي 
واغفل البعض االخر 
ما اثر في شكل العرض 
ككل، فقد ركز محمد الفرج في 
اولى جتاربه االخراجية وثاني 
تأليف مسرحي له على امكانات 
الفنانني عبداحملسن القفاص وحمد 
اشكناني وهما صاحبا خبرة في 
املسرح االكادميي، حيث اجادا في 
ايصال انفعاالتهما وجذبا احلضور 
من خالل حوار محبوك وجنحا في 
جتسيد دوري االعمى واالصم رغم 

بعض الهفوات من حمد اشكناني 
والــــذي كان يفهــــم كالم االخرين 
من شفاههم النه اصم، حيث كان 
يكمل احلوار مع القفاص دون ان 
ينظر الى شــــفتيه، وال نغفل دور 
الســــينوغرافيا، حيث اســــتخدم 
الفرج اجلانب الصوتي واحلسي 
والذي ســــاند في تنظيــــم إيقاع 
العرض فوصلت الفكرة بسهولة 

للمتلقني. 
  ولكن ما شاب العرض من قصور 
هو ادخال بعــــض احلوارات التي 
اســــتخدمت امياءات والفاظا بدت 
وكأنها مقحمة على النص خصوصا 
في جدال البطلني على محبوبتهما 
فكانت احلالة غير مناسبة مع اجواء 
الفزع التي يعيشانها، خصوصا 
انهما محبوسان في قبو واحلرب 
محيطة بهما، والنقطة االخرى هي 
النهاية «املبتورة» للمسرحية، حيث 
فوجئ احلضــــور بتحية املمثلني 
لهم مبجرد ان سرق شخص اخر 
النقود التي جتادال عليها، ما اعتبره 
البعض قصورا من مؤلف العمل 
وانه نسي ان هناك عالقة جدلية بني 
العالم اخلارجي والعالم املفترض 
احملدود داخل الفضاء املســــرحي، 
لذلك كان البد ان يجد نهاية اخرى 

تكون اكثر اقناعا. 

 شكوى وتذمر في «الحل بالحرب» للمسرح الكويتي
 دقيقة حداد خالل افتتاح مهرجان الخرافي المسرحي الدورة الثامنة

(أنور الكندري)   احلضور أثناء وقوفهم دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورات العربية  

(أنور الكندري)   الزميل مفرح الشمري يتوسط القفاص والفرج وإبراهيم أثناء املؤمتر الصحافي  

(أنور الكندري)   جانب من مؤمتر جلنة التحكيم  

 مشهد من مسرحية «احلل باحلرب» 

 رفضــــت املمثلة غادة عــــادل اتهامها 
املمثلني  الى عضويــــة نقابة  باالنضمام 
املصريني دون وجه حق ألنها لم حتصل 

على مؤهل دراسي بعد االعدادية.
  واعتبرت غادة عادل هذا الكالم مجرد 
«صغائر»، على حد تعبيرها وبصعوبة، 
مؤكدة، حسب «النشــــرة»، أنها حاصلة 
على مؤهل فوق املتوسط من اجلماهيرية 
العربية الليبية، حيث كانت تعيش هناك 
مع عائلتها منذ طفولتهــــا وحتى أوائل 
التسعينيات.  وأشارت الى أنها حصلت 
على الشهادة بالتحديد من معهد االعداد 
الوظيفــــي قســــم االدارة وبتقدير جيد، 
والشهادة موثقة، وقالت: ال أعرف ما جدوى 
هذه االتهامات ونحــــن في تلك الظروف 

العصيبة على كل املستويات.
  وأضافت: احلديث عن شهادة اعدادية 
أو ابتدائية ليس في وقته على االطالق، 
ألننا في مرحلة أهم من األشياء الشخصية، 
وطوال فترة االتهامــــات لم أحاول حتى 
الدفاع عن نفسي، ألنني لست متهمة، ولم 
أحاول اثبات كذب االدعاءات ألنني مقتنعة 

في األساس بأن الفن مش بالشهادات». 

 غادة عادل تتبرأ من اتهامها 
  بالحصول على «اإلعدادية» فقط

 لطيفة: ليلى مراد 
  عّلمتني الفن.. 

  وأتمنى تجسيد 
شادية

 أعربـــت املطربة 
التونســـية لطيفة 
عن رغبتها في تقدمي 
سيرة الفنانة املصرية 
شـــادية عن طريق 

عمل تلفزيوني. 
  وفــــــي حيـــــن 
استبعدت إقدامها على 

الزواج في الوقت احلالي بدعوى أنها تزوجت الفن، قالت 
إنها تعلمت الفن من الفنانتني ليلى مراد وفاتن حمامة.

  واضافت لطيفة، حسب مجلة «لها»: أنا مستمتعة 
بعملي في الفن، أعشق هذا التعب، ألنني اكتشفت أن 
الفن هو الشـــيء الوحيد املخلص الوفي، ودائما أشكر 

اهللا أنه جعلني على ما أنا عليه.
  وتابعت: كثيرا ما أجد نفسي أسير في شوارع تونس 
بجوار مدرستي ومنطقتي، وعندما التقي أصدقائي أتذكر 
أيامي قبل أن أصير فنانة، وأقول: شكرا يا رب، ألنني 
صرت فنانة، وكل هؤالء البشـــر يعرفونني ويرددون 

أغنياتي. 

 وصل محبو املطربتني جنوى كرم وأمل حجازي إلى الدور النهائي 
في دوري «فانزات» النجوم على موقع «فيس بوك»، والذي تقوم فكرته 
علــــى جتميع أكبر عدد من النقاط لتأييد النجوم، عن طريق الضغط 

على صورة النجم لتحسب نقطة لصاحله.
  وبدأ الدوري بأدوار متهيدية قسم النجوم فيها إلى ٦ مجموعات، 
وصعــــد األول عن كل مجموعة إلى الدور الثانــــي، وهم: فانز كارول 
سماحة، وهيفاء وهبي، وجنوى كرم، وأمل حجازي، وإليسا، ومروان 

خوري.
  ويحســــم اللقب لصالح املتأهلتني للدور النهائي خالل أســــبوع 
بعد انتهاء مدة املسابقة، وإن كانت فرص «فانز» جنوى تبدو أفضل 
حتــــى اآلن، حيث جمعوا حتى اآلن ٣٣ نقطة، في مقابل ٢٣ لـ «فانز» 

أمل حجازي. 

 قصة حب ملتهبة تتحدى فارق العمر اشتعلت بني النجمة السورية 
كندة علوش ومواطنها الفنان عباس النوري، في حلقة هذا االسبوع 
من برنامج «لو» حيــــث قاما ببطولة قصة افتراضية حول احلبيبني 
منى وأشــــرف، والعراقيل التي واجهتهما، بسبب فارق السن بينهما، 
لكونها تكبره بـ ٥ سنوات، وكيف تعامل كل منهما مع املوقف. وقالت 
كنــــدة في البرنامج، إنها تفضل أن يكون هناك تقارب في الســــن بني 
الزوجني، أو أن يكون الزوج أكبر بقليل. وعلى صعيد أعمالها الفنية 
نفت كندة رفضها عرض االشــــتراك في بطولة املسلسل الذي يعد له 
عادل إمام ويقوم بإخراجه جنله رامي أمام، مؤكدة أنها وافقت ورحبت 
بهذا العرض الذي وجدت فيه فرصة للوقوف أمام الفنان القدير، لكن 
املسلسل يتطلب السفر للخارج في وقت ترتبط فيه بتصوير أعمال 

أخرى، وهو ما كان سيعطل هذه األعمال، ما أجبرها على االعتذار.

 عقب عرض «احلل باحلرب» 
لفرقة املسرح الكويتي عقد مؤمتر 
صحافي البطال املسرحية أداره 
الزميل مفرح الشمري وحضره 
املؤلف واملخــــرج محمد الفرج 
القفاص  والفنان عبداحملســــن 
وسليمان حيات وحسني ابراهيم، 
حيث وجه املؤلف واملخرج محمد 
الى فرقة املسرح  الفرج شكره 
الكويتي التي أتاحت له الفرصة 
للمشاركة في العمل، مشيرا إلى 
أن أحداث املسرحية شهدت صراعا 
بني شخصني كانا على عالقة حب 
وصداقة بسبب النقود، مؤكدا ان 
قصة العرض ارتكزت على قضية 
ان املال هو سبب أي صراع في 

هذا العالم.
  وعما احتواه البيان رقم ١ من 
القوات املسلحة بحدوث حرب 
أهلية والبيان الثاني الذي يعلن 
سقوط طائرة من االعداء وهل 

 مفرح الشمري
  هنأ رئيــــس مجلس األمناء 
مدير مهرجان محمد عبد احملسن 
اخلرافي لإلبداع املسرحي بدورته 
الثامنة د.نبيل الفيلكاوي صاحب 
السمو األمير مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية التي يعيشها الشارع 
الكويتي بحلــــول ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ ســــنوات على تولي سموه 

مقاليد احلكم في البالد.
  جاءت هذه التهنئة من خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده املركز 
اإلعالمي للمهرجان ألعضاء جلنة 
التحكيم لهذه الدورة،حيث وجه 
الفيلكاوي شكره ألعضاء جلنة 
التحكيم على موافقتهم على حتمل 
املسؤولية، خصوصا أن اآللية 

احلرب هي ثورة داخلية أم عدوان 
خارجي؟ قال الفرج: ان البيان االول 
كان واضحا أن الشــــعب هو الذي 
قام باحلرب االهلية، مؤكدا ان نص 
املسرحية كان مكتوبا قبل االحداث 
التي وقعت في تونس ومصر ولم 

يرمز الي دولة.  

  ومن جانبه اشــــاد الفنان عبد 
القفاص بالتعاون االول  احملسن 
الفرج  مع املؤلف واملخرج محمد 
وبالعمل مع الفنان حمد أشكناني 
وفريق املسرحية جميعا متمنيا 
أن يتحقــــق التعــــاون بينهم في 
العمل  املقبلــــة، وقــــال:  املــــرات 

يحمــــل أفكارا كثيــــرة، ثم حتدث 
كل من حســــني ابراهيم وسليمان 
حيــــات عن الســــينوغرافيا التي 
العمل وجرأتهما في  قدمها خالل 
استخدام الغبار وااللوان، السيما 
وان «احلل باحلرب» يعد التجربة 

االولى لهما. 

املتبعة بالتحكيم أثبتت جناحها 
بدليل أنه لم حتصل أية احتجاجات 
على نتائجها في دورات املهرجان 

السابقة. 
  ومن جانبه متنى عضو مجلس 

األمناء أمني الصندوق جمال الرهان 
أن حتقق هــــذه الــــدورة النجاح 
خصوصا أن أعضاء جلنة التحكيم 
من األكادمييني املخضرمني الذين لهم 
باع طويل في احلركة املسرحية.

  وبدورهم أشــــاد أعضاء جلنة 
التحكيم بدور راعي املهرجان جاسم 
اخلرافي في  دعم الشباب الكويتي 
املوهــــوب متمنني النجاح للدورة 

الثامنة وللمشاركني فيها. 

 كندة تقع في حب النوري وتعتذر عن االرتباط بـ «الزعيم» 

 محبو نجوى كرم وأمل حجازي في نهائي «دوري المعجبين»

 الفرج: نص «الحل بالحرب» ال يرمز ألي دولة

 نبيل الفيلكاوي: اآللية المتبعة في التحكيم ناجحة 
 خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد للجنة التحكيم

 كندة علوش

 جنوى كرم

 عباس النوري 

 أمل حجازي 

 لطيفة 

 غادة عادل 


