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املهرجان يستمر حتى 6 اجلاري ويشارك فيه 70 فيلماً تعالج قضايا املرأة

»صائدة النسور« يفتتح أنشطة »أجيال السينمائي« الرابع
رأسهم املخرج وتو بيل واملمثلة 
أيشولبان نورغاييف، مارغوس 
باجو مخرج فيلــم »اجلمعية 
السرية ملدينة »سوب«، املمثلة 
أوليفيا فيكانت وتشوي سو إن 
)دنيانا(، باباك أنفاري ونرجس 
رشيد واملخرج خليفة العبيدلي 
)أعضــاء جلنة حتكيم »صنع 
في قطر«( وغيرهم من النجوم 
وأعضاء املجتمع السينمائي، 
كما حضرت املواهب السينمائية 
فــي برنامج »صنــع في قطر« 
وكلهم أمل يأن حتقق أفالمهم 

النجاح.
جديــر بالذكــر ان مهرجان 
أجيال ســيعرض في هذا العام 
70 فيلمــا مــن 33 بلــدا تعالج 
قضايــا متكــن املــرأة وأزمات 
النزوح العاملية واالستقالل املالي 
واالنفصال والصراعات اليومية 
في عاملنا املعاصر. لكنها تقدم في 
قالب ساحر يبعث على التفاؤل 
ويلهم املشاهدين ويؤثر فيهم.

عن قضايا اجتماعية تؤثر في 
الناس في كل العالم«.

وتابعت الرميحي: »يعكس 
كل فيلم مكاننا وزماننا، فحتى 
عند مناقشة املواضيع والقضايا 
املزعجة، تبعث األفالم فينا األمل 
وتعيد الثقة في اإلنسانية. لقد 
قطع صناع األفالم مسيرة طويلة 
لتحقيق أحالمهم وهم في الواقع 
يقدمــون لنا خدمــة كبيرة من 
خالل فتح آفاق جديدة أمامنا، 
وعلى الرغم من أن القيام بهذا 
األمــر ال يكون مريحــا ومليء 
بالتحديــات، فإنهــم يدفعوننا 
التخاذ خطوات بســيطة ولكن 
هادفة تترك وراءها إرثا إيجابيا«.
هذا ورحــب حفل االفتتاح 
باملواهب السينمائية من قطر 
واملنطقــة والعالــم، باإلضافة 
إلى املجتمع الثقافي واإلبداعي 
وشخصيات مهمة، كما استقبلت 
الســجادة احلمراء فريق عمل 
فيلم »صائدة النسور« وعلى 

شــبابنا من خالل أفالم مؤثرة 
وهادفة ونعزز الوعي عن العالم 
من حولنا ونلهمهم للنظر إلى 
اإلنســانية من منظور جديد، 
ولهذا اخترنا تشكيلة متنوعة 
من األفالم في هذا العام للحديث 

الفاعلة وبث الطاقة اإليجابية 
فيهــم، فإنهــم يلهموننا أيضا 
لتحسن أنفسنا في كل عام«.

وأضافت: »مهرجان أجيال 
يســعى لتحقيــق هــدف أكبر 
للمجتمع، ومع أجيال نشــرك 

األفالم دوما بأننا جزء من عالم 
كبير وتســاعدنا على فهم هذا 
العالم وواقعه وبهذا نعد شبابنا 
للمســتقبل. فحكامنا الصغار 
يبثون احليــاة في هذا احلدث 
املجتمعي، ومن خالل مشاركتهم 

مهرجــان أجيــال الســينمائي 
الرميحــي بالضيوف  فاطمــة 
واملدعويــن من جميــع أنحاء 
العالــم، ومن ضمنهم أكثر من 
550 حكمــا ســينمائيا مــن 10 
بلدان، وقالت الرميحي: »تذكرنا 

الدوحة - مفرح الشمري 
@Mefrehs

حتت رعاية رئيسة مجلس 
إدارة مؤسسة الدوحة لألفالم 
الشــيخة املياسة بنت حمد آل 
افتتــح مهرجــان أجيال  ثاني 
الســينمائي، أنشــطة الــدورة 
الســجادة  الرابعــة مبراســم 
احلمراء وبعرض فيلم االفتتاح 
املنغولي »صائدة النسور« كأول 
عرض له في الشرق األوسط.

وحملــت أحــداث »صائدة 
النسور« رسالة مؤثرة، حيث 
تناولــت قصــة فتــاة حتــدت 
اجلميــع لتنميــة هوايتها في 
صيد »النسور« لتؤكد ان إحداث 
التغييــر اإليجابي في املجتمع 
أمــر جميل ويســعد اآلخرين، 
خصوصــا انه نابــع من حتد 

إلثبات الوجود.
ورحبت الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة الدوحة لألفالم ومديرة 

فريق عمل »صائد النسور« مع فاطمة الرميحيجانب من حفل االفتتاح

قناة محلية خاصة 
هاأليام اجتمعت مع 

فريق عملها الستحداث 
برامج منوعة ترفيهية 
على شاشتها بعد ما 

انتهت فترة انتخابات 
مجلس األمة.. 

عساكم على القوة!

ممثل يفكر يسوي ملتقى 
فني خليجي عربي لتقريب 
األفكار بني الفنانني العرب 

على قولته وراح يعلن 
عنه بعد ما يحصل على 

الدعم املطلوب من اجلهات 
اللي خاطبها.. 

خير ان شاء اهلل!

ممثلة شكلها صارت 
مغرورة على ربعها 

بالوسط الفني بعد ما 
وقعت عقد احتكار مع قناة 
فضائية وعدوها انها تكون 

بطلة مميزة في جميع 
أعمالهم الدرامية اللي يبون 
ينتجونها لرمضان املقبل.. 

ننطر ونشوف!

اجتماعتقريب احتكار

بشار جاسم

حصــل الفنــان إبراهيــم 
الشيخلي على جائزة أفضل 
ممثــل دور رئيســي بواليــة 

بثينة تتعرض حلادثني 
مروريني في أسبوع

إبراهيم الشيخلي »أفضل ممثل« في كاليفورنيا
كاليفورنيا، كما انه يســتعد 
لعمل مسرحي أكادميي جديد. 
وفي تصريح خاص لـ »األنباء« 
قــال: »احلمد هلل رب العاملن 
حصولي علــى جائزة أفضل 
ممثــل دور رئيســي بفيلــم 
»اجلزء غير املفقــود«، وهو 
بطولتي مع محمد أسد وتأليف 
محمــد احمليطيــب وإخــراج 
احمــد اخلضــري، واجلائزة 
 Accolade« كانت من مهرجان
Global« بواليــة كاليفورنيا 
بأميــركا، كمــا حصلنا على 
جائزة أفضــل فيلم متكامل، 
وهالشي أســعدني جدا ألننا 
تعبنا ليخرج بأفضل صورة، 
وال أنسى دعم وجهد املخرج 
أحمد اخلضري، وانا أحب ان 
أهدي جائزتي لصاحب السمو 

األمير وللشعب الكويتي«.
أمــا عــن جديــده فقــال: 
»جديدي مســرحية »العائلة 
احلزينــة« للمهرجان احمللي 
الســادس عشر باسم مسرح 
اخلليج وستقدم 1٢ ديسمبر 
اجلاري، من إخراج عبدالعزيز 
صفر، ويشــاركني بالتمثيل 
فاطمة الصفــي وخالد مظفر 
وميثــم بــدر والعديــد مــن 
الفنانــن، وفكرة املســرحية 
تتكلم عن النفس البشرية التي 
يحتويها الطمع واالستغالل، 
ودوري بها مفاجأة ال أود ان 

أحرقها على اجلمهور«. ابراهيم الشيخلي

أحمد الفضلي

تعرضت النجمة العمانية بثينة الرئيسي حلادثي 
سير أثناء تنقلها بني مناطق سلطنة عمان في غضون 
أســبوع، األمر الذي اســتغربته بثينة كثيرا خالل 
حديثها لزمالئها الفنانني والفنانات واملقربني منها ممن 
تواصلوا معها بعد ما حدث لها بقصد االطمئنان على 
سالمتها، خصوصا انها ذكرت ما تعرضت له عبر 
حساباتها في مختلف مواقع التواصل االجتماعي.
وبررت الرئيسي أسباب احلادثني البسيطني، 
بحسب وصفها، باستهتار عدد كبير من السائقني 
وقيامهم باستخدام هواتفهم النقالة أثناء قيادة 
املركبة، حيث كان احلادثان من اخللف وعند توقفها 
بشكل مفاجئ، وفي احلادثني كان مبرر الطرف 
اآلخر انشــغاله باستخدام 
الهاتــف أثنــاء القيادة. 
ووجهت بثينة رســالة 
جلميــع مســتخدمي 
في  النقالة  الهواتــف 
عمــان ودول اخلليج 
مفادها االلتزام بقواعد 
املرور التي تنص على عدم 
استخدام الهاتف النقال أثناء 
القيادة لتفادي احلوادث املرورية، 
خصوصا انها تســببت مؤخرا 
بحاالت إعاقات دائمة ومنها ما 
نتج عنه الوفيات ألشخاص 

في ربيع العمر.

قدمته فرقة املسرح الكويتي في آخر العروض الرسمية لـ »أيام املسرح للشباب«

»عطسة«.. كوميديا كسرت اليأس!
رأســه، فاجلميــع يطلــب 
منــه االعتذار للمســؤول 
وهــو يــرى انه لــم يفعل 
شــيئا يســتحق االعتذار، 
ويهتــدي حتــت ضغــط 
اخلوف الى كتابة رســالة 
يعتذر فيها للمسؤول عما 
فعله، لكن ايضا هذا احلل 
بوجهة نظــر من حوله ال 
يجدي نفعا، فيقرر أخيرا 
الذهاب للمسؤول واالعتذار 
وهناك يجد املهانة وسلب 
الكرامــة بســبب فعلتــه، 
وينتهي العرض وهو وحيد 
بائــس ويقول »أنا بشــر 
ولي احتياجاتي كإنسان، 
والعطس احتياج طبيعي«.
في عــرض »عطســة« 
حلــق الفنــان عبدالعزيز 
النصار بشخصية املوظف 

البسيط، وانتقل من خاللها 
بن حاالت نفسية مختلفة، 
فتارة ال يشغله ما حدث مع 
املســؤول ويباشر حياته 
ضاحكا، وتارة أخرى يكون 
اإلنسان املتأزم الذي يخشى 
عواقــب مــا فعــل، وأظهر 
ببراعة غرابة الشــخصية 
ومدى ما يعانيه اإلنسان اذا 
ما واجه السلطة، وعكست 
الرؤية اإلخراجية مدى فهم 
التام  التركماني  عبــداهلل 
للنص، واهتمامه بوضع كل 
كبيرة وصغيرة في مكانها، 
فقد كانت كل حركة او جملة 
على املســرح لها داللتها، 
كما استخدم سينوغرافيا 
مبهرة في جميع عناصرها 
وكانت عامال مســاعدا في 

جناح العرض.

طبيعيــة اجلميــع يصاب 
بها في اي وقت واي مكان، 
وتتزاحــم األفــكار داخــل 

عبدالحميد الخطيب

ارتقى العرض املسرحي 
»عطسة«، الذي قدمته فرقة 
املسرح الكويتي مساء امس 
األول على خشــبة مسرح 
الدسمة في آخر العروض 
املنافسة في الدورة احلادية 
عشــرة ملهرجان املســرح 
للشباب، بذائقة اجلمهور، 
حيث كان حافال بالعديد من 
عناصر الفرجة املسرحية، 
وتفجــرت فيــه قــدرات 
متثيلية شبابية، فاستمتع 
اجلميع بجماليات الصورة 

واألداء معا.
القصة التي ألفها محمد 
الكثير من  املسلم عكست 
القضايا املهمة مثل اخلوف 
من املسؤول والتنازل عن 
جــزء مــن الكرامــة او كل 
الكرامــة مقابــل إرضائه، 
وخرج بها املخرج عبداهلل 
التركمانــي مــن اإلطــار 
التقليدي ليقدم  املسرحي 
لنا حبكة فيها بناء درامي 
متميز مؤطــر بالكوميديا 
الســاخرة ليكســر حالــة 
اليأس التي كان يعيشــها 

البطل.
العرض  دارت أحــداث 
حول موظف بســيط كان 
يشاهد إحدى املسرحيات، 
رجــل  أمامــه  ويجلــس 
مســؤول، ولســوء حظه 
يعطــس فيتطايــر الرذاذ 
من فمه ويقــع على رأس 
الــذي يغــادر  املســؤول 
املــكان غاضبــا، فيخــاف 
املوظــف ويذهب ســريعا 
الى بيتــه ويخبر زوجته 
مبا حدث، فتؤكد انه يجب 
عليه االعتذار للمســؤول 
حتى ال يســتخدم سلطته 
ضده ويؤذيه او يقاضيه 
ويدخله السجن، فيرفض 
املوظف هذا الكالم ويقول 
ان العطس حالة إنسانية 

مشهد من مسرحية »عطسة«

للشــباب على اجلهود التي 
بذلــت، والتــي كانت على 
مســتوى احلدث والطموح 
الذي يريده الشباب الكويتي.
وتابع: املســتوى الفني 
هذه الدورة فيه وعي كبير، 
والشباب مدرك لدور وأهمية 
املسرح، وال أنسى ان أشكر 
املتطوعني على ما  الشباب 
بذلــوا من جهــود لتخرج 
الــدورة احلاليــة بأفضل 
للجميع  صورة، ونتمنــى 

التوفيق.
وفي نهايــة احلفل قام 
عبدالرسول واملزعل والعلي 
بتكرمي كل وســائل االعالم 
املقروءة واملرئية وتســليم 
دروع تكرميية للمتطوعني.

بأســرتنا اإلعالمية التي لم 
تدخر جهدا لدعم الشــباب 
الدورة احلادية عشرة،  في 
وانقل لكم حتيات وشــكر 
عبدالرحمــن بداح املطيري 
العامة  للهيئة  العــام  املدير 

مديــر إدارة اإلنتاج، وأثنى 
عبدالرسول في كلمة له أثناء 
التكرمي، على اجلهود  حفل 
والتعاون املستمر بني »أيام 
املسرح للشباب« ووسائل 
اإلعالم، وقال: نحتفل اليوم 

املركز  في ختام أنشطة 
 11 الـ  للــدورة  اإلعالمــي 
ملهرجان أيام املسرح للشباب، 
امــس االول  اقيم مســاء 
مبسرح الدسمة حفل تكرمي 
لوســائل اإلعالم املختلفة 
من صحف يومية ومجالت 
وتلفزيونات، وذلك تقديرا 
جلهودهم وتعاونهم املستمر 
ومتابعتهم ودعمهم ألنشطة 

وفعاليات دورة هذا العام.
حضــر احلفــل رئيس 
املهرجان املخــرج عبداهلل 
الدورة  عبدالرسول ومدير 
احلادية عشرة ورئيس مسرح 
الشباب محمد املزعل وفهد 
العامة  الهيئة  العلي ممثــل 
الفالح  للشــباب وســعد 

جانب من حفل تكرمي وسائل اإلعالم

عبداهلل عبدالرسول: اجلهود التي بذلتها 
اجلهات اإلعالمية كانت على مستوى احلدث

يشارك بفيلمني في مهرجان دبي السينمائي الدولي

احلساوي لـ »األنباء«: السينما اخلليجية ال تعاني من حالة ركود
لقائه بأحد الشباب في سيارة ومن خالل أحداث 
ومواقف جتمعهما، تتغير حياة الشاب ونفسيته.
بنتائج  وأعرب احلســاوي عن ســعادته 
مشــاركاته في مهرجان السينما اخلليجية في 
أبوظبي، والذي حصلت فيه السينما السعودية 
على نصيب األسد بـ 4 جوائز، مؤكدا على انه 
وجد نفسه في الســينما من خالل القصص 
واحلكايات املختلفة التي قدمها، وان هذه العالقة 
بــدأت في 2010 مع املخــرج عبداهلل آل عياف 
بفيلم »عايش«، والذي حصد مجموعة كبيرة 
من اجلوائز في مختلف املهرجانات احمللية أو 

اخلليجية أو العربية. 
كما اعتبر ان السينما اخلليجية ال تعاني من 
حالة ركود، وقال موضحا: ال ننكر اننا مازلنا 
بحاجة الى املزيد من طرق التوزيع والتسويق 
في هذا املجال، ولكن الواقع ان األفالم التي تقدم 
من كوادر سينمائية شابة وموهوبة للغاية، يكون 
هدفها املشاركة في املهرجانات وليس العرض 

التجاري في صاالت السينما.
وتابع: مــن خالل جتربتي في الســينما 
اخلليجية أستطيع ان أقول ان الفيلم اخلليجي 
حاضر وبقوة في أكثر من منصة ســينمائية 
وعربية وبل حتى عاملية، فقد شاركنا مؤخرا في 
لوس اجنيليس في »أيام الفيلم السعودي« والذي 
جاء مببادرة من »مركز امللك عبدالعزيز الثقافي 
العاملي«، وحضره كبار النجوم في هوليوود من 

مختلف األصعدة.
ومن جهة أخرى، أشار إبراهيم احلساوي 
الى انه لم يســتقر على األعمال الدرامية التي 

سيشارك فيها بالفترة املقبلة.

سماح جمال

يستعد الفنان إبراهيم احلساوي للمشاركة 
بفيلمني قصيرين في مهرجان دبي السينمائي 
الدولي، الذي يقام في الفترة من 7 الى 14 اجلاري، 
وقال احلساوي لـ»األنباء«: الفيلم األول بعنوان 
»أيقظني« للمخرجة رمي البيــات، وألعب فيه 
شخصية أب ال يكترث إال لعمله وال يكاد يرى 
أسرته، أما الفيلم الثاني فيحمل اسم »فضيلة 
أن تكــون ال أحد« للمخرج بدر احلمود، وقدم 
فيه دور رجل كبير في السن و»اعور«، وأثناء 

وفي مشهد من فيلم »ايقظني« احلساوي في فيلم »عايش«

مع  اجنيليس  بلوس  السعودي«  الفيلم  »أيام  في  احلساوي  إبراهيم 
املخرج بدر احلمود واملمثل مشعل املطيري


