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ممثل شاب مصدق نفسه انه 
صاير مشهور هاأليام يعامل 

الصحافة بطريقة عجيبة 
وغريبة مع انها تدعمه 

بأعماله الفنية.. اهلل يشفيك!

ممثلة حلوة مستغلة طيبة 
أحد املخرجني في لوكيشن 
عملها اليديد وقاعدة تتأخر 

دون حسيب أو رقيب.. 
الشرهة على اللي يايبچ!

مقدمة برامج في إحدى 
الفضائيات قاعدة حتن على 

املسؤولني فيها انهم يعطونها 
برامج حوارية خاصة في 

االنتخابات بس اجلماعة مو 
مقتنعني بطلبها.. يبه خلچ 

عالبرامج املنوعة احسن!

طريقة

استغالل

برامج

القاهرةـ  أ.ش.أ: انتهى امللحن 
واملطرب الشاب محمد عبداملنعم 
منذ أيام من تصوير أغنية »وربنا 
املعبود« مع املخرج الشاب تامر 
املقـــرر أن تعرض  حربي ومن 
األغنية علـــى عدد من احملطات 
الفضائية يـــوم الثالثاء القادم، 
وقد قام عبداملنعم بإعادة توزيع 
األغنية حيـــث انها صدرت منذ 
عام تقريبا ضمن أول ألبوماته 
الغنائية »من يوم ماسبتك« والذي 
حقق جناحا كبيرا وقت صدوره، 
وكانت آخر األغنيات التي صورها 
هي أغنيـــة »أنا كده عملت اللي 
عليا« التي أصدرها »سنجل« منذ 

عدة سنوات.
كما ينتظر عبداملنعم عرض 
فيلم »ســـاعة ونص« الذي يعد 
الظهـــور األول له في الســـينما 
الفيلم  حيث يشارك في بطولة 
مع العديد من النجوم منهم أحمد 
بدير وإياد نصار وأحمد السعدني 

ومحمد رمضان.

عبداملنعم ينهي 
»وربنا املعبود« 

وينتظر »ساعة ونص«

قدمتها »املسرح العربي« ضمن املسابقة الرسمية لـ »الكويت املسرحي«

»فصيلة على طريق املوت«.. نص إذاعي أنقذه احلشاش!

حسن رئيسي وعلي البشر، إضافة 
إلى تنوع اإلضاءة التي قدمها علي 
حسن، ما بني حركتي اللون األصفر 
الساطع واألزرق الفاحت كناية عن 

تعاقب النهار والليل.
وقد اجتهد املمثلون، على تفاوت 
اخلبـــرات فيما بينهم، خصوصا 
يوسف احلشاش الذي كان جنم 
اإلمساك بشخصيته حتى نهاية 

العرض.
مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

زوجته... وهكذا. 
حفنة من املجرمني، لكنهم مرآة 
صادقة وكاشفة ملدى إنسانيتنا 
نحن. وألن لكل منهم قصة مالت 
املســـرحية إلى الطابع السردي 
و»املونولوجـــات«، وإن اجتهـــد 
املخرج في تقطيع كل قصة على 
نحو مستقل، ومتناغم مع غيرها في 
آن، مستفيدا من التكنيك السينمائي 
عبر حركة اإلعتام واإلضاءة، في 
نهاية كل قصـــة، ووضح اجلهد 
املوسيقي الذي تصدى له كل من 

ضمن عروض املسابقة الرسمية 
ملهرجان الكويت املسرحي الثاني 
عشر قدمت فرقة املسرح العربي 
عرضها املســـرحي »فصيلة على 
طريق املوت« مأخوذة عن رواية 
للمؤلف ألفونسو ساسكري، وإعداد 
وإخراج أحمد الشـــطي، وبطولة 
اوس الشطي، يوسف احلشاش، 
سعود القطان، فهد حمود وآخرين، 
وذلك مساء أمس االول على خشبة 

مسرح الدسمة.
نص املســـرحية مييـــل الى 
النصـــوص اإلذاعيـــة ويتمحور 
على »ثيمتني«، لكل منهما طابعها 
الدرامي، األولى »ثيمة« احلرب التي 
تتحول إلى كابوس عبثي، وتخرج 
الوحش الكامن في داخل كل إنسان، 
وتثير من األسئلة أكثر مما جتيب 
عن شيء، أما »الثيمة« الثانية فهي 
تلك العزلة القابضة التي تعتصر 
إنسانية اإلنســـان وتفقده األمل 
واحللم واملعنـــى، فهو ميت وإن 
ظل يتنفس ويراقب الزمن، وهو 
مع اشـــتداد تلك العزلة يخوض 
صراعا بائسا مع من يشاركونه 
املصير الواحد، إنه صراع أقرب 
إلى اجلنـــون وبال فائزين، وثمة 
نصوص كثيرة اشتغلت على العزلة 
واجلنون لعل من أشهرها »العنبر 
رقم 6« رائعة تشيكوف. نحن أمام 
امتزاج عبقري لـ »الثيمتني« معا، 
خمسة جنود مع عريفهم، هم: أوس 
الشطي )العريف(، سعود القطان 
)بدر(، يوسف احلشاش )فريد(، 
إبراهيم نيروز )أنيس(، فهد حمود 

)خليل(. 
هؤالء هم فصيلة املوت التي 
اختيرت عقابـــا ألفرادها لتكون 
في اخلطوط األمامية، فإذا جنت 
استحقت احلرية رغم ما ارتكبه 
أفرادها من جرائم، يعيشون معا 
في عزلة تامة عن العالم، يتوالى 
عليهم الليل والنهار، دون حدث 

حقيقي، ال شيء يحدث...
ال شـــيء مير... كما يقولون، 
فتكون فرصـــة للبوح ومحاولة 
تطهير الذات من ذنوبها العالقة 
بالـــروح، بالتـــوازي مع تعميق 
اإلحساس بعبثية احلرب ال جدواها، 
فلكل منهم مأساة وقصة حزينة 
وجرمية.. العريـــف قتل جنديا، 
وفريد ســـرق خبز رفاقه، وبدر 
قتل األســـرى انتقاما الغتصاب 

مشهد من مسرحية »فصيلة على طريق املوت«

كلثوم أمني مع الزميل مفرح الشمري في املؤمتر

كلثوم أمني: حماس املنتسبني في ورشة »املمثل املبدع« بهرني

خالل استضافته في املركز اإلعالمي ملهرجان الكويت املسرحي

 إسماعيل: »الهيئة العربية للمسرح« بيت يحتضن املسرحيني العرب

في ختام الفترة التدريبية لزيادة 
الثقة بالنفس مؤكدة ان حماس 

املشاركني في الورشة بهرها 
وأسعدها في نفس الوقت. 

واالضاءة. 
واشارت امني الى ان الورشة 

االولى شارك فيها 12 متدربا 6 
منهم من املعهد العالي للفنون 
املسرحية والباقون من الفرق 
اخلاصة مؤكدة إصرارها على 
محدودية العدد. واضافت ان 

حماس املتدربني جعلها تزيد فترة 
التدريب الى 4 ساعات يوميا بدال 
من ثالث، الفتة الى وجود تدريب 

اكدت املخرجة البحرينية كلثوم 
امني ان مهرجان الكويت املسرحي 
احد املهرجانات املتميزة في الوطن 
العربي الذي يجد فيه الفنان فرصة 

اللقاء بالفنانني الكويتيني، الفتة 
الى ان هذا املهرجان يعطي انطباعا 
بان املسرح الكويتي بخير رغم كل 
الظروف االقليمية احمليطة مشيرة 

الى كونه فرصة لاللتقاء بفنانني 
خليجيني وعرب لتبادل اخلبرات.

جاء ذلك بعد استضافتها في املركز 
االعالمي صباح امس.

وحول ورشة املمثل املبدع 
التدريبية وبناء الشخصية 

املسرحية التي عقدتها قالت امني: 
تشرفت في املهرجان األسبق 

بالتدريب في ورشة اخليال 
والفنتازيا ونظرا لنجاح الورشة 
االولى مت استدعائي في الورشة 

الثانية، مشيرة إلى ان املمثل 
املبدع هو الذي يستطيع إيصال 

رسالة للجمهور كما انه ال يكتفي 
بالدراسة بل لديه مسيرة بحث 

دائم عن التميز، الفتة إلى أهمية 
تعاونه مع فريق العمل وأن يكون 
لديه علم بفضاء املسرح والصوت 

ضمن أنشطة املركز االعالمي ملهرجان الكويت 
املسرحي الثاني عشر أقيم مؤمتر صحافي للكاتب 

املسرحي اإلماراتي إسماعيل عبداهلل األمني العام 
للهيئة العربية للمسرح اداره الزميل مفرح الشمري 

حيث حتدث في البداية عن العالقة الوطيدة التي 
جتمعه بأرض الكويت على حد قوله وأنها احتضنت 

صرخته األولى في والدته واخلطوات االولى في 
عالم املسرح وهذا البلد يعتبر أن له جتربة مسرحية 

مختلفة متاما. وبسؤاله عن إنشاء الهيئة العربية 
للمسرح أجاب قائال: كان صاحب املبادرة الشيخ 
د.سلطان القاسمي حاكم الشارقة أن يكون هناك 

بيت يحتضن املسرحيني العرب ويوفر لهم سقف 
امن واألجواء املتطلبة لذلك وإعادة النخبة إلى الصف 
املسرحي العربي ونحاول أن نستنهض باملسرح من 

كبوته وإما عن رأيه في إلغاء اجلوائز في املهرجانات 
كما يطالب البعض فقال: نحتاج الى أن نركز من 

خالل املهرجانات في ان نسعى لهذه اجلائزة وهي 
من األمور التي استسلمنا لها وابتعدنا كثيرا عن 

واقعنا وليس معنى هذا ان التعاطي مع املسرح 
في حالته العامة محرم أو مجرم بل بالعكس فنحن 
نحتاج الى أن ننهل من املعرفة العاملية في املسرح 

واإلنسانية أيضا ونسقطها على واقعنا الن اجلائزة 
ليست كل شيء وال نريد أن نلغيها حتى ال يكون 

هناك عزوف عن املسرح ولألسف لم نستوعب 
موضوع اجلائزة التي تكون محفزا ايجابيا وعامال 

مهما في التطوير في األداء واخلوف من إلغاء 
اجلائزة يلغي التواصل مع املسرح وأصبحت محفزا 

عند البعض في أن يعود ويعمل.

اليوحة: البسام لم تصله دعوة املشاركة 
في جلنة التحكيم ..والبسام يشكره على التوضيح

أكد األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة ان املخرج سليمان البسام 

لم تصله دعوة اللجنة املنظمة ملهرجان الكويت 
املسرحي الثاني عشر ليكون من ضمن جلنة 

التحكيم، مؤكدا انه وقع لبس في ذكر اسمه ضمن 
جلنة التحكيم في حفل االفتتاح!

جاء هذا التأكيد في اليوم الثاني جللسات الندوة 
الفكرية التي شارك فيها املخرج سليمان البسام 

وعدد من املسرحيني اخلليجيني والعرب.
وقد أثار هذا التأكيد استغراب ضيوف املهرجان. 

ومن جانبه، أكد املخرج سليمان البسام لـ »األنباء« 

ما قاله األمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة انه لم تصل له 
دعوة ليكون من ضمن جلنة التحكيم.وبسؤاله 
عن ذكر اسمه في حفل االفتتاح قال: هذا األمر 

يتحملونه هم وليس أنا ألنني لم تصلني اي 
دعوة.

ونفى البسام الشائعات التي ظهرت لعدم حضوره 
في حفل االفتتاح نفيا قاطعا، مؤكدا انه يتشرف 
باملشاركة في أي مهرجان يقام في البالد، شاكرا 

األمني العام على هذا التوضيح لوسائل اإلعالم 
ولضيوف الكويت!
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عضو املفوضية العليا لشفافية االنتخابات

السيدة اعتدال العيار

للحديث عن الظواهر السلبية املرافقة
لالنتخابات التشريعية

عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية

 د. فيصل الفهد
رئيس مجلس إدارة جمعية احملامني الكويتية

املحامي شريان الشريان
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