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.. ورحلت احملبوبة
بشار جاسم 

عندما يذهب الذوق نصبح بال أخالق.. 
وعندمــا ترحــل «األناقة» عــن حياتنا 

نصبح بال أصدقاء.. 
وعندمــا ترحــل عــن الدنيــا رجاء 
اجلــداوي نصبح بــال أم.. نعم نصبح 

بال أم ألنها أم العرب..
 رحلت رجاء ملكة االتيكيت.. رحلت 
الصديقــة املخلصــة احملبــة للكويــت 

وجلريدة «األنباء»..
رحلــت مــن أمتعتنا فــي «حدوتة 
مصرية» و«ســهر الليالــي» و«احلاج 
متولي» و«دعاء الكروان» وغيرها من 
االعمال التلفزيونية والسينمائية والتي 
ظهرت فيها «أنيقة» شكال ومضمونا. 

الراحلة رجاء اجلداوي تولت تربيتها 
خالتها الراحلة حتية كاريوكا فعشقت 
األزياء والفن وعشــقها األبــدي ابنتها 

أميرة.
«األنباء» كرمتها عام ٢٠١٨ لعطاءاتها 
الكبيرة في الساحة الفنية التي ساندت 
فيها زمالءهــا الفنانني باملشــاركة في 

أعمالهم دعما وتشجيعا.
 الراحلة رجاء أو «رورو» كما يسميها 
زمالؤها شعلة من التواصل مع اجلميع، 

خصوصــا عالقتها الطيبة مــع فناني 
الكويــت منهم ســعاد عبــداهللا وحياة 
الفهد ومحمد املنصور ومرمي الصالح.

 رجاء اجلــداوي مهما أحتدث عنها 
ال أوفيهــا حقها ألنهــا أيقونة األخالق 

والتواصل والفن احملترم..
ألف رحمة ونور عليها.. فهي حتى 
وان رحلت عن دنيانا تبقى في قلوبنا..

مسيرة الراحلة رجاء اجلداوي حافلة 
بالنجاحــات واالجنازات منــذ دخولها 
للمجــال الفنــي حتى وفاتها، مســيرة 
لم نســمع بها أي مشاكل، بل كل احلب 
واالحترام والتقدير من جميع من تعاونت 

معهم طوال مسيرتها الفنية.
الراحلة رجاء اجلداوي اسمها احلقيقي 
جناة علي حســن اجلداوي، من مواليد 
مدينة اإلســماعيلية في شــرقي مصر، 
تعود أصولها إلى ينبع في غربي اجلزيرة 
العربيــة، من أب من أصل حجازي وأم 

من أصل جندي.
اهتم جدها حســن مبحافظة أطفاله 
على جذورهم القبلية، فزوج ابنه علي 
بفاطمــة النبوية وهي ابنة رجل يدعى 
محمد علي من عنيزة في القصيم فأجنبت 
رجاء التي تلقت تعليمها األول في مدارس 
الفرانسيسكان في القاهرة، حيث تعلمت 
الفرنسية واإليطالية واإلجنليزية في 
سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة 
بإحدى الشــركات اإلعالنيــة، تزوجت 
من حارس مرمى النادي اإلســماعيلي 
ومنتخب مصر األسبق حسن مختار في 
٢٢ نوفمبــر ١٩٧٠، وأجنبت منه ابنتها 

الوحيدة «أميرة».
الراحلة رجاء اجلداوي مع القديرة سعاد عبداهللا والفنان 
عمرو يوسف والفنانة وفاء عامر والزميل بشار جاسم

شكرًا.. كورونا !
مفرح الشمري

@Mefreh

علــى الرغم مــن مخاطر 
جائحة كورونا على املجتمع 
بعد انتشارها والتي تسببت 
فــي تعطيــل وتغيير منط 
احليــاة فإن لهــذه اجلائحة 
إيجابيات في كشــف بعض 
القضايا احلساسة ومناقشتها 
عبر شاشة تلفزيون الدولة 
احلكومــي بشــفافية تامــة 
ودون حتفــظ، األمــر الذي 
لم يعتده املشاهد الذي كان 
يتابــع مثل هذه األمور على 
شاشــات قنوات خاصة في 

الفترة السابقة.
فعندما تشــاهد برنامج 
مثل «ماذا بعد» على شاشة 
الكويت احلكومي  تلفزيون 
وهــو يناقــش علــى الهواء 
قضية حساســة مثل قضية 
«جتار اإلقامات» مع رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولــة للشــؤون  ووزيــر 
العقيل  االقتصاديــة مــرمي 

ألنــه أصبح حديــث الناس 
للجرأة الكبيرة التي ناقش 
بهــا قضيــة حساســة جدا 
تعانــي منهــا الكويــت منذ 
ســنوات طويلــة والفضــل 
يرجع جلائحة كورونا التي 
يجب علينا ان نشكرها ألنها 
كشفت لنا أهمية إنهاء ملف 
جتــار اإلقامــات خصوصــا 
ان هــذا األمر مطلب اجلميع 
والتغاضي عنه غير مسموح 
به بعد املشاكل التي حدثت 

من «حتت راسه»!

شكرا تلفزيون الكويت 
على هذا البرنامج الذي كنا 
ننتظره من سنوات وشكرا 
للمذيعة دانة الربيش على 
تقدميهــا املتــزن والشــكر 
موصول للمخرجني مشعل 
القحطاني  الشمري وسعد 
والشــكر األكبــر جلائحــة 
كورونــا التي شــاهدنا من 
خاللهــا مثل هــذه البرامج 
اجلريئــة والقريبــة مــن 
الناس على شاشة تلفزيون 

الكويت.

وجود برنامج مثل برنامج 
«مــاذا بعــد» علــى شاشــة 
حكومية كشاشــة تلفزيون 
الكويــت فــي الوقت احلالي 
أمر في غاية األهمية نتناول 
فيه قضايا مهمة ونناقشــها 
مــع املســؤولني املختصــني 
بكل شــفافية ونوضح فيه 
التصــورات والــرؤى ومــا 
الصــواب ومــا اخلطأ حتى 
تكــون مثــل هــذه البرامج 
رادعا لكل من يريد اإلساءة 

الى الكويت.

بعد فتح برنامج «ماذا بعد» ملف «جتار اإلقامات» بجرأة عالية

املذيعة دانة الربيش أثناء تقدميها لبرنامج«ماذا بعد»

واملستشــار محمــد الدعيج 
احملامي العام بالنيابة العامة 
بسقف عال من احلرية، هنا 
ال شــعوريا ال بد ان تصفق 
لهذا التلفزيون الذي يتصدى 
لتقــدمي مثــل هــذه البرامج 
التي يبحث عنها املواطنون 
واملقيمون في قنوات أخرى.
برنامج «ماذا بعد» الذي 
بثــت أولى حلقاته الســبت 
املاضي على تلفزيون الكويت 
مبنزلة «ضربة معلم» حتسب 
للمســؤولني في التلفزيون 

النوري لـ «األنباء»: «معركة اجلسور» وثائقي يصور بكاميرات 
لم يسبق أن مت استخدامها في أي تلفزيون باملنطقة

عبداحلميد اخلطيب

بعد تقدمي «رحى األيام» 
رمضان املاضي، شرع املخرج 
حمد النــوري في التحضير 
لفيلم وثائقي يتناول تاريخ 
«معركة اجلسور» احدى اهم 
املواجهات العســكرية التي 
تصدى لها اجليش الكويتي 
عام ١٩٩٠، معتمدا على جتربة 
فنية ثرية وغنيــة بالكثير 
مــن األعمــال التلفزيونيــة 
املتنوعة (درامــا ومنوعات 
وأفالم وثائقية)، رصيد جيد 
يتضاعــف تدريجيا مع كل 
خطوة يقــدم عليها املخرج 

الكويتي الشاب.
وعــن تفاصيــل فيلمــه 
اجلديــد، قــال النــوري لـــ 
«األنبــاء»: كلفــت بتنفيــذ 
فيلــم وثائقي عــن «معركة 
اجلســور» وقائدها املغفور 
لــه بــإذن اهللا اللــواء ركن 
سالم مسعود سرور، والتي 
تعتبر واحدة من اهم املالحم 
الوطنية العسكرية التي قام 
بها اجليش الكويت في الثاني 
من أغسطس ١٩٩٠، وسيتم 
تنفيذ تصوير بعض مشاهد 
الفيلم بتقنيــات وكاميرات 
مجهزة بعدســات وإضاءات 
سينمائية حديثة ومتطورة 
لم يســبق ان مت استخدامها 
في أي تلفزيــون باملنطقة، 
وهــي نقله نوعيــة خارجة 
عن املألوف وســابقة مميزة 

لتلفزيون الكويت.
الفيلــم  وتابــع: يشــهد 
مشــاهد متثيليــة، حيث ال 
تــزال عمليــة البحــث عــن 
ممثلــني لتجســيد بعــض 
األدوار، الســيما ان الكاتــب 
دخيل النبهان تصدى ملهمة 
كتابة الســيناريو واحلوار، 
وتولــى مهمة االعداد صالح 
الرحمــي، وإدارة االنتــاج 
عادل الفضلي، وهنا البد أن 

النوعية من األفالم الوثائقية، 
أوضح: غالبية األعمال التي 
تعتمــد علــى تأريخ احلقب 
الزمنية أو األحداث التاريخية 
حتتاج الــى مواد فيلمية أو 
صور تخدم املادة املقدمة على 
الشاشة ألنها ستعتبر مادة 
أرشيفية، وكون ان «معركة 
اجلسور» مر عليها ثالثون 
عاما حرصت على تقدمي رؤية 
إخراجية تكون االقرب كمشهد 
للمعركة احلقيقية، لذا مرحلة 
التحضير والتجهيز يجب ان 
تتم على روية وفق سيناريو 

معد مسبقا.

التنفيــذ وانتهــاء بتســليم 
الفيلم، واملراحل الثالث مهمة 
رمبا تتطلب رصــدا داخليا 
وخارجيــا، مثلما هو احلال 
في فيلم وثائقي يقدم الوجه 
اخليري واالنساني للكويت 
في اخلارج والــذي انتهيت 
من تصويره واملونتاج ومت 
تسليمه للتلفزيون، متهيدا 
املقبــل  لعرضــه ســبتمبر 
تزامنــا مــع ذكــرى تتويج 
األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
قائدا لإلنسانية، وهنا يجب 
ان اشــير الــى التوجيهــات 
واملتابعة املباشــرة من قبل 
الوكيــل املســاعد لقطــاع 
التلفزيون ســعود اخلالدي 
ومدير ادارة البرامج الوثائقية 
والدينيــة أســامة املخيال، 
وبصراحة أي مخرج يفخر 
بوجــود قياديــني ميلكــون 
احلــس احلقيقــي فــي دعم 
الكــوادر الوطنية وإفســاح 
املجــال للتعريف بأنفســهم 
إبداعاتهم كمخرجني  وإبراز 
ميتلكون القدرات واملواهب 
والعزمية على خلق التميز 
وصناعة محتوى جيد يليق 
مبكانة وســمعة التلفزيون 

الرسمي.

وبســؤاله هل تستهويه 
االفالم الوثائقية، أجاب: منذ 
احترافــي عالــم االخراج لم 
أتبنى مجاال منفردا ولم أسلك 
طريقــا واحدا بــل حرصت 
على التنويــع وإنهاء املهام 
املكلــف بها على أكمل وجه، 
لذا افخر بتجربتي االخراجية 
في مجال املنوعات والبرامج 
والوثائقي والدراما، ويكمن 
التميز فيما يقدم من مادة ذات 
محتوى ومضمون، وبالنسبة 
لألفالم الوثائقية ال تخلو من 
املتعة، خصوصا خالل مرحلة 
التحضيــر وصــوال ملرحلة 

أثنى على توجيهات اخلالدي واملخيال ودعمهما للطاقات الكويتية

املخرج حمد النوري

حمد النوري مع عدد من جنوم «رحى األيام»

مدير إدارة البرامج الثقافية والدينية أسامة املخيال الوكيل املساعد للتلفزيون سعود اخلالدي

أوجه الشــكر لوزارة الدفاع 
الرفاعي  ممثلة بعبدالعزيز 
مــن ادارة العالقــات العامة 
الذي يحاول توفير كل املواد 
الفيلمية والصور واملعلومات 
الى جانب مقابالت مع القادة 
العسكريني الذين كانت لهم 
مهــام في املعركــة أو الذين 
كانــوا على مقربة من القائد 
العسكري وقتها، هي تفاصيل 
مختلفة وثرية وأسرار تكشف 
ألول مرة من أجل تقدمي عمل 

يليق بأهمية احلدث.
وعــن األساســيات التي 
يحتاجهــا كمخــرج في هذه 

«كيرة واجلن» يستأنف التصوير
القاهرة - خلود أبواملجد

قررت شركة «سينرجي فيلمز»، استئناف 
تصوير فيلم «كيرة واجلن»عن رواية «١٩١٩» 
للمؤلف أحمد مراد خالل الشهر اجلارى، حيث 
كان فريق العمل بقيادة املخرج مروان حامد 
قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة 
كورونا، ثم قررت الشركة استئناف التصوير 
مرة أخرى، ويجسد النجم كرمي عبدالعزيز 
خالل األحداث شخصية «كيرة»، كما يقدم 
النجم أحمد عز شخصية «اجلن»، وجتسد 
النجمة هند صبري شخصية «دولت فهمى».
وانضــم للعمــل كل من: ســيد رجب، 
أحمد مالك، على قاسم، هدى املفتي، محمد 
عبدالعظيم، عارفة عبدالرســول، تامرنبيل، 
باإلضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف 
سيتم االعالن عنهم تباعا، فضال عن تواجد 

بعــض املمثلني األجانب من املتوقع أن تعلن 
عنهم الشركة أيضا خالل الفترة املقبلة.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر 
أثنــاء ثورة ١٩١٩، إذ يتنــاول واقع املجتمع 
املصري في فترة االحتالل اإلجنليزي ابان 
هذه الثورة، ويكشــف عن قصص حقيقية 
ملجموعة من أبطــال املقاومة املصرية ضد 
االحتالل االجنليزي منــذ وقت ثورة ١٩١٩ 
حتى عام ١٩٢٤، وذلك من خالل أبطال منسيني 
خاضوا معــارك وتضحيات جريئة من أجل 
االستقالل، باالضافة إلى أن الفيلم يكشف عن 
فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشــعبها 
لتكشف لألجيال اجلديدة مدى حب املصريني 
لبلدهم وأرضهم من خالل نضال وتضحيات 
الشعب املصري منذ ١٠٠ سنة بشكل مشرف 
وحقيقى. والفيلم انتاج «ســينرجي فيلمز» 

فريق عمل الفيلم في لقطة جماعيةبرئاسة أحمد بدوي. أحمد عز وهند صبري وكرمي عبدالعزيز

عبدالعزيز: «القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي» يقام «أون الين» للمرة األولى

عبداحلميد اخلطيب

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي الذي تنظمه وزارة الثقافة املصرية، 
عن إطالق دورتــه اجلديدة عن طريق «األون 
اليــن»، للمرة األولى في تاريخه، كي ال تغيب 
هــذه التظاهرة املســرحية املهمة عن املشــهد 
الفني، مع مراعاة أمان وسالمة املسرحيني في 

الوقت نفسه.
وفي تصريح لـ «األنباء»، قال رئيس املهرجان 
د.عــالء عبدالعزيــز ســليمان: ال نريد أن يتم 
تأجيــل املهرجان الذي ينتظر موعده ســنويا 
املســرحيون في جميع أرجاء الوطن العربي، 
لذا كان القرار بأن يقام «أون الين»، وذلك في 
ظل انتشار «كورونا» واإلجراءات االحترازية 
ملواجهة هذه اجلائحة، مستدركا: أنشطة الدورة 
الـ ٢٧ ستقام خالل الفترة من ١ إلى ١١ سبتمبر 
املقبل، على أن يكون االثنني ١٠ أغسطس موعدا 
نهائيا لتلقي اســتمارات املشــاركة من الفرق 

الراغبة في املشاركة.
وأردف: شــكلت جائحــة «كورونــا» ومــا 
اســتتبعته من إجراءات حتديا أمام املمارسة 
املســرحية ســواء اإلنتاج أو التلقي، لكن هذا 
التحــدي حتول إلى دافع للمضي في التجهيز 
للمهرجان وإقامتــه، إميانا من إدارة املهرجان 
بأن تطويع الشكل للظرف أفضل من التوقف، 
وكانت اإلجابة هي إقامة كل األنشطة «أون الين»، 
مشيرا إلى أن العروض املشاركة في دورة هذا 
العام تأتي ضمن سياقني، األول مسابقة «مسرح 
احلظر»، والثاني مسابقة «العروض املسرحية 
املصورة»، باإلضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة 

سيتم اإلعالن عن تفاصيلها الحقا.

كي ال يغيب املهرجان عن املشهد الفني ومراعاة ألمان وسالمة املشاركني فيه

رئيس املهرجان د.عالء عبدالعزيز سليمان


