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خالد وأحمد املظفر مع فوز الشطي في مشهد من املسرحيةجانب من مشاهد املسرحية

عبدالعزيز صفر يتوسط املظفر والدوسري والعجيرب والشيخلي ودشتي

«معاليه» محمد الدوسري مع خالد املظفر

خالد العجيرب في مشهد من املسرحية

الكوميديا  جرعـة  والعجيرب  اسـمه..  حفر  صفر: اتفقت أنـا وخالد على أن نقـدم جرعات فنيةاملظفر 

«موعد مع معاليه» ومسرح الثمانينيات
تصل إلى ٣ عروض في اليوم وتستمر حتى آخر الشهر

بشار جاسم 

بنجاح كبير تســتمر عروض مســرحية 
«موعــد مع معاليه» التــي وصلت عروضها 
الى ثالثة عروض في اليوم الواحد منذ بداية 

العرض األول في عيد الفطر.
وهي من تأليف وإخراج املميز عبدالعزيز 
صفر وبطولة العديد من النجوم وهم خالد 
املظفر، خالد العجيرب، فوز الشطي، محمد 
الدوسري، ابراهيم الشيخلي، أحمد املظفر، 
مهدي دشتي، هيا احلوطي، زينب بهمن، سلمان 
كايد وحسني عوض، مخرج منفذ محمد محب، 
مساعد مخرج تركي مساعد مخرج ٢ سفانة 
الشواف، ديكور محمد الربيعان إضاءة فهد 
الفالح، مؤثرات عبدالعزيز القديري، مهندس 
الصوت راشــد املطوع كلمات األغاني محمد 

الشريدة أحلان خالد املظفر.
تعتبر املســرحية التجربــة الثالثة التي 
جتمع الفنان خالد املظفر باملخرج عبدالعزيز 
صفر بعد مسرحيتي «مطلوب» و«كومبارس»، 
وحتمل رسالة وحلم كل مواطن كويتي أوصلها 
فريق العمل بشــكل جميل وخفة دم وتناغم 
بــني املمثلني، حيث تقــول قصتها إن زوجا 
وزوجتــه لهما أحالم وطموح، فالزوج خالد 
املظفر أحالمه بسيطة آخرها فنجان قهوة في 
حديقة بها نافورة، أما الزوجة فوز الشــطي 
فأحالمهــا كبيرة مثل املال والرفاهية الى أن 
يأتي احلظ للزوج بعد القرعة، حيث يلتقي 
مبعاليــه محمد الدوســري صاحــب النفوذ 

واجلاه واملال.
العمل جميل ببساطته وطرحه ورجعنا 
ملســرح الثمانينيات بسرد القصة وحبكتها 
وتوظيف كل ممثل في مكانه، حتى وان كان 
الدور صغيــرا مثلما حصل مع الفنان خالد 
العجيــرب الــذي أضــاف جرعــة كبيرة من 
الكوميديا في مشاهده، حيث قدم ثالثة أدوار، 
وهم اليد اليمنى ملعاليه واألمن واجلرسون 

بكل خفة دم، حيث يشــاركه املشاهد كل من 
سلمان كايد وحسني عوض.

خالد املظفر ابن مسرح طارق العلي استطاع 
أن ينافس بقية املسرحيات باسمه، حيث يقدم 
عرضني وأحيانا ثالثة عروض في اليوم، وهذا 
يدل على صناعة اسمه، خصوصا بعد خروجه 
من مسرح طارق مرورا بدخوله في قروب البالم 
الى أن أصبح جنم شباك وصفا أول، وهذا ذكاء 

من خالد باإلضافة الــى محبة اجلمهور لفنه، 
حيث حفر اســمه وأصبح اجلندي الذي يقف 

بالصفوف األولى والذي ال يهاب عدوه.
فوز الشــطي تطورت جدا وأصبحت لديها 
سرعة بديهة وكوميديا تعرف حدود املوازنة 
وقراءة جتاوب اجلمهور، محمد الدوسري ممثل 
درامي له طابع خاص وجوده أو ترشيحه لدور 
معاليه يحسب له حيث قدم الدور بشكل جاد 

متاما بعيدا عن الكوميديا.
إبراهيم الشــيخلي كعادتــه ممثل معجون 
بالكوميديا قدم دور األب ودور احد الشخصيات 
الثرية ودور املجنون (براڤو) أحمد املظفر طاقة 
شــابة قدم ثالثة أدوار باملســرحية، وكل دور 
مختلف باألداء. أحمد مشــروع فنان كوميدي 
كبيــر ويجــب ان ينتقــي أدواره، كذلك زينب 
بهمن لها طاقات كوميدية هائلة وخفة دم وخفة 

جسد وتعرف كيفية التعامل مع خشبة املسرح 
زينب، اضافة الى قلة من ممثالت الكوميديا.. 
مهدي دشتي طاقة شبابية جديدة له كاريزما 
وحضور الفــت، حيث قدم دوريــن كل واحد 
بطريقته اخلاصة، هيا احلوطي استطاعت أن 
تقنعنا بأدائها فــي الدورين دور األم وزوجة 
معاليه املرأة االرستقراطية، خصوصا وقوفها 

ألول مرة على اخلشبة.
املسرحية بشكل عام جميلة وهادفة وحتمل 
أغانــي جميلة مثل أغنيــة «يال» التي جتاوب 
معها اجلمهور بشــكل كبير، الديكور بســيط 
لكنــه أوصل لنا الرســالة، وال نلوم الربيعان 
كون مســرح كيفان صغيــرا وقدميا ومتهالكا 
نوعا ما، واجلميل كذلــك بالعرض انه ملتزم 
بالوقت، فأغلب العروض عرضت في وقت نوعا 
ما محدد ومحكم، خصوصا أن املسرحية اليف 

وليست بالي باك. 
وعن املسرحية، يقول املخرج صفر: اتفقت أنا 
وخالد على ان نقدم جرعات فنية بعد مسرحية 
مطلوب، وحتى اللي يقول انه مسرح أكادميي مو 
جماهيري أنا بوجهة نظري املسرح هو املسرح، 
لكن في ناس استسهلت كلمة جماهيري وقاموا 
يكتبون أي كالم، وأيضا احلركة واالستعراض 
واالضــاءة والديكــور أي كالم حتــى توظيف 
املوسيقى ومعنى حركة اجلسد، وأنا حبيت أقدم 
عمال فنيا بكل شــيء أداء وموسيقى وديكورا 
وحتى زوايا خشبة املسرح استغلها، وفي موعد 
مع معاليه حبيت أن اجلمهور يركز على قصة 
املسرحية ونخلي اجلمهور يفكر ويحلل ويربط 
بني األحداث، خصوصا ملا يســأل بعد العرض 
ويحلل وهذا الشيء اللي مفرحني ومفرح فريق 
العمل وخالد أحب فكري، خصوصا أننا نختلف 
أحيانا كثيرة، وعموما الشغل مع املظفر متعة 
وتأليف املسرحية أخذ مني أربعة شهور تقريبا 
وحاولنــا بالبروڤات ان ما يكون في كوميديا 
وركزنــا عالقصة بشــكل عام لكــن الكوميديا 

أدخلناها بالبروڤات األخيرة.

تشييع سمير صبري.. 
وابنه يتلقى العزاء غدًا

القاهرة - محمد صالح

شيع أمس السبت جثمان 
الفنان القدير سمير صبري 
في مقابر املنارة باإلسكندرية، 
حيث مســقط رأســه، وذلك 
بحضور عدد كبير من جنوم 
الفن واإلعــالم الذين رافقوا 
الراحل في مسيرته املهنية، 
حيث مت جتهيز باصات لنقل 
جمهوره ومحبيــه وزمالئه 
من القاهرة إلى اإلســكندرية 
واملشاركة في وداعه األخير.

من جانبه، أكد املنتج عادل 
حسني أنه مت إبالغ «حسن» 
جنل الفنان الراحل، املتواجد 
فــي لندن حاليــا بخبر وفاة 
والده، وأخبرهم أنه سيتواجد 
في أول طائرة تصل إلى مصر 
لتلقــي واجب العــزاء املقرر 

إقامته غدا االثنني.
«حســن»  يظهــر  ولــم 
أبــدا برفقــة والــده علــى 
املاضيــة،  الســنوات  مــدار 
وظل اســمه ســرا حتى عن 
أغلب جنوم الوســط الفني 
املصري، بسبب رفض سمير 

فــور تخرجه فــي اجلامعة، 
وقال إنها غادرت البالد وهي 
حامل بســبب انشــغاله في 
البحث عن مستقبله الفني، 
واختفت هناك ولكنه متكن 
من الوصول إلى ابنه الحقا، 
وحــرص علــى زيارته مرة 
كل ثالثة شــهور، وله ثالثة 

اإلذاعــة اإلجنليزية املصرية، 
ثم اجته إلى التمثيل والغناء، 
حيث لــه العديد مــن األفالم 
واملسلســالت واملســرحيات 
املصرية التي قــام بتمثيلها، 
منهــا أفــالم «حكايــة حــب» 
و«قصــر الشــوق» و«البحث 
عــن فضيحة» و«حكايتي مع 
الزمــان» و«اإلخــوة األعداء» 
و«احترس من اخلط» و«التوت 
والنبوت» و«عائلة مشــاغبة 
جدا» و«حب وكبرياء» و«أبي 

فوق الشجرة».
وتتضمن قائمة املسلسالت 
التي شارك بها صبري كال من 
«أم كلثــوم» و«حضرة املتهم 
أبــي» و«قضيــة رأي عــام» 
و«نوادر جحا املصري» و«يا 
ورد من يشتريك» و«ألف ليلة 
وليلــة» و«هارب مــن األيام» 
و«من كل بيت حكاية» و«عدى 
النهار»، كما شارك في عدد من 
املسرحيات ومنها «يا احنا يا 
هيه» و«قطط الشوارع»، وقدم 
أيضا عددا من البرامج ومنها 
«النادي الدولي» و«هذا املساء» 

و«ليلة في شارع الفن».

أحفاد لم يظهر أي واحد منهم 
برفقته.

وتوفي الفنان سمير صبري 
يــوم اجلمعــة بعــد تعرضه 
ألزمة صحية عــن عمر ناهز 
الـــ ٨٦ عاما، وولد الراحل في 
مدينة االسكندرية عام ١٩٣٦، 
وعمل في بداياتــه مذيعا في 

بحضور كبير من جنوم الفن واإلعالم

.. وهاني رمزي .. وإلهام شاهنييسرا ونهال عنبر خالل التشييعنقيب الفنانني د. أشرف زكي يتلقى التعازي

صبري الدائــم احلديث عن 
حياته الشخصية، وحتدث 
عنه ألول مــرة في مذكراته 
الشــخصية التــي صــدرت 
بعنــوان «حكايــات العمــر 
كله»، حيث كشف عن زيجة 
وحيدة وسرية له من سيدة 
حتمل اجلنسية اإلجنليزية 

.. ومنى زكي تهدي تكرميها إلى روحه
حرصت الفنانة منى زكي على الظهور 
مبالبس احلداد تقديرا لوفاة النجم سمير 
صبري، أثناء تسلم شــهادة التكرمي بعد 
اختيارها كأفضل ممثلة درامية عن دورها 
في مسلســل «لعبة نيوتن» بحفل افتتاح 
مهرجان املركز الكاثوليكي للسينما في مصر.

ووجهت زكي التحية لروح الفنان سمير 
صبري، وقالــت إن الراحل ترك بصمة ال 
تنسى داخل كل شــخص بفنه ومواهبه 
املتعددة، وأهدت تكرميها إلى روحه، وتابعت: 
يوم حزين بســبب رحيل سمير صبري، 
فقدنا فنانا كبيرا بنحبه، ساعد كل حد فينا، 

وهافتكره دائما بكل اخلير.

«إعداد املذيع».. ورشة لطالب «اجلوهر»
مفرح الشمري

بعد سلسلة ورش تدريبية افتراضية جراء 
جائحة كوفيد-١٩، تخصص اإلعالمية رانيا 
برغــوت لطالب برنامج «اجلوهر» للتدريب 
اإلعالمي، ورشة عمل بعنوان «إعداد املذيع»، 
والتي ســتنطلق مطلع يونيو املقبل، وتقام 

على مدى ٦ أيام متواصلة.
تغطــي محاور الورشــة مجمل التقنيات 
واألدوات لتمكــني املتدربــني واملتدربات من 
مهارات التقــدمي التلفزيونــي وفنون إقامة 
احللقــات والبرامــج احلواريــة، إضافة إلى 
متكني كل متدرب من تطوير شخصية فريدة 
ومســتقلة لذاته أمام الشاشــة، تختلف عن 

غيره من مقدمي البرامج.
الورشــة التي تنظمهــا «أكادميية لوياك 
للفنــون - البا»، تعد فرصــة لتعزيز الثقة 
بالنفــس لــدى املتدربني واملتدربــات، حيث 
إنهــا تتضمن مجموعة واســعة من املهارات 
والتطبيقــات العملية، مــن ضمنها الوقوف 

أمام الكاميرا وجتاوز اخلوف، تسجيل مقاطع 
ڤيديو، القــراءة من جهاز األوتوكيو، ضبط 
لغة اجلسد ونبرة الصوت، إضافة إلى إتقان 
استخدام األدوات السمعية والبصرية والتعامل 
مع معدي البرامج وفريق العمل خالل التصوير 

داخل االستديو. 
هذا، وتشمل ورشة «إعداد املذيع» متارين 
تدريبية داخل االستديو، إلى جانب نصائح 
حول كيفية جتاوز املتدربني ملقابالت العمل 
بثقة وجناح، وســبل التســويق والترويج 
ألنفسهم كمقدمي برامج. تتخلل الورشة كذلك 
زيارة ميدانية إلحدى القنوات التلفزيونية 
في الكويت، الطالع املشاركني عن كثب حول 
آليات تصوير البرامج والنشرات اإلخبارية.
يذكــر أن برنامــج «اجلوهــر» للتدريب 
اإلعالمي، البرنامج األول من نوعه في املنطقة، 
ينفذ في موسمه الثاني برعاية شركة املركز 
املالي، جريدة «اجلريدة»، شركة الصناعات 
الهندســية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)، 
أكادميية «البا» وفندق فوربوينتس شيراتون. 

تنظمها «لوياك للفنون» وتنطلق مطلع يونيو املقبل بحضور رانيا برغوت


