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اخلميس ٨ سبتمبر ٢٠٢٢ فنـون

عروض املغرب والعراق وتونس واملكسيك..  رسائل جميلة
القاهرة - مفرح الشمري 

بحضور وزيرة الثقافة د.نيفنب الكيالني تختتم اليوم 
أنشــطة مهرجان القاهــرة الدولي للمســرح التجريبي 
بدورتــه الـ٢٩ وذلك بإعالن جوائز املســابقة الرســمية 
ومسابقة العروض القصيرة ونوادي التجريب في دار 

االوبرا املصرية.
من جانب آخر، استكمل أعضاء جلنة التحكيم مشاهدة 
جميع عروض املسابقة الرسمية التي احتضنها عدد من 
خشبات املسارح، حيث عرضت على مسرح اجلمهورية 
املسرحية املغربية «شا طا را»، من اخراج أمني ناسور، 
ومتثيل قدس جندول ومونيا لكميل وشيماء العالوي.

عنوان «شا طا را» مثير للجدل، وهو مبني من احلرفني 
األولني من أســماء الشخصيات النســائية الثالث التي 

تتشارك في بطولتها، وهن: شاني وطاليا ورابيعة.
العمل من إنتاج «فرقة تيمسفوين» وتناول قصص 
ثالث نساء تعرضن إلى العنف من محيطهن االجتماعي، 
وتتصاعد األحداث بشكل الفت لدى كل شخصية فتروي 
مشاكلها التي واجهتها في التعليم والعمل واحلب وغيرها.

وعلى خشبة مسرح السالم، عرضت جمهورية العراق 
مســرحيتها «اعادة ضبط املصنع»، من تأليف وإخراج 
علي دعيم، ومتثيله الى جانب مهتدى باســم ومرتضى 

علي ومؤمل حيدر، وآخرين.

حتمــل املســرحية بني طياتها رســالة جميلة، وهو 
التمسك بالوطن مهما كانت عيوبه، وتدور احداثها حول 
صــراع االجيال وما يحدث من مآس في العراق، فهناك 
جيل يريد ان يغادر مهما كانت االسباب وجيل متمسك 

بوطنه رغم ما يحدث فيه.
وقدمت اجلمهورية التونسية عرضها الثاني بعنوان 
«آخر مرة» على خشبة املسرح القومي، وأرادت مخرجته 
وفاء الطبوبي تعرية الواقع وكشــفه من خالل الصراع 
األزلــي بني املــرأة والرجل عن طريــق الثنائي مرمي بن 
حميدة وأسامة كشكار اللذين أتقنا دوريهما بكل ابداع 
بحركات اجلســد وتعابير الوجه والنظرات واحلركات 
على خشــبة املسرح، وقد جنحت الطبوبي في عرضها 
بتعرية الواقع الذي نعيشه املليء بالعنف والكراهية.

أما عرض املكســيك الذي احتضنته خشــبة مسرح 
العرائس والذي حمل عنوان «العبات كرة القدم» فجاء 
مغايــرا عن العــروض األخرى، فهو مباشــر للمطالبة 
بحقوق الشــعب وأنه ميتلك احلق فــي أن يكون البلد 
األول في لعبة كرة القدم ملا ميلكه من مواهب عديدة في 
هذه اللعبة التي سعت احدى املنظمات حلرمانهم من هذا 

املورد الذي يحقق لهم العديد من املكاسب.
وأشرك العرض املكسيكي اجلمهور ليكون احد عناصر 
العرض من خالل مشاركتهم في التأكيد على ما ميتلكونه 

من مواهب في كرة القدم.

«شا طا را» و«إعادة ضبط املصنع» و«آخر مرة» و «العبات كرة القدم» تنافست في «القاهرة التجريبي الـ٢٩»

مسرحية «إعادة ضبط املصنع» العراقية مسرحية «العبات كرة القدم» املكسيكيةمشهد من «آخر مرة» التونسيةمسرحية «شا طا را» املغربية

أنور الشعافي:
املسرح الكويتي 

منفتح وبخير 
أكد عراب املســرح التجريبي في 
تونس انور الشعافي احد املكرمني في 
دورة املهرجان انه متابع جيد للمسرح 
الكويتي منذ ايام املخرج الراحل فؤاد 
الشطي ألنه مسرح منفتح على جميع 

املدارس املسرحية.
وقال لـ «األنباء» بعد عرض مسرحية 
«الطابور السادس» التي متثل الكويت 
في هذا املهرجان ان ما شــاهده من 
شباب املسرح الكويتي أمر أفرحه كثيرا، 
الكويتي اليزال  بأن املسرح  وأسعده 
بخير، متمنيا لهــم حصد جائزة في 
هذا املهرجان الدولي ألنهم بذلوا جهدا 
كبيرا في توصيل الفكرة للمتلقي، على 
«األنباء» مع عراب املسرح التجريبي التونسي أنور الشعافيالرغم من عدم وجود ترجمة للعرض.

دانة البحر.. أصغر مذيعة بتلفزيون الكويت

بشار جاسم 

انضمت مؤخــرا املذيعة 
الشابة دانة البحر إلى شاشة 
الكويت، وحتديدا  تلفزيون 
في برنامــج «صباح اخلير 
يــا كويت»، حيــث انها قبل 
ان تكون مذيعة شاركت في 
إعداد وتقدمي فقرة خارجية 
في برنامج «ماذا بعد»، تقدمي 
أنوار مراد، وإخراج مشــعل 
الشــمري، ورئيــس فريــق 
االعــداد عبــداهللا الكنــدري 

واملذيعة حوراء غالب. 
وتقول دانة لـ «األنباء»: 
بدايتي في «السوشيال ميديا» 
مع شبكة «سرمد» االعالمية 
والتي كانت انطالقتي االولى 
إعالميــا بدعــم مــن مديرة 

وتضيف دانة قائلة: وبعد 
تخرجي في قسم االعالم في 
جامعه الكويت مت تعييني في 
وزارة االعالم، وبدأت خطوة 
االعالم التقليدي التلفزيوني 
واالذاعي، وحظيت بدعم كبير 
من املسؤولني، واخص الوكيل 
التلفزيون  املساعد لشؤون 
تركــي املطيــري والوكيــل 
املساعد لشــؤون الصحافة 
والنشــر واملطبوعات الفي 
الســبيعي «اللي ما قصروا 
معاي»، وشــاركت في اعداد 
وتقــدمي فقــرة خارجية في 
برنامج «مــاذا بعد»، تقدمي 
أنوار مراد، وإخراج مشــعل 
الشــمري، ورئيــس فريــق 
االعــداد عبــداهللا الكنــدري 
وزميلتــي املذيعــة حــوراء 

النومس،  الســراج، نــواف 
عثمــان  العبــوه،  جاســم 
سليمان، عبدالرحمن اجلاسر، 
ورود حيات، شيماء املسباح، 
إخراج محمد عبدالكرمي بولند 
ومحمد الهاشمي، رئيس فريق 

االعداد نايف النعمة. 
وعــن تقدميهــا اإلذاعــي 
تقول: أقدم برنامج «السالفة» 
على إذاعة «صوت الشباب» 
مــن  وكانــت   ،٩٣،٩ OFM
جتاربــي األولــى أيضــا في 
التقدمي االذاعي وهو يختلف 
متاما عن التقدمي التلفزيوني، 
والبرنامج تقدمي هاشم أسد 
وإميــان الدرويــش وفاطمة 
الطباخ، إخراج أحمد األمير 
وفيصــل الظفيــري، إعــداد 

يوسف كاظم ورشا الفهد.

غالب. 
أما عن دخولها في مجال 
التقدمي، خصوصا في «صباح 
اخليــر يــا كويــت» فتقول: 
«صبــاح اخلير يــا كويت» 
أول برنامــج «اليــف» أقوم 
بتقدميــه، ومازلت ســعيدة 
وفخورة بانضمامي لكوكبة 
مذيعي هذا البرنامج االساسي 
اليومي والعريق املمتد منذ 
ســنوات طويلــة مبذيعــني 
من ذوي الكفــاءة واخلبرة، 
وســعيدة أيضــا كوني اآلن 
كما يقولــون أصغر مذيعة 
في وزارة االعــالم، وأمتنى 
أن أكون شخصية مستمرة 
بالعطاء والنجــاح والتميز 
مبحتوى هادف وممتع دائما، 
والبرنامج مــن تقدمي غادة 

.. وفي استديو «صباح اخلير يا كويت» دانة البحر

البرامــج واإلنتــاج ربــاب 
بداح، قمت في إعداد وتقدمي 
امليدانية، ويحظى  التقارير 
هذا النوع من اإلعالم بحصة 
متنامية في ســوق اإلعالم، 
وذلك لسهولة الوصول إليه 
إنتاجه وتطويره  وســرعة 
وحتديثه، كما يتمتع مبساحة 
إبداعية فــي احملتوى تصل 
لشريحة كبيرة من اجلمهور 
في مختلف وسائل التواصل 
االجتماعي، وكان ذلك أثناء 
فتــرة دراســتي اجلامعية، 
وأيضــا كان لــي تعاون مع 
االعالمــي جعفر محمد الذي 
أكن لــه كل التقديــر للعمل 
على إنشاء وتطوير منصة 
الناحيــة  «C Media» مــن 

البرامجية. 

مايا دياب: أعيش أفضل أيامي
علقت الفنانة مايا دياب على تكرار معارك 
وأزمات النجوم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
مؤخــرا، وطالبتهم بأخذ العظة مما يحدث في 
العالم مــن حروب وفنت ودمار وموت، وقالت 
إنهــا تفضل التفرغ للفــن، وأكدت أنها تعيش 
أفضل أيام حياتها، ألنها قررت أن متر أحداث 

كل يوم بسالم.
the» وتابعت مايا، خالل لقائها مع برنامج

insider» من كواليس بروڤات حفلها الثاني في 
لبنان: «املوضوع بقى منتشــر وكتير كل يوم 
نطلع في العناوين بسبب املشاكل، حرام، خلينا 

نعمــل فن، واللي بشــوفه كل يوم من أمراض 
وحروب ووفيات بتعلمني أعيش في ســالم، 

وأنا حاليا بعيش أحلى سنني».
وعن العبء الذي تتحمله بسبب جناحها، 
قالت إنها مسؤولية كبيرة، وإنها تشعر باخلوف 
قبل أي حفلة من حفالتها، وقالت: «بتحمل أوجاع 
غير طبيعية قبل أي حفل لي ومش مجرد خوف، 
مــع أنها مش أول حفلة، ولكن النجاح محتاج 
اســتمرارية واجلمهور بيحس إني مبغلطش 
ومينفعــش أغلط، وطبعــا توقعات اجلمهور 

والنجاح مسؤولية وعبء غير طبيعي».

غادة عبدالرازق بطلة «حتت احلزام»

القاهرة - خلود أبواملجد

حسمت الفنانة غادة عبدالرازق عودتها 
إلى الدراما بعد غياب دام عامني منذ تقدميها 
مسلسل «حلم غزال» في رمضان قبل املاضي، 
حيــث انضمــت إلى حكايــة جديدة حتمل 
اسم «حتت احلزام»، ضمن أحداث مسلسل 

«حدث بالفعل».
والعمل إنتاج مصري- إماراتي، وينتمي 
إلى نوعية احللقات املنفصلة املتصلة، حيث 
يلعب بطولة كل قصــة فريق مختلف من 
النجوم عن القصص األخرى، ويخرج هذه 
احلكاية هشام الرشيدي، ويعمل حاليا على 

ترشيح باقي األبطال.
ويلقي املسلســل الضوء على العديد من 

األمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها 
فــي حياة األشــخاص املصابني بهــا وأيضا 
احمليطني بهم، ويتضمــن ١٠١ قصة حقيقية 
تتعلق باألمراض النفســية مت جتميعها من 
٩ دول عربية، ليكون أول مسلسل تلفزيوني 
يعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، 
وتدور األحداث في قالب تشويقي إنساني.

وانتهى صناع العمل من تصوير القصة 
األولى من املسلسل في العديد من األماكن في 
مصر، منها ڤيال في منطقة شبرامنت، وأماكن 
أخرى في الشــيخ زايــد والعبور ومناطق 
متفرقة في الســاحل الشمالي، وتضم هذه 
القصة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: 
ماجد املصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا 

رئيس وأحمد عبداهللا محمود.

تختتم اليوم بإعالن جوائز املسابقة الرسمية والعروض القصيرة ونوادي التجريب في دار األوبرا


