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اخلميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢ فنـون

الوزير املطيري: نتطلع ألن تكون القراءة ممارسة اجتماعية 
والوصول إلى أحد التصنيفات الثالثة عربيًا في الثقافة

مفرح الشمري

حتت رعاية وحضور وزير االعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب عبدالرحمن املطيري، أقيم حفل 
انطالق اســتراتيجية املجلس الوطني 
٢٠٢٣ - ٢٠٢٨، فــي املركــز األمريكاني 
الثقافي بحضور عدد من الفنانني واألدباء 
واملســؤولني وعدد من أعضاء الســلك 

الديبلوماسي في الدولة.
تضمن احلفل كلمة ألقاها وزير اإلعالم 

والثقافــة، مؤكدا عــزم فريق العمل ان 
تكون هذه االستراتيجية انطالقة فعلية 
وخطوة جادة من عدة خطوات للوصول 
إلى استراتيجية وطنية تهتم بالثقافة 
واألدب وأن تكون نبراسا ملنهجية عملية 
مستقبلية لكل مؤسسات الدولة لالهتمام 

بالثقافة واألدب بشكل أعمق.
وقال إنه مت اعداد اخلطة االستراتيجية 
التشــاركية، حيــث  وفــق املنهجيــة 
تتســم باالستماع الى آراء العاملني في 
مختلف القطاعات واملستويات القيادية 
واإلشــرافية والتنفيذية فــي املجلس، 

والتواصل مع املعنيني من خارج املجلس 
الوطني من رواد وشــباب في قطاعات 
الدولــة: احلكومي واألهلــي واخلاص 
من ادباء وفنانــني وكذلك االكادمييون 
والعاملون في الشأن الثقافي حتت إشراف 
فريق متخصص من الكفاءات الوطنية 
ومت النظر في التجارب الدولية واملصادر 
املعرفية للوقوف على جذور اإلشكاليات 
وتوضيح احلقائق التي ســاعدت على 

استخالص هذه االستراتيجية.
وأشار الى ان وثيقة االستراتيجية 
للمجلــس الوطنــي للثقافة والفنون 

واآلداب حرصت على تعزيز االتساق 
مــع رؤيــة «كويــت جديــدة ٢٠٣٥» 
وركائزهــا األساســية، والتوافق مع 
اخلطــة اإلمنائيــة الثالثــة للكويــت 
للســنوات ٢٠٢٣ـ  ٢٠٢٥، واســتكمال 
اجلهود واإلجنازات السابقة، وباألخص 
ما قدمته اخلطط والسياسات التنموية 
املعنيــة بالثقافــة، بعد اســتخالص 

الدروس والفرص.
وذكــر ان رؤيــة االســتراتيجية 
هي «الســعي الى خلق تنمية ثقافية 
مستدامة وبيئة محفزة لإلبداع» وأن 

نتحول إلى دور الناظم واملساهم في 
تعزيز مكانــة اخلدمــات واملنتجات 
الثقافية، وأن نتشارك في تعظيم عوائد 
االستثمار في مجاالت الثقافة والفنون 
واآلداب واآلثار واملكتبات، والعمل على 
حوكمــة األداء وتطويــر بيئة رقمية 
تساهم في استقطاب املواهب وتطوير 
الكفاءات، وصوال إلى حتسني املؤشرات 
الوطنية والدولية، وتأكيد مكانة الدولة 

على خارطة الثقافة.
وأوضح املطيري ان من أهم نتائج 
االســتراتيجية التي تتطلــع إليها هي 

الوصول إلى أحــد التصنيفات الثالثة 
األوائل عربيا في أهم عشــرة مؤشرات 
ثقافية، حتقيق جوائز ثقافية ال تقل عن 
٥٠ جائزة سنويا على الصعيدين العربي 
والدولــي، ربط ٥٠٪ من نســبة متويل 
أنشطة القطاعات باألداء، تنويع متويل 
موارد املجلس من مصادر غير حكومية، 
أن تصبح املشاركة في األنشطة الثقافية 
جزءا من جــودة حياة املواطن واملقيم 
مبا ال يقل عن ١٠٠ دقيقة أسبوعيا وأن 
تكون القراءة ممارسة اجتماعية مبا ال 

يقل عن مرة واحدة أسبوعيا.

خالل حفل انطالق إستراتيجية املجلس الوطني ٢٠٢٣ - ٢٠٢٨

جانب من احلضور في حفل إطالق إستراتيجية املجلس الوطني في ساحة املركز األمريكاني الثقافيالوزير عبدالرحمن املطيري خالل استعراضه إستراتيجية املجلس الوطني

«املسرح العربي الـ ١٣».. حتديات وانتصارات
عقد األمني العام للهيئة 
العربية للمسرح اسماعيل 
عبــداهللا فــي مقــر األمانة 
العامة بالشــارقة، املؤمتر 
الصحافــي اخلاص بإعالن 
الثالثة  الــدورة  تفاصيــل 
عشرة من مهرجان املسرح 
العربي الذي سيقام في الـ١٠
في يناير املقبل حتى الـ١٦
مــن الشــهر نفســه بالدار 
البيضاء باململكة املغربية 
الشــقيقة، بالتعــاون مــع 
الشــباب والثقافــة  وزارة 
والتواصــل، ويأتي تنظيم 
هذه الدورة بعد تأجيل طالها 
فــي العامــني ٢٠٢١ و٢٠٢٢
بســبب جائحــة كورونا، 
وتنعم هذه الدورة برعاية 
سامية من لدن جاللة امللك 
محمد الســادس، وتشــكل 
الرعايــة امللكية الســامية 
رافعة ودافعا مهما للدورة 
وجناحها من ناحية، ودليال 
واضحا على إميان املغرب 
بأهمية املســرح في البناء 

احلضاري لألمة.
 وخالل املؤمتر الصحافي 
وصف األمني العام اسماعيل 
عبداهللا هذه الدورة بدورة 
التحديــات واالنتصارات، 

الدورة ارتفاعا في املستوى 
اإلبداعي، إذ تنافس مائتان 
وثالثة عروض، تأهل منها 
ستة عشر عرضا، ستضيء 
مسارح الدار البيضاء بأحدث 
وأهم األعمال العربية التي 
أجنزها مبدعون من أجيال 
ومذاهب مسرحية مختلفة، 
كما سيشهد املهرجان تقدمي 
ثالثــني عرضــا مغربيــا 
تبرمجهــا وزارة الشــباب 
والثقافة والتواصل في إطار 
احتفاء املغرب بتنظيم هذه 
الدورة على أرضه، وسيلقي 
الفنان العراقي القدير جواد 
األسدي رسالة اليوم العربي 
للمسرح الذي يصادف يوم 
افتتاح املهرجان في العاشر 

من يناير.
 من جانبه، أوضح مدير 
النشر والتوثيق في الهيئة 
رئيس املجــال الفكري في 
املهرجان د يوسف عيدابي، 
أنه ســيلتقي في املهرجان 
الباحثون والنقاد وأصحاب 
التجــارب املغربيــة فــي 
الذي  الفكري  إطار املؤمتر 
اتخذ عنوانا له «التجارب 
املسرحية املغربيةـ  االمتداد 

والتجديد».

الشــيخ  الســمو  صاحــب 
د.سلطان بن محمد القاسمي.
يســتضيف املهرجــان 
نحو ٥٠٠ مسرحي من كل 
الدول العربية، فيما سيشهد 
املهرجان تنافس العروض 
املســرحية على النســخة 
العاشرة من جائزة صاحب 
الســمو الشــيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي ألفضل 
عرض مسرحي عربي، وشهد 
التنافــس على دخول هذه 

الدورة تقام في «الدار البيضاء» خالل الفترة من ١٠ إلى ١٦ يناير املقبل

األمني العام إسماعيل عبداهللا ود. يوسف عيدابي في املؤمتر

فقد كان التحدي األكبر هو 
اجلائحــة التــي اضطرتنا 
الــى التأجيل املــرة األولى 
في عــام ٢٠٢١، ثم التأجيل 
الثاني في العام ٢٠٢٢، وصار 
املهرجــان أمام اســتحقاق 
وحق املســرحيني به، فهو 
موعدهم وبوصلتهم، مؤكدا 
ان موعدنا عربي مشــرق، 
يليــق برعايتــني كرميتني 
لهذا املهرجان، رعاية جاللة 
امللك محمد السادس وأخيه 

البناي يكتب «عاشت قطر»
بعــد النجــاح الذي حققتــه دولة قطر 
الشــقيقة في تنظيم أهم حــدث عاملي في 
عالــم كــرة القــدم «بطولــة كأس العالم» 
والتي أشــاد اجلميع بجمــال هذا التنظيم 
واحتضان الدوحــة للماليني من جماهير 
الفــرق املتأهلة للبطولــة، فاضت قريحة 
الشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي 
وكتب اغنية جميلة ومفرداتها اجمل بعنوان 

«عاشت قطر» اهداء منه لهذا النجاح الذي 
حققته دولة قطر الشقيقة، وبعد ان اعجب 
املوسيقار د.عامر جعفر بكلمات البناي قرر 
تلحينها ليغنيها بإحســاس كبير املطرب 
القطري منصور املهندي الذي شكر بدوره 
الشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي 
ود.عامر جعفر الختياره لغناء هذه الكلمات 

اجلميلة.

بعد جناحها في تنظيم «كأس العالم»

امللحن د.عامر جعفر منصور املهنديعبداللطيف البناي

بيروت - بولني فاضل

رغــم اختيارها ضمن مشــاهير العالم 
األكثر تأثيرا على «تويتر»، أعلنت الفنانة 
إليســا اختفاءها مؤقتا عن املوقع، بسبب 
شــعورها بالطاقة السلبية من متابعيها، 
وهذا غير مقبول حســب وصفها، وأكدت 
أن الطاقة الســلبية هي الســبب الوحيد 
لغيابها عن التغريد، وال يوجد أي ســبب 

آخر منعا للشائعات.
وغردت إليسا عبر حسابها املوثق على 

«تويتــر»: «رح اختفي شــوية عن تويتر 
لفتــرة ألن الطاقــة الســلبية املوجــودة 
وخصوصي مــن متابعيني مش مقبولة، 

سالم من اآلن وحتى نلتقي».
ورجــح البعــض أن االختفــاء ســببه 
احلقيقــي انشــغالها بالتحضير أللبومها 
اجلديد «أنا وبس»، والتي طرحت منه أول 
أغنية «أنا وبس»، مؤكدة أنها ستطرح باقي 
األغاني خالل الفترة املقبلة، ولكن إليســا 
عادت وأكدت أن السبب الوحيد لغيابها عن 
«تويتر» هو شعورها بـ «الطاقة السلبية».

إليسا لديها إليسا لديها 
طاقة سلبيةطاقة سلبية
من متابعيهامن متابعيها «تايسون» بطل «الرشيد»

القاهرة - محمد صالح

في أولى جتاربها تخوض املخرجة مي ممدوح إخراج 
مسلسل «الرشيد»، بطولة شقيقها الفنان محمد ممدوح 
الشهير بـ «تايســون». واملسلسل تتصدى إلخراجه 
مي بعد أكثر من ٢٠ عاما عملت خاللها مساعد مخرج.

ويشارك في بطولة العمل: ريهام عبدالغفور وسيد 
رجب. ويجسد ممدوح شخصية «رشيد» الذي يعيش 
قصة حب مع ريهــام عبدالغفور ويخططان للزواج 
رغم احلياة البسيطة التي يعيشان فيها، كونه يعمل 
موظفا في شركة، وفجأة يتهم بقتل صاحب الشركة 
ويتعرض للحبس بســبب الغدر الــذي يتعرض له 

من أصدقائه.

إميي سمير غامن: أشعر بتوتر غير عادي
تعيش الفنانة إميي سمير 
غامن، حالة من احلزن كلما 
استعادت بالذاكرة والديها 
النجمــني الراحلني ســمير 
غــامن ودالل عبدالعزيــز، 
وأعربت عن حزنها الشديد 
فــي منشــور كتبتــه عبر 
الشــخصي على  حســابها 
«انســتغرام»، مؤكــدة أنها 
إليهما  تشــعر باالحتيــاج 
بشــدة، إضافة إلى التوتر 

والضغط الذي تعيشه.
ونشــرت إميي، صورة 
لوالديها، وكتبت: «محتاجة 
ليهــم أوي، حاســة بتوتر 
وضغط غير عادي، بحاول 
أتعايــش بــس بصراحــة 
املوضوع صعــب ومطول 
أوي، بنزل وأتصور وأشوف 
ناس وأصحاب، احلمد هللا، 
بس بصراحة أرجع بالليل 
أشد في شعري، وصورتهم 
دي بتخلينــي مش أعيط، 
أنا ممكن أصــرخ لوحدي، 
الدعاء ليهــم وليا،  أرجــو 
(رب ارحمهمــا كما ربياني 

صغيرا)».


