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«آي ميديا» .. عرض كويتي مبقاييس عاملية
الدار البيضاء - مفرح الشمري

تختتــم اليــوم أعمال أنشــطة 
الدورة الـ ١٣ ملهرجان املسرح العربي 
التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح 
بالــدار البيضاء خــالل الفترة من 
١٠ الــى ١٦ اجلــاري بالتعــاون مع 
وزارة الشــباب والثقافة املغربية، 
وســيتضمن حفــل اخلتــام، الذي 
ســيقام على خشبة مسرح محمد 
السادس، العديد من الفقرات، وفيلم 
تسجيلي ألعمال الدورة وصوال الى 
معرفة املســرحية الفائزة بجائزة 
الشيخ د.سلطان القاسمي بنسختها 

العاشرة.
من جانب آخر، تواصلت عروض 
املهرجان، حيث قدمت على خشبة 
مسرح محمد الســادس مسرحية 
«آي ميديا»، تأليف وإخراج سليمان 
البســام، ضمــن عــروض املســار 
األول «خــارج املســابقة»، وهــي 
متثــل الكويت في هــذا املهرجان، 
ومســتوحاه من النــص اإلغريقي 

«ميديا» ليوربيدوس.
تسلط املســرحية الضوء على 
العديــد مــن القضايا اإلنســانية، 
وأهمها قضية النازحني واملهّجرين 
في صراعهم مع الهوية واالنتماء، 
باإلضافــة الــى قضيــة التطبيــع 
وضعــف املرأة في مواجهة احلياة 

عندما تكــون مهجــرة وُتظلم في 
أمور ال يد لها فيها، وقد اســتطاع 
البســام، الذي كان ممثــال وراويًا 
في هذا العــرض الكويتي الذي مت 
تقدميــه مبقاييــس عاملية، تعرية 
واقع املنصات الرقمية التي تغير 
الفضاء السياسي في القرن احلادي 
والعشــرين، وجنح فــي توصيل 

الرسالة دون ملل أو كلل.
وجاء أداء املمثلني متناغما ونال 
إعجاب جميع احلضور الذين صفقوا 
لهم وقوفا بعد نهاية العرض، حيث 
أدت املمثلة الســورية حال عمران 
دورهــا ببراعــة، وأجاد ســليمان 
البســام تقدمي الشــخصية بتمكن 
كبيــر، وجســد أســامة اجلامعي 
دوره بإتقــان واضح، وصوال الى 
املوســيقيني عبدالرضا القبيســي 
وعلي حوت اللذين جســدا اآلالت 
املوسيقية املستخدمة في العرض 

بصورة متميزة.
حضر املسرحية رئيس مجلس 
نقابة الفنانني واإلعالميني الكويتية 
د.نبيــل الفيلكاوي ومديــر إدارة 
املسرح باملجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب فالــح املطيري 
وجمهــور غفيــر مــن األكادمييني 
واملثقفني، وهي تعتبر مبنزلة شكل 
جديد للكتابة املســرحية العميقة 

للعديد من القضايا اإلنسانية. 

الليلة ختام أنشطة أعمال الدورة الـ ١٣ ملهرجان املسرح العربي بالدار البيضاء

نقيب الفنانني د.نبيل الفيلكاوي ومدير إدارة املسرح فالح املطيري في مسرح محمد السادس مشهد من مسرحية «آي ميديا»

«األنباء» مع املخرج العراقي القدير جواد األسدي

األسدي: لم «أشتم» العراق في «أمل»!
صرح املخرج القدير جواد األسدي بأنه لم يشتم العراق في أحداث 
مسرحيته «أمل»، وذلك كما يروج بعض الفنانني على موقع «فيسبوك»، 
مســتغربا من أن مثل هذه األمور حتدث بني الفنانني الذين يحاولون 

قلب احلقائق!
وقال األسدي في املؤمتر الذي سبق عرض املسرحية إن مسرحيته 
تســلط الضوء على العديد من املشاكل التي حتدث في العراق، وهي 

مبنزلة تعرية ملا يحدث والذي كانت نتائجه كبيرة على الشعب.
وتابع: عندما نسلط الضوء على بعض القضايا التي حتدث في البلد 
ونناقشها على خشبة املسرح هذا ليس شتما وإمنا لتصحيح وترميم 
ملا حدث ويحدث، والبد من طرح مثل هذه القضايا في املســرح حتى 

وإن كانت بأسلوب جريء حتى تصل الرسالة إلى املسؤولني.

فالح املطيري يحضر اجتماع «شبكة املهرجانات»
بعد توجيه الدعــوة له، حضر مدير إدارة 
املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
مدير مهرجان الكويت املسرحي فالح املطيري 
اجتماع مديري املهرجانات الذي عقد أول من 
أمس في الدار البيضاء على هامش املهرجان، 
وذلك بحضور مدير عام منظمة الثقافة والعلوم 
«اإلكسبو» د.محمد العمر واألمني العام للهيئة 

العربية للمسرح إسماعيل عبداهللا ونخبة من 
مديري املهرجانات العربية.

وقد بحث في االجتماع آلية إنشــاء شبكة 
عربية للمهرجانات املسرحية وتصنيفها وحتديد 
مواعيدها حتى ال يكــون هناك تضارب في 
إقامتهــا، باإلضافة الى عقــد مؤمتر لوزراء 
الثقافة العرب مع إصدار بطاقة تعريف للفنانني 

املسرحيني العرب لتسهيل مهمتهم في التنقل 
بني البلدان العربية.

حضر االجتماع مديرو املسارح واملهرجانات 
في الوطن العربــي، منهم علي عليان وهزاع 
البراري «األردن» ونصاف بنت حفيظ «تونس» 
وعلي الســوداني «العراق» ود.جمال ياقوت 

ومازن الغرباوي «مصر».

عبداهللا الطليحي: أنا ناشط على مواقع 
التواصل وفي كل ما يهم املواطن

سماح جمال 

يواصــل الفنــان واإلعالمــي عبداهللا 
الطليحي تقدمي برنامجه «عالسيف» عبر 
قنــاة «ATV»، وعن مشــاركته الدرامية، 
صرح لـ «األنباء»: أشــارك في مسلسل 
«النون وما يعلمون»، إخراج حمد البدري، 
تأليف عبدالرحمن اشــكناني، وهو من 
بطولة إلهــام الفضالة، شــهاب جوهر، 
طيف، باسمة حمادة، عبير أحمد، محمد 
احلملي، كما انتهيت من مسلســل «نون 
النســوة»، إخراج محمد كاظــم، تأليف 

ســالم محمد، مع الفنان حســني املهدي، 
هبة الدري، عبداحملســن القفاص، شهد 

الياسني، أميرة محمد.
وحول نشــاطه على مواقع التواصل 
االجتماعي والقضايا التي يتناولها وما 
يرافقها من تفاعل، رد الطليحي: أنا ناشط 
على مواقع التواصل االجتماعي وفي كل 
املواضيــع والقضايا التي تهم الشــارع 
الكويتــي واملواطن، ومن ضمنها قضية 
التذاكر ألحد األماكن الترفيهية في الكويت، 
والتي تناولت قضية أسعارها وطلبنا بأن 
تخفض األسعار، وهذا ما حدث بالفعل.

بيروت - بولني فاضل

أمــر يزعــج املمثلة داليــدا خليل التي 
تخصصــت فــي التمثيل والتــزال تطور 
نفســها في هذا املجــال وهو أن تأتي فتاة 
من عالم اجلمــال أو األزياء وتكون بطلة 

عمل متثيلي بني ليلــة وضحاها. وتقول 
داليدا في هذا اإلطار: غير مقبول ما يحصل 
ألن في ذلك قلة احترام للدراما، لذا أعتقد 
أنــه من األفضل أن تتعاطــى الواحدة مع 
التمثيل على أنه هواية متارسها في موازاة 

تخصصها مبجال آخر.

قال لـ «األنباء» إنه يشارك في عملني «نون النسوة» و«النون وما يعلمون»

عبداحلميد اخلطيب

«ما أقدر أستغني عن الفن.. ألنه يجري 
في دمي»، بهذه العبارة كشفت الفنانة رهف 
سبب استمرارها في الغناء بعد توقف فرقة 
«غيتارا» التي كانت عضوة فيها ملدة عشــر 
سنوات وشهدت شهرتها بني اجلمهور، وقالت: 
مهما اطرح أعماال غنائية خاصة بي فإن الناس 
يسألونني «وينج؟» ألنهم تعودوا علي مع 
«غيتارا»، وقد حاولت خالل السنوات املاضية 
ان تعــود الفرقة مرة اخــرى لكن أعضاءها 
عندهم رؤية وأنا أحترمها وكل واحد منهم 

رسم خطا حلياته. 
وتابعت رهف: عانيت كثيرا في بداياتي، 
خصوصــا أن أهلي محافظون وكان عندهم 
حتفظ الجتاهي الى الفن، وألنني شخصية 
عنيدة دخلت معهد املوسيقى «غصب»، ومن 
ثــم التحقت بفرقة «غيتارا» وأثبت نفســي 
كمطربة، أنا اتبعت شغفي في الغناء و«مو 

متحسفة».

وحول مستوى االغاني واملوسيقى اليوم، 
أوضحت: في عالم «السوشــيال ميديا» أنا 
ضائعــة، ال أعلم ماذا يريــد اجليل اجلديد، 
وكثيــر مــن الفنانني صرحوا بأن الشــباب 
حاليا ابتعدوا عن االستماع للكلمة اجلميلة 
والشعر املوزون، «يبون اي كالم» املهم انهم 
يستمتعون بأغاني «فرفشة» وسعيدة، ألنهم 
ملوا من األغاني احلزينة، ولهذا أسأل نفسي 

دائما «شلون أرضيهم؟».
وعن مواهبها غيــر الغناء، قالت: أكتب، 
وأحلن، وأقوم بتوزيع االغاني، أنا «حلقت» 
على اســتديوهات الكويت في الســابق فقد 
كان كل شــيء مختلفــا وله لذة، أما اآلن مع 
التكنولوجيا احلديثة «كل شــيء صار مثل 
املاي»، مضيفة في تصريحات لبرنامج «ليالي 
الكويت»: جودة األشــياء اذا كان فيها تعب 
ستالمس الناس وتصل الى قلوبهم، لكن اليوم 
أصبحت بعض األغاني كالفقاعة تكبر ومن ثم 
تنفجر ويتم نسيانها، لذلك جودة االغنيات 
القدمية مازالت موجودة ونحب سماعها دائما.

رهف: اتبعت شغفي و«مو متحسفة»
وبعالم «السوشيال ميديا» أنا ضائعة!

أكدت أنها «ما تقدر تستغني عن الفن» ألنه يجري في دمها

هذا ما يزعج 
داليدا خليل!

ذوبان اخلالف بني ريهام سعيد ورمي البارودي
شهد عزاء والد الفنانة رمي البارودي ذوبان اخلالفات بينها 
وبني اإلعالمية ريهام سعيد، وذلك بعد خالفات كبيرة وصلت 
إلى ساحات القضاء، لتكون املرة األولى التي تتواجد بها ريهام 
ورمي وجها لوجه في مكان واحد، بعد سنوات من اخلالفات.

وكان اخلالف بني البارودي وسعيد قد وقع بعد أن وصفت 
األخيــرة األولى بـ «اإلنســانة امليتة»، األمــر الذي جعل رمي 
تــرد على ما قالته ريهام، من خالل نشــر مقطع ڤيديو على 
«إنســتغرام»، قالت فيه: «كل اخواتــي وكل اللي بيحبوني 
بتمنى أنكم متردوش على املرضى النفسيني، اللي بيحاربوا 
رمي البارودي، ألن إذا خاصم فجر، والنبي ما تزعلوا وخلينا 

نرد داميا بشغلنا».
وهو األمر الذي أدى إلى انتهاء الصداقة التي كانت جتمع 
بينهمــا بعد غيرة ريهام من توطد عالقــة الصداقة بني رمي 
وزينة، فمن املعروف، حســب مجلة «لها»، أن ريهام سعيد 
دائما ما كانت تهاجم زينة، ما جعلها ال تتقبل عالقة الصداقة 

بني زينة ورمي. ريهام سعيد في عزاء والد رمي البارودي

حسني فهمي .. «امسك حرامي»
كشف الفنان حسني فهمي عن تعاقده مع 
«البيت الفني للمســرح» فــي مصر للعودة 
إلى خشبة املسرح من جديد بعد فترة غياب 
طويلة، منذ قدم املسرحية الشهيرة «أهًال يا 
بكوات» مع الفنان الراحل عزت العاليلي في 

تسعينيات القرن املاضي.
وأكد فهمي عبر «إنســتغرام»، أن عودته 
ستكون عبر مسرحية ضخمة يقوم ببطولتها 
ويخرجها عصام السيد باسم «امسك حرامي»، 
ونشــر صورة جمعته باملخــرج خالد جالل 
«رئيس البيت الفني للمسرح»، والفنان محسن 
منصور مدير عام املسرح احلديث واملخرج 
عصام الســيد، وعلق: «املخرج الكبير خالد 
جالل والصديق العزيز عصام السيد واملخرج 
محسن منصور لالتفاق على مشروعنا القادم 

بإذن اهللا مسرحية امسك حرامي».


