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«القصة باختصار» و«بيت أبوي» و«علي» تستحق الدعم

القيام بــأي واجبات اخرى، مما 
يتسبب ذلك في الكثير من األمور 
النفسية والصحية، منها «السمنة» 

و«الكآبة» وغيرهما من األمور.
 في نهاية عرض األفالم، شكر 
صناعها نورة املســلم ومقداد 
البالم مركز  الكوت وعبدالعزيز 
الشيخ جابر االحمد الثقافي على 
عرض افالمهم في قاعة السينما، 
ممتنني انها نالت إعجاب اجلمهور 
احلاضر، ومتنــوا ان جتد مثل 
هذه االفالم الســينمائية الدعم 

من اجلميع.

املهمة باخلطأ  أحد الشخصيات 
ليفصل «اجلرسون» من عمله، 
الفيلم يعطي ومضة جميلة بأن 
تلك الشخصية التي أمرت بتفنيش 
«اجلرسون» ماذا كان يعمل في 
املاضي حتى وصل ملا هو عليه، 
هل كان «فراشــا» مثال وأصبح 

شخصية مهمة في املجتمع؟!
الفيلــم الثالــث كان بعنوان 
«علي» وكان يسلط الضوء على 
الذي يعيشــه اإلنسان  الروتني 
سواء ايام الدراسة او العمل، ينام 
ويأكل ويذهــب الى العمل دون 

هدمها من اجل بناء مطاعم وغيرها!
 أمــا الفيلم الثانــي «القصة 
باختصار» فســلط الضوء على 
قضية مهمة نعاني منها وتعاني 
معظم الدول منها وهي ان هناك 
اشخاصا ذوي نفوذ يحرصون 
على قطــع ارزاق الناس ألدنى 
موقف يحصل معهم ألن االنسانية 
غائبة عنهم، وهذا ما أوضحه الفيلم 
من خالل شخصية «الفراش» الذي 
أصبح فيما بعــد مديرا للمطعم 
ألن «اجلرسون» مت طرده بعد ان 
العصير على «دشداشة»  سكب 

مفرح الشمري

«نظرة على األفالم الكويتية»، 
أمسية شهرية تخصصها قاعة 
الســينما في مركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي إللقاء الضوء على 
التجارب السينمائية املستقلة في 
الكويــت، وهي مبادرة ال بد من 
خاللها توجيه الشــكر والتقدير 
الى القائمني على هذا املركز لهذا 
الدعم للمبدعني الكويتيني في مجال 
االخراج السينمائي، وذلك حتى 
يتعرف عليهم عن قرب جمهور 
مركز الشيخ جابر االحمد الثقافي.
 االفالم التــي عرضت امس 
االول احتضنتها «قاعة السينما» 
في املركز (The Cinema Hall) وهي 
ثالثة أفالم كويتية روائية قصيرة، 
االول «بيت أبوي» من إخراج نورة 
املسلم، والثاني «القصة باختصار» 
مــن إخراج عبــد العزيز البالم 
أما  العبداهللا،  وسيناريو يوسف 
الفيلم الثالث فهو «علي» للمخرج 

مقداد الكوت.
اجلميــل في هذه األمســية 
الشهرية، حضور اجلمهور من 
مختلف األعمار حيث اكتظت بهم 
«قاعة السينما»، وهذا ان دل فإنه 
يدل على شغف اجلمهور الكويتي 
مبشــاهدة افالم كويتية تالمس 
الواقع الذي يعيشون فيه وقريبة 
من عاداتهم وتقاليدهم، ولم تخيب 
االفالم التي عرضت ظنهم ففي 
الفيلم األول «بيت أبوي» يحمل بني 
طياته رسالة جميلة وهي احملافظة 
على املباني التاريخية، ألنها جزء 
ال يتجزأ ألى دولة، ولذلك يجب 
احملافظة عليها وترميمها وعدم 

احتضنتها «قاعة السينما» مبركز جابر األحمد الثقافي من خالل فعالية «نظرة على األفالم الكويتية»

.. ومشهد من فيلم «علي» .. مشهد من فيلم «بيت أبوي»

صناع األفالم نورة املسلم ومقداد الكوت وعبدالعزيز البالم في احللقة النقاشية ألفالمهم

مشهد من فيلم «القصة باختصار»

الفيلكاوي: الدورة الثالثة لـ «الكويت 
للسينما اجلديدة» ُتقام باحلضور شخصيًا

أكد رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانني 
واإلعالميني الكويتية د.نبيل الفيلكاوي أن 
الدورة الثالثة ملهرجان الكويت للسينما 
اجلديدة سيكون باحلضور الشخصي بعد 
دورتني من العمل أونالين نتيجة الظروف 
االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشــار د.الفيلــكاوي الــى ان نقابــة 
الفنانــني واإلعالميــني كانت قــد نظمت 
الدورتني السابقتني وحصدت الكثير من 
النجاح والتفاعل، مشــيرا الــى انه يتم 
حاليا التحضير ألعمــال الدورة الثالثة 
التي ستنطلق في يونيو املقبل باحلضور 

الفعلي. 
وشــدد الفيلكاوي علــى ان مهرجان 
الكويت للسينما اجلديدة يشكل منصة 
داعمة للمبدعني السينمائيني في الكويت 

والعالــم العربــي وان الــدورة اجلديدة 
ســتكون مفتوحــة لألعمــال الروائيــة 
والوثائقية الطويلة منها والقصيرة كما 
ستكون هناك مفاجآت جديدة فيما يخص 
جوائز املهرجان التي ستشهد الكثير من 
التطور كما سيشــهد املهرجان مجموعة 
من األنشطة والفعاليات اإلضافية نتيجة 
حضور عــدد متميز من الضيوف الذين 
ميثلــون ابــرز صناع الســينما في دول 
مجلس التعاون اخلليجي والعالم العربي. 
وفــي ختــام تصريحه أهــاب د.نبيل 
الفيلــكاوي بصناع الســينما في العالم 
العربي إرسال احدث نتاجاتهم للمشاركة 
في عــرس الكويت الســينمائي املرتقب 
الذي تنظمه نقابة الفنانني واإلعالميني في 
الكويت، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

د.نبيل الفيلكاوي

فهد البناي: «عرش دراكوال» بقطر 
وبعدها الكويت ثم الرياض

الى ١١ فبراير وفي كل يوم عرضني.
وعن تقدمي ثيمة الرعب باملسرحية 
يقــول: أنا مــن صغري أحــب أعمال 
الرعب رغم أني ما اشــتغلت اال عمل 
أو عملــني رعب منهم رعب في فيلكا 
وينانــوة جليعة مع الفنانة القديرة 
الراحلة انتصار الشــراح، وما كانت 
االعمال مبعنى الرعب اللي أنا اطمح 
انــي أقدمــه كان رعب خفيــف، لكن 
مســرحية عرش دراكــوال عمل رعب 
بالكامل مطعم بالكوميديا واملسرحية 
مكلفة جدا جدا، خصوصا اننا بسنة 
٢٠٢٣ فاجلمهور اختلف عن السابق 
واحنا اصبحنا نخاطب عقول تشاهد 
جميع االعمال وبالكويتي (مو أي رعب 
يجيب راسها) وبالسابق كانت أعمال 
الرعب موجهة للكبار فقط عكس الوقت 
احلالــي اللي ممكن الكبير يخاف من 
الصغير، وأمتنــى احنا كفريق عمل 
أو باالحــرى كخليــة نحــل ان نقدم 
عمــل متكامل فيه مزيــج من الرعب 
والكوميديــا، وال تنــس أن هالعمــل 
بالنهاية باسم الكويت، فالزم الواحد 
يتعب ويصرف اكثر على العمل ويخلي 
اجلمهور اللــي حضر العرض يحفز 
اجلمهور اللي ما حضر من خالل سمعة 

العمل والعرض املتكامل.
ويختتم البناي حديثه قائال: احب 
اني أشكر الداعم الكبير لنا كممثلني 
اخوي الكبير الفنان حسن البالم اللي 
قاعد يدعمنا بكل شي وداميا يخجلنا 
بكرمة ومنح الفرص لنا كممثلني شباب 
في مجال االنتاج، وداميا يقول لنا ال 
ســمح اهللا في حال اخلسارة رقبتي 
سدادة، كذلك أشكر أخوي الفنان محمد 
احلملي اللي فتح لنا أبواب مسرحه 
لتكون البروڤات على مسرح دار املهن 

الطبية.

بشار جاسم

يوميا وبشكل مكثف يقوم فريق 
مســرحية «عــرش دراكــوال» بعمل 
البروڤات على مسرح احلملي لتقدميها 
بشهر فبراير على مسرح الدراما باحلي 

الثقافي بدولة قطر الشقيقة.
«عرش دراكوال» هي مسرحية رعب 
فكاهية بطولة القدير عبدالرحمن العقل 
وزهــرة عرفات وأحمد ايراج ومحمد 
رمضان ومشهور التيك توك هستور 
ونايف العنزي من السعودية والوجه 
اجلديد فاطمة األنصاري واملسرحية 
مــن تأليف أحمد العوضــي وإخراج 

عبداهللا البدر.
وعن فكــرة العمل، يقــول منتج 
املســرحية فهــد البناي: هــي رحلة 
االنتقام الذي ال يأتي من خالله سوى 
الدم، الدم الذي يروح في سبيله العديد 
من األرواح، لعبة االنتقام التي تقودها 
روح امللك الشريرة احملرضة لكل هذه 
األحداث التي ستنتهي بنهاية مأساوية 

للجميع.
وبخصوص عرضها بقطر يقول: من 
بعد جتاربنا بقطر قررنا أنا واخوي 
محمــد الرمضــان أن ننتــج عــرش 
دراكوال وحبينا تكون االنطالقة من 
قطر احلبيبــة ألن اجلمهور القطري 
تعــود على قروب البــالم واحملتوى 
الذي يقدمه، وفهمنا واحنا فاهمينه، 
وهو جمهور محب وداعم للفن، وبعد 
قطر راح نعرضها بالكويت، وبعدها 
الى الرياض بإذن اهللا، واللي عرفته ان 
في اكثر من مسرحية كويتية مشاركة 
بقطر وفي نفس التواريخ، وهذا تنافس 
جميل للجميع والزين يفرض نفسه 
ألن اجلمهور مــا يجامل، وراح نقدم 
العــروض ابتداء من تاريخ ٨ فبراير 

مبشاركة املشهور هستور وفاطمة األنصاري

القاهرة: أزمة شــديدة ميــر بها الفنان 
محمد ســعد إلنقاذ مسلسله «احلاج إكس 
النس» الذي توقف بسبب انسحاب املخرج 
محمود كامل بعد أن قام بتصوير أسبوع 
كامل من حلقات العمل، بســبب اعتراضه 
على ضعف الســيناريو الذي كتبه محمد 
ســعد، حيث يــرى املخرج انــه في حاجة 
إلى تعديالت كثيرة فــي الكتابة، وفكرته 
غير واضحة، والهدف من املسلسل غائب، 

وبالطبــع اعترض السيناريســت ورفض 
التعديالت فانسحب املخرج، ليواجه املنتج 
أزمة ألنه مقرر عرضه في موسم رمضان 
املقبــل، ويتفاوض حاليا مع املخرج إبرام 

نشأت بديال له إلنقاذ املوقف.
ومسلسل «احلاج إكس النس» مبنزلة 
عودة سعد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 
دام نحو ٨ ســنوات تقريبا، منذ مسلســل 

«فيفا أطاطا» الذي عرض عام ٢٠١٤.

محمد سعد 
يبحث عن مخرج

مي الغيطي في السينما العاملية
القاهرة - محمد صالح

بدأت الفنانة الشــابة مــي الغيطي في 
تصويــر فيلــم الكوميديــا الرومانســية 
البريطاني «Due Dating»، وهو أول مشاركة 
لها في عمل عاملي، وجتســد فيه شخصية 
«بيرشا» املرأة اجلذابة واحلبيبة السابقة 
لبطــل الفيلم كول (روالند ســتريلينج)، 
والتي تخونه مع شــخص آخر، وتستمر 

في إثارة جنونه من حني آلخر.

والفيلم من إخراج دانيل باكيت ويشارك 
فــي البطولــة كل مــن: جيد أشــا، أليكس 
كروكفورد وجريس جاالجر وســميث لو 

وجوردان ستوري.
وكانت مي قد أطلقت منذ شهور قليلة أول 
 «PINK» ألبوم غنائي لها الذي يحمل اسم
باللغــة اإلجنليزيــة، ويعرض لهــا حاليا 
مسلسل «أوالد عابد» للمخرج أكرم فريد، 
وبطولة: رياض اخلولي ومحســن محيي 

الدين وآينت عامر، وغيرهم.


