وائل كفوري في األردن

سامو زين طرح «متل الولد»

ماليزيا منعت فيلمًا لجينفر لوبيز

يستعد ال�ف�ن��ان وائ ��ل ك�ف��وري،
إلح� �ي ��اء ح �ف��ل غ �ن��ائ��ي ض �خ��م،
بأحد الفنادق الكبرى بمدينة
أرب ��د ف��ي األردن ،وذل ��ك مساء
الخميس الموافق  ٣1من شهر
أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن يقدم «كفوري»
خالل الحفل مجموعة متنوعة
من أجمل أغانيه التي يحبها
ويتفاعل معها الجمهور على
خشبة المسرح.

ط � ��رح ال� �ف� �ن ��ان س ��ام ��و زي ��ن
أح � � ��دث ك �ل �ي �ب��ات��ه ب �ع �ن��وان
«م � � � �ت � � � ��ل ال� � � � � � ��ول� � � � � � ��د» ،ع� �ب ��ر
ق� �ن ��ات ��ه ال ��رس� �م� �ي ��ة ب �م��وق��ع
ال � �ف � �ي� ��دي� ��وه� ��ات ال� �ع ��ال� �م ��ي
«يوتيوب».
أغ� �ن� �ي ��ة «م � �ت ��ل ال � ��ول � ��د» م��ن
كلمات جاد خوري ،وألحان
سامو زين ،وتوزيع أسامة
ع �ب��دال �ه��ادي ،وال�ك�ل�ي��ب من
إخراج شريف فرانسيس.

ح�ظ��رت ماليزيا ع��رض فيلم (ه��اس�ل��رز) للنجمة جينفر لوبيز
الذي تعتمد أحداثه على قصة حقيقية عن مجموعة من فتيات
التعري قمن بتخدير زبائن مهمين وسلب أموالهم .واتهم
نقاد فنيون الحكومة الماليزية بأنها تمارس دور الوصي
على الشعب بسبب موقفها المتحفظ تجاه األف��الم التي
تسمح بعرضها في البالد .وحذف مجلس الرقابة على
األف � ��الم ف��ي م��ال �ي��زي��ا ف��ي أغ �س �ط��س م �ش��اه��د م �ث �ي��رة من
فيلم (روكتمان) ال��ذي يحكي قصة المغني البريطاني
ال�ش�ه�ي��ر ،إل �ت��ون ج ��ون .وأع�ل�ن��ت ش��رك��ة س�ك��وي��ر بوكس
بكتشرز ،الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا ،على مواقع
للتواصل االجتماعي حظر السلطات لعرض الفيلم.
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معرض عن مسيرة ماجد سلطان وتكريم عبدالعزيز املسلم

بدر الدويش :الثالثاء ..انطالق «الليالي املسرحية الكوميدية»
كتب عبدالستار ناجي

أع �ل��ن األم �ي��ن ال �ع��ام ال�م�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ف�ن��ون في
المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب د .بدر
ال��دوي��ش ان ف�ع��ال�ي��ات ال� ��دورة ال��راب �ع��ة لمهرجان
الليالي المسرحية الكوميدية ستنطلق ي��وم غد
ال �ث��الث��اء وت �ت��واص��ل ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن  ٢4سبتمبر
وح �ت��ى  ٢أك �ت��وب��ر ب �م �ش��ارك��ة م�ت�م�ي��زة م ��ن ال �ف��رق
المسرحية األهلية والفرق الخاصة.
وأش ��ار ب��در ال��دوي��ش إل��ى أن ال�م�ه��رج��ان سيشهد
ف ��ي ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح اق ��ام ��ة م� �ع ��رض ع ��ن م�س�ي��رة
ال�ف�ن��ان ال��راح��ل م��اج��د س�ل�ط��ان ال ��ذي يعتبر اح��د
رم��وز ال�ف��ن الجميل ،ب��االض��اف��ة ال��ى تكريم النجم
ً
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�م�س�ل��م ت �ق��دي��را ل �م �ش��واره وبصمته
الفنية المتميزة.
ك�م��ا اش ��ار ال ��دوي ��ش ال ��ى ان ال �م �ه��رج��ان سيشهد
عرض « »4أعمال مسرحية تمثل الفرق المسرحية
االه �ل �ي��ة وال �خ��اص��ة ،وع �ب��ر ن �ت��اج��ات ت�م�ث��ل نهجا

ً
ً
ً
ً
م �س��رح �ي��ا ك��وم �ي��دي��ا ع ��ام ��را ب ��االل �ت ��زام ،وم�ش�ب�ع��ا
باالكتشافات على صعيد الشكل والمضمون.
م ��ن ج��ان �ب��ه ث �م��ن م ��دي ��ر ال �م �ه��رج��ان ع �ب��دال �ك��ري��م
ال � �ه ��اج ��ري ت �ف ��اع ��ل ال � �ف� ��رق ال �م �س��رح �ي��ة االه �ل �ي��ة
ً
وال �خ��اص��ة ،وأي �ض��ا ال��دع��م ال ��ذي ي�ق��دم��ه المجلس
الوطني للثقافة والفنون واالداب من أجل انجاح
ه� ��ذا ال �م �ه��رج��ان وت��رس �ي ��خ م �ك��ان �ت��ه ك ��واح ��د م��ن
المواعيد المسرحية المهمة.
وش��دد ال�ه��اج��ري على أن للمهرجان فلسفته من
تقديم نتاجات كوميدية عالية ال�ج��ودة تختلف
ً
ً
ش �ك��ال وم �ض �م��ون��ا ع �م��ا ه��و س��ائ��د م��ن ال �ع��روض
المسرحية.
وق � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ان ال� �ع ��رض األول وف� ��ي ال �ي��وم
ال �ث��ان��ي ،ال� ��ذي س�ي�ع�ق��ب ح �ف��ل االف �ت �ت��اح س�ي�ك��ون
لمسرحية «عضة» لفرقة المسرح الكويتي اعداد
حبيبة ال�ع�ب��دال�ل��ه واخ � ��راج ع�ب��دال�ل��ه ال�ت��رك�م��ان��ي،
وستتواصل ال�ع��روض ،بحيث سيقدم كل عرض
ً
مرتين ،مشيرا إل��ى ان كل فرقة مشاركة ،وحسب

فيلم «ودي أتكلم» يمثل الكويت
في مهرجان اإلسكندرية
ت � ��م اخ � �ت � �ي� ��ار ال �ف �ي �ل��م
السينمائي الكويتي
(ودي اتكلم) للمخرج
ص � � � � � ��ادق ب� �ه� �ب� �ه ��ان ��ي
ض � � �م� � ��ن ال � �م � �ن� ��اف � �س� ��ه
ب��ال �م �س��اب �ق��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال��رس �م �ي��ة ل �م �ه��رج��ان
االس � � � � � � �ك � � � � � � �ن� � � � � � ��دري� � � � � � ��ة
ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ ��ي ل� � ��دول
ال� �ب� �ح ��ر ال� �م� �ت ��وس ��ط...
ال � � ��دورة  . ٣٥اك �ت��وب��ر
 .٢٠1٩ال � �ف � �ي � �ل� ��م م��ن
بطولة جاسم النبهان وجمال الردهان وخالد البريكي
وح�ش��د ،حين اخ��ر م��ن نجوم الكوميديا ،وك��ان الفيلم
ً
قد حصد كثيرا من النجاح حيث عرضه في االسواق
الكويتية والخليجية.

ال�ل��وائ��ح المالية للمجلس ستحظى ب��دع��م مالي
قدره « 7آالف» دينار كويتي.
وقال األمين العام المساعد لقطاع الفنون د .بدر
الدويش:
بأن مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية يمثل
منصة الكتشاف ال�م��واه��ب الكوميدية الجديدة،
وف ��رص ��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل �ج �م �ه��ور ل �م �ش��اه��دة ن �م��اذج
مسرحية عالية الجودة وبمشاركة اجيال المسرح
في الكويت.
وفي ختام المؤتمر الصحافي الذي اقيم في مقر
المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ،قال
مدير المهرجان عبدالكريم الهاجري ان الدعوة
م �ف �ت��وح��ة ل �ل �ج �م �ه��ور ال �ع ��زي ��ز ل �م �ت��اب �ع��ة ع ��روض
المهرجان ،وذلك اعتبارا من يوم غد الثالثاء ،على
ً
مساء.
صالة مسرح كيفان اعتبارا من الثامنة
ويضم المهرجان مسرحيات «ال��دائ��رة السادسة
ً
وقابل لالنفجار وسقط سهوا» التي يشارك بها
عدد بارز من نجوم الكوميديا.

د .بدر الدوي�ش وعبدالكرمي الهاجري

وجهة نظر

إلهام علي صورت
«خيوط املعازيب»

عبدالستار ناجي

املسلم

فرغت الفنانة الهام علي من إنجاز الحلقة التجريبية
من مسلسل «خيوط المعازيب» الى جوار عبدالمحسن
النمر وإب��راه�ي��م الحساوي وسمر البيات ،المسلسل
من تأليف حسن العيدي واخراج علي السمين.

يكرم مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية النجم
الفنان عبدالعزيز المسلم ،وذلك في حفل االفتتاح
يوم غد الثالثاء ،على صالة مسرح كيفان.
وال � �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال� �ف� �ن ��ان ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال �م �س �ل��م،
يعني ال�ح��دي��ث ع��ن م�س�ي��رة مشبعة ب��ال�ق�ف��زات..
وال�ب�ص�م��ات ..واالن� �ج ��ازات ..ال�ت��ي راح��ت ترسخه
وتعمده ،كواحد من أب��رز نجوم جيله .ومرحلته
الفنية الجديدة.
وعبر مسيرة الكوميديا والمسرح الكوميدي في
الكويت كانت هنالك قائمة من النجوم واالسماء،
ول �ع��ل اخ ��ر ال��راح �ل �ي��ن ه��و ص��ان��ع ال �ف ��رح ،ال�ف�ن��ان
عبدالحسين عبدالرضا.
وال م�ج��ال ه�ن��ا ألن ي�ح��ل ف�ن��ان اخ ��ر ..او يعوض
غيابه ،الننا امام حالة من الخصوصية لكل فنان،
وم��ن تلك ال�ن��وع�ي��ة ،ال�ت��ي راح��ت تشتغل وترسخ
بصمتها ،ي��أت��ي اس��م النجم عبدالعزيز المسلم،
ال��ذي ق��رن جملة تجاربه ،بخط انساني ..عميق..
وبقضايا اجتماعية ،تستخدم الكوميديا كمنصة
مقرونة ب��االل�ت��زام ..وال��رص��ان��ة ..وال��وع��ي باهداف
الفن ..والمسرح.
واليوم ،حين يتم تكريم عبدالعزيز المسلم ،فانما
ً
ي �ت��م ذل� ��ك ،ل�ق�ي�م�ت��ه ..وم �ك��ان �ت��ه ..واي �ض ��ا بصمته
الكوميدية الخاصة ،التي ال يطرحها كبديل ..وانما
كخصوصية ونهج..
وم��ا أحوجنا ونحن نكرم ه��ذا النجم ،ان نتوقف
ب��ال �ت �ح �ل �ي��ل وال� �ت ��أم ��ل ل �م �س �ي ��رت ��ه ..ون� �ت ��اج ��ات ��ه..
وخصوصية األعمال التي يقدمها ،على صعيد
المسرح أو الدراما التلفزيونية ،والتي تمثل جوانب
أساسية من قيمة هذا المبدع ..الرصين.

«إت» احتفظ بصدارة إيرادات
السينما األميركية
احتفظ فيلم الرعب «إت :الفصل الثاني» (إت :تشابتر
ت��و) ب �ص��دارة إي � ��رادات السينما االم�ي��رك�ي��ة لألسبوع
ً
ال� �ث ��ان ��ي ،م �ح �ق �ق��ا  4٠.7م �ل �ي��ون دوالر .واح� �ت ��ل ف�ي�ل��م
ال�ج��ري�م��ة وال ��درام ��ا ال�ج��دي��د «ال �م �ح �ت��االت» (هستلرز)
المركز الثاني بإيرادات بلغت  ٣٣.٢مليون دوالر.
وتراجع فيلم اإلث��ارة والحركة «سقوط مالك» (أنجيل
ه��از ف��ول��ن) م��ن المركز الثاني إل��ى المركز الثالث هذا
األسبوع بإيرادات بلغت  4.4ماليين دوالر .كما تراجع
ال�ف�ي�ل��م ال �ك��وم �ي��دي «أوالد ط �ي �ب��ون» (ج ��ود ب��وي��ز) من
ً
المركز الثالث إل��ى المركز ال��راب��ع مسجال  4.٣ماليين
ً
دوالر .وتراجع أيضا فيلم الرسوم المتحركة «األس��د
ال�م�ل��ك ( »٢٠1٩الي ��ون كينغ  )٢٠1٩م��ن ال�م��رك��ز ال��راب��ع
إلى المركز الخامس هذا األسبوع بإيرادات بلغت ٣.6
ماليين دوالر.

وعلى المحبة نلتقي،،

anaji_kuwait@hotmail.com

عشرة عروض تتنافس على جوائز مهرجان «كلباء»
كتب شريف صالح

يستعد مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة ال��ذي تنظمه إدارة
المسرح في دائرة الثقافة في حكومة الشارقة إلطالق دورته الثامنة
في المركز الثقافي لمدينة كلباء ،حيث تأهلت للمسابقة الرسمية
ً
عشرة عروض بعد مسابقة تمهيدية من بين  1٩عرضا هي حصيلة
دورة عناصر العرض المسرحي التدريبية التي نظمت في الفترة
الممتدة من يوليو إلى مطلع سبتمبر الحالي تحت إشراف ثلة من
أساتذة المسرح.
واخ �ت��ارت لجنة فنية ،ضمت الفنان اإلم��ارات��ي إب��راه�ي��م القحومي
والفنان التونسي يوسف البحري والفنانة السورية أمل حويجة،
هذه العروض العشرة ،وهي «ارحمني شكسبير» وهو نص أعده
ع��ن ن�ص�ي��ن لشكسبير ويخرجه محمد ج�م�ع��ة ع �ل��ي ،ث��م « منظر
طبيعي» هارولد ب�ن�ت��ر وإخ � ��راج خ��ال��د ال �ف �ق��اع��ي ،و» ف��ي ان�ت�ظ��ار
غودو» صموئيل ب�ي�ك��ت وم��ن إخ� ��راج ج��اس��م غ��ري��ب ،و» ل�ي��ر ملك
النحاتين» ع��ن ن��ص لوليم شكسبير وم��ن إخ ��راج سعيد ال�ه��رش،
و «ال�ع�ط��ش» يوجين أون�ي��ل وإخ ��راج يوسف المغني ،و» ش��يء ما

من عرو�ش الدورات ال�سابقة
يتكتك» عن مسرحية ه��وب��اي ميكلوش «منافاة العقل» وه��و من
إخراج أحمد عبد الله راشد ،و» في انتظار غودو» لصموئيل بيكت
وم��ن إخ��راج راش��د دح�ن��ون ،و» م��دن م��ن رماد» هارولد بنتر ومن

إخ� ��راج ي��وس��ف ال �ق �ص��اب ،و» م��أس��اة ال �ح �ج��اج» ال�م�ع��د ع��ن نصين
لصالح عبد الصبور وفاروق جويدة وهو من إعداد وإخراج رامي
مجدي .وتضم لجنة تحكيم المهرجان المخرج والممثل الكويتي
عبد الله العابر ،والمخرج والكاتب المغربي بوسلهام الضعيف،
والممثلة التونسية وفاء طبوبي ،والمخرج والكاتب االردني حكيم
حرب ،إضافة إلى الفنان اإلماراتي محمد إسحاق.
وخصص المهرجان جملة من الجوائز الموجهة لإلخراج والتمثيل
والعمل الجماعي ،كما تم تخصيص جائزة يومية ألفضل ممثل من
اختيار الجمهور.
وب �ع��د ت�ق��دي��م ال �ع ��روض ت�ن�ظ��م ن� ��دوات ن�ق��دي��ة ت�س�ل��ط ال �ض��وء على
م��وض��وع��ات �ه��ا وس �ي��ر ك �ت��اب �ه��ا وأس��ال �ي �ب �ه��ا وم ��زاي ��اه ��ا ال�ج�م��ال�ي��ة
وال� �ف� �ك ��ري ��ة ،وذل � � ��ك ف� ��ي ح� �ض ��ور ت �ش �ك �ي �ل��ة واس � �ع� ��ة م� ��ن ال �ف �ن��ان �ي��ن
المسرحيين من مختلف انحاء الوطن العرب.
يذكر أن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة تأسس  ٢٠1٢وهو
يعنى بهواة المسرح من مختلف االعمار ويجيء كاحتفال سنوي
ب��ال�م��واه��ب ال�ت��ي تستفيد م��ن ال �ب��رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة إلدارة المسرح
بالدائرة الثقافية في الشارقة.

حاتم وقيس في كندا
ي� � � � �ح� � � � �ت� � � � �ف � � � ��ل
ال� � � �ف� � � �ن � � ��ان � � ��ان
حاتم العراقي
وقيس هشام
مع جمورهما
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة
ال � �م ��واف ��ق ٢٥
م� � � � � � � ��ن ش� � �ه � ��ر
أك � � � � � �ت � � � � ��وب� � � � � ��ر
ال� �م� �ق� �ب ��ل ،ف��ي
مدينة تورونتو بكندا .يشار إلى أن الفنان
ً
حاتم العراقي ط��رح م��ؤخ��را أغنية بعنوان
«أول غ� ��رام� ��ي» ،وه� ��ي م ��ن ك �ل �م��ات ي��وس��ف
ال �س��ودان ��ي ،و أل �ح��ان ع�ل��ي ب� ��در ،و ت��وزي��ع
م�ح��ب ال� ��راوي ،ك�م��ا تخطت األغ�ن�ي��ة حاجز
المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر
موقع يوتيوب ،واألغنية من ألبوم «حاتم
.»٢٠1٩

