داليا مصطفى :أحب تجربتي بـ«قمر هادي»
ق ��ال ��ت ال �ف �ن��ان��ة دال � �ي� ��ا م �ص �ط �ف��ى ،إن� �ه ��ا ت�ح��ب
تجربتها بمسلسل «ق�م��ر ه ��ادي» ،الف�ت��ة إلى
أن المسلسل ت�م��ت ص�ن��اع�ت��ه ب��«ج�ه��د ق��وي
وش�غ��ل مختلف» م��ن م�خ��رج��ه رؤوف عبد
العزيز .وأضافت خال لقاء لبرنامج «أنا
وب �ن �ت��ي» ،ال �م ��ذاع ع�ب��ر ف�ض��ائ�ي��ة «»On E
أن ال �م �خ��رج س�ي�ط��ر ع �ل��ى األج� � ��واء أث �ن��اء
التصوير ،واهتمامه بإزالة جميع عوامل
التشتيت لمساعدة الممثل على تقمص
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ل �ع �ب �ه��ا ،م�ع�ق�ب��ة:

مهند الحمدي في «وصية بدر»

«داخ��ل متقمص شخصيتك ،وفي إيد أمينة ج� ً�دا ،وواثق
إن��ك مبتعملش حاجة غير إن��ك مركز في الشخصية الي
بتمثلها» .وتابعت« :عمري ما دخلت التصوير بالجزمة
الكعب ،بدخل مريم وأنا بتعامل على أساس مريم ،مفيش
مخلوق يعدي ،ومفيش ص��وت» ،الفتة إلى انعكاس هذه
العوامل في نجاح دوره��ا بالمسلسل وتحقيق السعادة
للمشاهدينُ .ي��ذك��ر أن مسلسل «قمر ه ��ادي» ،م��ن إخ��راج
رؤوف عبد العزيز ،وتأليف إسام حافظ ،وبطولة كل من؛
هاني سامة ،يسرا اللوزي ،داليا مصطفى ،حمزة العيلي،
محمد عاء ،ومريم حسن.

ب �ع��د ال �ن �ج��اح ال �ب��اه��ر ال� ��ذي ح�ق�ق��ه ف��ي م�س�ل�س��ل «دف �ع��ة
ال�ق��اه��رة» ال��ذي ُع��رض ف��ي شهر رم�ض��ان الفائت ودوره
ف��ي مسلسل «ج �م��ان» ،يستعد الممثل وم�ق��دم البرامج
ال�س�ع��ودي مهند ال�ح�م��دي ،للمشاركة ف��ي ع�م��ل درام��ي
جديد تحت اسم «وصية بدر» ،حيث نشر مخرجه خالد
ال��رف��اع��ي ع�ب��ر ح�س��اب��ه ال �خ��اص ع�ل��ى م��وق��ع ان�س�ت�غ��رام،
ً
ً
مشهدا مصورا لمهند من كواليس المسلسل ال��ذي يتم
ً
ً
تصويره حاليا في السعودية وسيعرض قريبا ،وفي
ً
ً
التفاصيل ،يلعب مهند دورا بطوليا في «وصية بدر»
إلى جانب عدد كبير من الممثلين السعوديين.
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«درس» ..عمل كويتي يتألأل ب ـ «األردن املسرحي»
ش ��ارك ��ت ال �ك��وي��ت ف ��ي م �ه��رج��ان األردن ال�م�س��رح��ي
ب��دورت��ه ال � � �  26ب��ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي «درس» ال ��ذي ت��أأل
نجومه ال�ش�ب��اب ف��ي س�م��اء م�س��رح ال�م��رك��ز الثقافي
الملكي ف��ي ثالث أي��ام المهرجان مساء ام��س االول
.وق ��دم ن�ج��وم ال�ع�م��ل ع��رض��ا فنيا راق �ي��ا ومنسجما
تخلله نماذج واقعية لحاالت إنسانية «وصولية»
تعيش صراعات نفسية وتبثها في المجتمع كما لم
يخل من إسقاطات تتعلق بالفساد اإلداري وتقديم
المصالح الشخصية على المصلحة المجتمعية
ترجمت ضمن قالب تراجيدي ممزوج بالكوميديا.
العمل ال�ح��اص��ل على ج��ائ��زة أف�ض��ل عمل مسرحي
متكامل في مهرجان الكويت المسرحي من تقديم
فرقة مسرح الخليج العربي وإخراج الفنان إبراهيم
الشيخلي ويعود نصه األصلي (الطريقة المنهجية
لتعلم ال��وص��ول �ي��ة) ل�ل�ك��ات��ب ال �س��وري ال��راح��ل ل��ؤي
ع� �ي ��ادة .وع �ل��ى ه��ام��ش ال �ع ��رض ال �م �س��رح��ي ال�ت�ق��ت
وكالة األنباء الكويتية «كونا» األمين العام المساعد
لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .ب��در ال��دوي��ش ال��ذي أك��د أهمية المشاركة
الكويتية في المهرجان والحرص على دعم الحركة
المسرحية الشبابية.وأوضح الدويش أن «المجلس
ال��وط �ن��ي» ك��اف��أ ال�ق��ائ�م�ي��ن ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال�م�س��رح��ي
«درس» ب �ع��د ف � ��وزه ب �ج��وائ��ز م �ح �ل �ي��ة ب��ال�ت��رش�ي��ح
للمشاركة الخارجية في مهرجان األردن المسرحي
«أحد أهم المناسبات الفنية على مستوى المنطقة».
وذكر أن هذا الترشيح يأتي انطاقا من استراتيجية
المجلس في دعم المنتج المحلي ورعاية المواهب
ال �ش �ب��اب �ي��ة وص�ق�ل�ه��ا ع �ب��ر ال �م �ش��ارك��ات ال�خ��ارج�ي��ة
المعتمدة على خارطة المهرجانات العربية البارزة.
وش � � ��دد ع �ل ��ى ح � ��رص «ال �م �ج �ل ��س ال ��وط � �ن ��ي» ع�ل��ى
استقطاب شريحة الموهوبين والكفاءات الفنية من
مخرجات معهدي الفنون الموسيقية والمسرحية
وت��وف�ي��ر ورش عمل وم�ش��ارك��ات محلية وخارجية
ضمن م�س��ارات متنوعة لتنشيط ال�ح��رة الفنية في
الباد.
وحول أهمية المسرح في معالجة قضايا المجتمع

ال�سفري الكويتي عزيز الديحاين مهنئا ً فريق امل�رسحية
وتسليط ال�ض��وء على ج��وان��ب حياتية معينة قال
الدويش إن المسرح «ن��اف��ذة» مهمة لطرح القضايا
الجادة والجريئة ضمن قوالب فنية ونقدية مختلفة.
وأض��اف أن خشبة المسرح بإمكانها إح��داث تغيير
ف��ي المجتمعات باعتبار المسرحيين م��ن الطبقة
ال�م�ث�ق�ف��ة وال �ق��ارئ��ة ل�ل�ت�ط��ورات المجتمعية محليا
وعالميا «ما يجعلهم قادرين على تشخيص حالة
ال�م�ج�ت�م��ع وواق� �ع ��ه وم �ح ��اك ��اة ش ��ؤون ��ه ع ��ن ط��ري��ق
عروضهم المسرحية».
وعن أهمية المشاركة في مهرجان األردن المسرحي
بدورته ال�  26ذكر أن المشاركة الكويتية دوري��ة في
هذا المهرجان الذي يعد «ملتقى مهما» للمسرحيين
ب ��اخ� �ت ��اف ت �خ �ص �ص��ات �ه��م وم� ��دارس � �ه� ��م ال �ف �ك��ري��ة
والعملية لتبادل التجارب واآلراء وتعزيز الحركة
المسرحية العربية.من جهته أع��رب رئيس مجلس
إدارة فرقة «م�س��رح الخليج العربي» ميثم ب��در في
ت�ص��ري��ح ل� � «ك��ون��ا» ع��ن ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر للمجلس
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب ع �ل��ى ترشيح
العرض المسرحي «درس» وتقديم كل سبل الدعم

للفرقة خ��ال مشاركتها ال�خ��ارج�ي��ة .وأض ��اف ب��در
أن المشاركة في مهرجان األردن المسرحي ليست
األولى لفرقة مسرح الخليج العربي مبينا الحرص
على أن ت�ك��ون أع�م��ال الفرقة «ع��ام��ة ف��ارق��ة ف��ي هذا
المهرجان».
وأثنى على الجهود التي يبذلها القطاع العام في
ال�ك��وي��ت وف ��ي مقدمتها «ال�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي» على
تبني الشباب وتوفير ف��رص النجاح أمامه مشيدا
بخطط عمل المجلس التي «تزرع الثقة لدى الشباب
وتنميها» من أجل حركة فنية مسرحية راقية .وعن
مستقبل الحركة الفنية الكويتية لفت ب��در إل��ى أن
الحركة الفنية والمسرحية على وج��ه الخصوص
ف��ي ال �ك��وي��ت ت�ش�ه��د «ط �ف��رة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة» نتيجة
س�ي��اس��ات ال�ح�ك��وم��ة و«ال�م�ج�ل��س ال��وط�ن��ي» ال��راع��ي
ال��رس�م��ي للحركة المسرحية والثقافية ف��ي الباد
مشيدا في الوقت ذاته الدعم المرادف من قبل القطاع
الخاص الكويتي للحركة.
وع ��ن أه�م�ي��ة دور ال �ع��روض ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي إي�ص��ال
رسالة المجتمع المحلي إل��ى المجتمعات األخ��رى

م�رسحية «در�س»
أوض ��ح ب��در أن ال�م�س��رح ه��و «م ��رآة المجتمع ال��ذي
ي�ع�ك��س ث�ق��اف�ت��ه» الف �ت��ا إل ��ى أن ال �ح �ض��ور ال�ك��وي�ت��ي
ف��ي المحافل الفنية الخارجية «متميز وذو إقبال
ملحوظ» ما يؤكد مكانة الكويت الثقافية الرفيعة.
بدوره ،قال مخرج ومعد العمل إبراهيم الشيخلي ل�
«كونا» إن اخنيار المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب لمسرحية «درس» للمشاركة في مهرجان
األردن المسرحي «فخر واع�ت��زاز» له ولطاقم العمل
ويدفع الشباب لمزيد من المسؤولية في رف��ع راية
الكويت في المحافل الخارجية.
وح��ول قصة العمل ذك��ر أن��ه يحمل رسالة ومشاعر
إن�س��ان�ي��ة وي��دم��ج ب�ي��ن ال�ض�ح�ك��ة وال��دم �ع��ة ويسلط
ال�ض��وء على س��وء اإلدارة وك�ي��ف أن ي�ك��ون اإلن�س��ان
م �س �ت �غ��ا ي �ص��ل إل � ��ى أه� ��داف� ��ه وال �م �ن ��اص ��ب ال�ع�ل�ي��ا
ب �ط ��رق ال م �ش��روع��ة أو س ��وي ��ة ض �م��ن إط � ��ار ن�ق��دي
ل �ل �م �ح �س��وب �ي��ات وال� � ��رش� � ��وات وال � �ف � �س� ��اد اإلداري.
وفيما يتعلق بالمهرجان أش��ار الشيخلي إل��ى أنه
«ف ��رص ��ة م �ن��اس �ب��ة» ل �ل �ت �ب��ادل ال �ث �ق��اف��ي م ��ع األش �ق��اء
العرب ويمنح المشاركين ال سيما الشباب خبرات

وجهة نظر

خليفة الهاجري عضو لجنة
تحكيم مهرجان «بال إنتاج»

عبدالستار ناجي

موقع

كتب شريف صالح

المتحدة،
صديق زار الكويت مع أسرته من دولة اإلمارات العربية
ً
قريبا
تجعله
وبعد جهد وعناء في البحث عن موقع أو وسلية
ً
من األحداث الثقافية والفنية في الكويت ،اتصل متسائال:
 هل عندكم في الكويت تحت مسمى «أين تذهب هذا المساء؟»يؤمن للمتصل جميع األحداث والمناسبات الفنية والثقافية.
ورحت أخبره عن العديد من المناسبات والعروض المسرحية
والسينمائية والمعارض وغيرها ..ولكنه عاد الى سؤاله:
 هل عندكم موقع «أين تذهب هذا المساء في الكويت؟».وأخبرته عن عدد آخر من المناسبات الثقافية وعروض مركز
جابر األحمد الثقافي وأيضا مركز عبداهلل السالم الثقافي،
ونشاطات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وأيضا
العروض السينمائية والمهرجانات التشكيلية.
ولكن يظل يلح بسؤاله ..باختصار ..هل عندكم موقع إلكتروني
شامل يجيب على سؤالي «أين تذهب هذا المساء في الكويت؟».
وأعود للحديث عن جميع األنشطة والفعاليات التي أعرفها،
ومهرجان السينما الذي انتهى منذ أيام وأيضا عن كم من
المناسبات والتظاهرات الثقافية والفنية واإلعالمية ..هنا
وهناك في أرجاء الكويت الحبيبة .ولكن صديقي اإلماراتي..
عاد إلى سؤاله ..أين تذهب هذا المساء في الكويت .وأنا بدوري
أتساءل ..لماذا ال يكون لدينا مثل هذا الموقع؟!

اختير السينوغراف الكويتي
د .خ �ل �ي �ف��ة ال� �ه ��اج ��ري رئ �ي��س
راب �ط��ة اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ت��دري��س
ال � �م � �ع � �ه� ��د ال� � �ع � ��ال � ��ي ل� �ل� �ف� �ن ��ون
ال � �م � �س� ��رح � �ي� ��ة ع� � �ض � ��و ل �ج �ن��ة
ت �ح �ك �ي��م م �ه��رج��ان ب ��ا إن �ت��اج
ال ��دول ��ي ل �ل �م �س��رح ال � ��ذي ي�ق��ام
ف � ��ي االس � �ك � �ن � ��دري � ��ة .وأع� �ل� �ن ��ت
إدارة المهرجان عن ل�ج�ن��ة
تحكيم ال �ع��روض المسرحية
المشاركة في الدورة العاشرة وتتكون من المخرج عصام
ال �س �ي��د م ��ن م �ص��ر رئ �ي �س��ا ،وع �ض��وي��ة ك ��ل م ��ن :م�ي�ه��ائ�ي��ا
ميهوت (الواليات المتحدة األميركية) ،جوهانا إليزابيث
(ه��ول�ن��دا) إض��اف��ة إل��ى ال�ه��اج��ري .وي�ق��ام ال�م�ه��رج��ان تحت
رع ��اي ��ة وزارة ال �ث �ق��اف��ة ،وي �ف �ت �ت��ح ف ��ي ق ��اع ��ة ال �م��ؤت �م��رات
الكبرى في مكتبة اإلسكندرية في السابعة مساء األحد
ال�ق��ادم .وتقام فعاليات ال��دورة العاشرة ما بين  17حتى
 22ال �ح ��ال ��ي ع �ل��ى م� �س ��ارح م �ك �ت �ب��ة اإلس� �ك� �ن ��دري ��ة وب �ي��رم
التونسي وق�ص��ر ثقافة االن�ف��وش��ي .وتحمل ه��ذه ال��دورة
االستثنائية اسم الفنان السكندري الراحل طلعت زكريا،
وي� ��رأس ال �م �ه��رج��ان د .ج �م��ال ي��اق��وت وم��دي��ر ال�م�ه��رج��ان
ال �ف �ن��ان إب��راه �ي��م ال� �ف ��رن ،وي� �ش ��ارك ف��ي ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لقصور الثقافة برئاسة د .أحمد ع��واض ،ومكتبة
اإلسكندرية التي يرأسها د .مصطفى الفقي ،والبيت الفني
للمسرح ال��ذي ي��رأس��ه الفنان إسماعيل مختار ،ويشارك
ً
بالجهود التطوعية حوالي خمسين شابا وفتاة.

وعلى المحبة نلتقي

anaji_kuwait@hotmail.com

عمرو دياب تخطى املليون
بـ « قدام مرايتها»

صالح طرح «عايش وحدك»
ط � ��رح ال �ن �ج��م م ��دح ��ت ص��ال��ح
أحدث أغانيه بعنوان «عايش
وح ��دك» ،عبر قناته الرسمية
بموقع الفيديوهات العالمي
«ي��وت �ي��وب» .وأغ�ن�ي��ة «عايش
وح � � � � ��دك» م � ��ن ك � �ل � �م� ��ات ب� �ه ��اء
ال��دي��ن محمد ،وأل�ح��ان إيهاب
ع� �ب ��دال ��واح ��د ،وت� ��وزي� ��ع ف �ه��د،
وه ��ي ض �م��ن أل �ب��وم��ه ال�ج��دي��د
«بنت القلب».
وم ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،يستعد
ال �ن �ج��م م��دح��ت ص��ال��ح ل�ط��رح
ألبومه الجديد «بنت القلب» ،ويضم األلبوم باقة متميزة
من األغاني المتنوعة من بينها« :تعرفي تسكتي»« ،زي
ما انت عايز»« ،عليك احساس»« ،هما الحبايب».

أك� �ث ��ر ف ��ي م� �ج ��ال ال� �م� �س ��رح م �ع��رب��ا ع ��ن األم� � ��ل ب��أن
ي �ح��وز ال�ع�م��ل ع�ل��ى اس�ت�ح�س��ان ال�ج�م�ه��ور ورض ��اه
وتصل رس��ال��ة العمل وه��دف��ه إليه بالشكل المائم.
ويستمر م�ه��رج��ان األردن ال�م�س��رح��ي ال ��ذي انطلق
ال �ج �م �ع��ة ال� �م ��اض ��ي ح �ت��ى ي � ��وم ال �خ �م �ي��س ال�م�ق�ب��ل
ويتخلله إض��اف��ة إل��ى ال �ع��روض المسرحية ن��داوت
تقييمية سيتم على إثرها توزيع جوائز المهرجان
على الفائزين.
يذكر أن مسرحية «درس» حازت على جائزة أفضل
ع ��رض م �س��رح��ي وأف �ض ��ل م�م�ث��ل دور أول «ن��اص��ر
ال � ��دوب» ف��ي م �ه��رج��ان ال �ك��وي��ت ال�م�س��رح��ي ب��دورت��ه
األخيرة وهي من تمثيل الفنانين يوسف الحشاش
م �ح �م��د األن� � �ص � ��اري ون � �ص ��ار ال� �ن� �ص ��ار وع� �ب ��د ال �ل��ه
البصيري وعثمان الصفي.ويضم الكادر المسرحي
مساعد مخرج سعاد الحسيني ومخرج منفذ فاطمة
العامر ومصمم اإلض��اءة عبد الله النصار ومصمم
ال��دي�ك��ور محمد ال��رب�ي�ع��ان ومصممة األزي� ��اء شهد
العبيد وم�ن�ف��ذ ال �ص��وت ح�س��ن ال�ص�ي��رف��ي ومصمم
البوستر مشعل الفرحان.

عبير الجندي تستعد لـ «ذاكرة الظل»
تستعد الفنانة عبير ال�ج�ن��دي لتصوير مسلسل ف��ي «ذاك ��رة ال�ظ��ل» أم��ام
النجم داود حسين وروان المهدي وأحمد إي��راج ومحمد صفر وعبدالله
عبدالرضا ،المسلسل تأليف مريم نصير وإخراج محمد كاظم.

ت� �خ� �ط ��ى ال � �ن � �ج ��م ع � �م � ��رو دي � ��اب
بأغنية «قدام مرايتها» من ضمن
ألبومه «أنا غير» حاجز المليون
م� � �ش � ��اه � ��دة وذل� � � � ��ك ع � �ب� ��ر م ��وق ��ع
الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
األغنية من كلمات الشاعر تامر
حسين وأل �ح��ان ع��زي��ز الشافعي
وتوزيع موسيقي ط��ارق مدكور
وإن �ت��اج ش��رك��ة «ن ��اي» .وي�ش��ار إل��ى ان ع�م��رو دي��اب طرح
أغنية جديدة من ألبومه «أنا غير» تحمل اسم «أول يوم
ف��ي ال�ب�ع��د» وذل ��ك ع�ب��ر إح ��دى ش��رك��ات ال�م�ح�م��ول « .أول
يوم في البعد» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد
محمدي وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

