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نريد االطمئنان بأن المسرح القطري مازال حي ًا

فالح فايز :عرب تويت ستعرض في الكويت قريب ًا
الفنان القطري ال يجد فرصة لتقديم أعماله لجمهوره

كتب نايف ال�شمري:
اختتم الفنان القطري فالح فايز
ع��رو���ض م����سرح��ي��ت��ه ال�سيا�سية
ً
الدوحة
االجتماعية «عرب تويت» يف
وهي من بطولة حممد املن�صور ومنى
�شداد وعبدالنا�رص دروي�ش وعرب عن
�سعادته لنجاح العرو�ض مل�رسحيته
م�ؤكدا ان �سيعر�ضها يف الكويت خالل
الأيام املقبلة.
و�أكد فايز �أن م�شاكل امل�رسحيني ال
ميكن �أن حتل �إال مع بناء بنية حتتية
للم�رسح القطري �أ�سا�سها زيادة دور
العر�ض امل�رسحي وزيادة الدعم.
و�أكد �أن �أزمة امل�رسح ال تتلخ�ص يف
زيادة عدد الفرق �أو �إبقائها كما هي،
وت�ساءل ما الذي يفيد بزيادة عدد
الفرق امل�رسحية �إذا كان الإنتاج �سيظل
على هذا النحو ال يتعدى �أربعة �أعمال
م�رسحية خالل العام ،م�ؤكد ًا �أن قلة
الدعم املقدم �إلى الفرق امل�رسحية
�سيظل هو العائق الأول واملت�سبب
يف قلة العرو�ض امل�رسحية ،م�شري ًا
�إل��ى �أن ع��دم وج��ود خ�شبات م�رسح
خا�صة بالفرق ال يجعلها ت�ستطيع �أن
تقدم �إ�سهاماتها بزيادة العرو�ض من
خالل املتطوعني من الفنانني للعمل
بدون مقابل �أو ب�أجر زهيد� ،أو حتى
من خالل البحث عن رعاة جتاريني
ميولون عرو�ضهم امل�رسحية.
و�أ���ض��اف :قبل البدء يف زي��ادة عدد
الفرق كان يجب العمل على بناء بنية
حتتية للحركة امل�رسحية من خالل
زي��ادة عدد امل�سارح وزي��ادة الدعم
وبالتايل زيادة الإنتاج ،وت�ساءل ما
فائدة زيادة عدد الفرق امل�رسحية دون
�إنتاج؟ و�أين �سيتم عر�ض م�رسحيات
تلك الفرق يف ظل وجود م�رسح واحد
فقط ،و�أ�شار �إلى �أن �رشكات الإنتاج
التي ترغب يف امل�ساهمة ب�إنعا�ش
احلركة امل�رسحية تظل يف انتظار
الدور حتى تعر�ض على م�رسح قطر
الوطني� ،أو ت�ضطر لأن تلج�أ خل�شبات
غري جمهزة وغري �صاحلة ال�ستخدامها

• �سلمان خان

• فالح فايز

• فالح فايز مع الزميل نايف ال�شمري

كم�رسح من الأ�سا�س .وعرب فايز عن
�أماله ب�أن تثمر جلنة التطوير عن
حلول مل�شاكل امل�رسح القطري مبا
يلبي مطالب الفنانني ،و�أع��رب عن
تفا�ؤله بجدية الأمر ،م�شري ًا �إلى �أنه
على الرغم من �أن فكرة تطوير امل�رسح
القطري باتت قدمية حيث �أثريت منذ
الثمانينيات ومل تخرج �أبد ًا �إلى ح ّيز
التنفيذ� ،إال �أن اللجنة التي عقدت
بالفعل العديد من االجتماعات خالل
الفرتة الأخرية تتحفز للدخول قريب ًا
يف حيز التنفيذ ،معرب ًا عن �أمنياته
ب���أن تنجز ما ير�ضي امل�رسحيني
ويطمئنهم �أن امل�رسح القطري ما
زال حي ًا ،و�أ�شار �إلى �أن قطر تزخر
باملوهوبني وامل��ب��دع�ين �إال �أنهم
مازالوا ينتظرون مد يد العون لهم
من قبل امل�س�ؤولني.
ولفت �إل��ى �أن قلة الإن��ت��اج تت�سبب

شيريهان تغضب جمهورها
�أثارت الفنانة �شرييهان
اجل��دل بني جمهورها
ب���ع���دم���ا ان���ت�����ش�رت
�صورة لها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي
جتمعها بال�سيناري�ست
تامر حبيب.
ال�������ص���ورة �أظ���ه���رت
�شرييهان ب�شكل مل يحبه
جمهورها ،فكانت فيها
حتت�ضن ال�سيناري�ست
ال�شهري ب�شكل �أغ�ضب
حمبيها خا�صة �أنهم مل
يعتادوا منها على تلك
• �شرييهان مع تامر حبيب
امل�شاهد.
ُي��ذك��ر �أن �شرييهان
�أقامت حف ًال ح�رضه عدد من الفنانني ونظمته �رشكة العدل غروب،
حيث اعلنت عودتها للفن من خالل عمل ا�ستعرا�ضي �سيكون  15حلقة.
احلفل ح�رضه نبيلة عبيد ،درة ،رجاء اجلداوي ،دينا� ،صابرين،
م�صطفى قمر ،عزت العاليلي ،بو�سي �شلبي ،ب�رشى ،كما ح�رض عدد
من الإعالميني منهم منى ال�شاذيل ،جمدي اجلالد ،خريي رم�ضان.

عاصي الحالني في مغامرة على الثلج

• عا�صي احلالين مع ابنه

خرج النجم اللبناين عا�صي احلالين يف نزهة ثلجية مع ابنه الوليد يف
املزرعة التي ميلكها فار�س الغناء العربي يف البقاع� ،إال �أنه مل يحرم
الفانز من م�شاركته �أج��واء نزهته.احلالين قرر اال�ستمتاع بالطبيعة
الثلجية على طريقته اخلا�صة ،حيث خا�ض مغامرة خطرية بقيادة �سيارته
و�سط الثلوج ،و�شارك حمبيه مبقطع فيديو للمغامرة معرب ًا عن ا�ستمتاعه
بها ،ويف الوقت الذي �أثنى الفانز على جر�أة الفنان ،حذره البع�ض الآخر
من القيادة يف هذه الظروف ،معربني عن قلقهم على جنمهم املف�ضل.
من ناحية �أخرى ،ي�ستعد عا�صي احلالين لإحياء حفل غنائي �ضخم �ضمن
فعاليات مهرجان ربيع �سوق واقف  2017يف العا�صمة القطرية الدوحة،
وذلك يوم االثنني املوافق  23احلايل.

سيرين عبدالنور تعود لألضواء

ت�ستعد الفنانة اللبنانية
�سريين عبدالنور للعودة
�إلى الأ�ضواء ب�إعالن جديد
بعد ف�ترة غابت فيها عن
ال�شا�شة� .سريين �شاركت
ال��ف��ان��ز ب�����ص��ورة ل��ه��ا من
كوالي�س ت�صوير الإع�لان،
وك��ت��ب��ت م��ع��ل��ق��ة عليها:
بال�شغل ما يف �صحبة....
وبال�صحبة ما يف �شغل !!!
هيك بقولو ب�س نحنا م�ش
ظابطة معنا !!ف��ري��ق عمل
• �سريين عبدالنور يف الإعالن
رائع ...قريب ًا اعالن جديد !!!
؟؟؟ .ويف الوقت الذي مل تك�شف فيه �سريين عن تفا�صيل الإعالن� ،أعرب
فانز النجمة اللبنانية عن حتم�سهم لر�ؤيتها جمدد ًا على ال�شا�شة ،كما
جديدة.يذكر
طلبوا من الفنانة العودة للدراما واحلفالت وا�صدار �أغان
ُ
�أن كليب بحبك يا مهذب هو �آخر عمل طرحته �سريين ،والأغنية من
ت�أليف و�أحلان �سليم ع�ساف ووزعها طوين �سابا ،و�إخراج ح�سن غدار،
كما �أن م�سل�سل  24قرياط كان �آخر عمل درامي قدمته �سريين مع الفنان
ال�سوري عابد فهد ،والذي عر�ض عام .2015

ب�إ�صابة �أغلب الفنانني بالإحباط
نتيجة عدم ممار�سة الإبداع ،م�شري ًا
�إلى �أن الفنان القطري �أ�صبح ال يجد
فر�صة لتقدمي �أعماله الفنية للجمهور
�إال من خالل يوم امل�رسح العاملي
وعر�ض مو�سمي وحيد ،وهو ما قلل
فر�ص اكت�شاف املواهب والوجوه
اجلديدة ،بل �أن الكثري من الفنانني
املوهوبني �أ�صبحوا غري معروفني
للجمهور و�أ���ض��اف :كنا يف ال�سابق
نقدم �أعما ًال ب�شكل متوا�صل فكل فرقة
كانت تقدم ما اليقل عن ثالثة عرو�ض
يف العام ،ونتمنى الأف�ضل م�ستقب ًال.
وع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة للم�رسح
والدور الذي ميكن �أن تقدمه للحركة
امل�رسحية القطرية �أك��د فايز �أنها
تكونت مببادرة من ال�شيخ �سلطان
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
لالحتاد يف الإمارات حاكم ال�شارقة،

م�شري ًا �إلى �أن الهيئة العربية للم�رسح
�أن�شئت بتاريخ � 28أكتوبر ،2007
وم��ق��ر �أمانتها ال��ع��ام��ة يف مدينة
ال�شارقة يف الإمارات .ولفت �إلى �أنها
منظمة غري حكومية تعنى ب�ش�ؤون
امل����سرح ال��ع��رب��ي وت��رت��ب��ط ب�صلة
وثيقة مع املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم «الإلك�سو».
و�أو���ض��ح �أن���ه ب�صفته م��ن��دوب��ا عن
قطر بالهيئة ينتظر ظهور �أي عمل
قطري ينطبق عليه ��شروط الهيئة
لري�شحه لال�شرتاك يف م�سابقة الهيئة
ليعر�ض ،و�أو�ضح �أن العرو�ض تقدم
على ا�سطوانات يف موعد �أق�صاه
�شهر �أكتوبر املقبل ،م�شري ًا �إلى
�أن العرو�ض التي �سيتم اختيارها
للعر�ض حتت رعاية الهيئة �ستعر�ض
يف �أي���ام ال�����ش��ارق��ة امل�رسحية يف
نهاية �شهر مار�س و�سيح�صل العر�ض

سلمان خان يستعد
لتصوير فيلمه الجديد

و�صل املخرج الهندي علي عبا�س ظفر �إلى
املغرب من �أجل ا�ستك�شاف مواقع ت�صوير فيلمه
اجلديد هناك  Tiger Zinda Haiمن بطولة
النجم ال�سينمائي الكبري �سلمان خان.
ي�شرتك يف بطولة الفيلم ،معبطل فيلم «باجراجني
بيجان» النجمة ال�شابة كاترينا كايف ،والفيلم
الذي ي�صنف على �أنه من �أفالم احلركة يعد تتمة
للفيلم الذي عر�ض يف عام .Ek Tha Tiger 2012
ن�رش ظفر على ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل
الأجتماعي «تويرت»«.اجلمعة يف مراك�ش من �أجل
البدء يف ا�ستك�شاف مواقع .TigerZindaHai
العد التنازيل يبد�أ».

الفائزة باجلائزة الأول��ى على 100
ال��ف دره��م ،وع�بر عن �أمنياته �أن
ت�شارك قطر بامل�سابقة املقبلة ب�أحد
العرو�ض امل�رسحية م�شري ًا �إلى �أن
قلة الأعمال مل متكنه حتى الأن من
تر�شيح عر�ض قطري يتوافق مع
�رشوط الهيئة.
وت��اب��ع� :أي ف��رق��ة قطرية ميكنها
التوجه ب�أحد عرو�ضها لرت�شح يف
امل�سابقة �سواء كان من خالله كع�ضو
قطر يف الهيئة �أو بالتوجه مبا�رشة
�إليها لتمثيل قطر يف امل�سابقة ،و�أكد
�أن��ه يخطط لتقدمي ع��دة اقرتاحات
للهيئة خ�لال الفرتة املقبلة ،من
�ضمنها �إقامة ور�شة م�رسحية بقطر
حتت رعايتها ينتج عنها عمل فني
�ضخم .م�شري ًا �إلى �أن الهيئة حتر�ص
على ت�شجيع الكتاب وامل�رسحيني من
�شتى �أنحاء العامل العربي.

سيارتا نقل حديثتان واستديوهات متطورة

اإلعالم دشنت السيف والروضتين

• بريانكا �شوبرا

بريانكا شوبرا
أصيبت بحالة اكتئاب

كتب نايف ال�شمري:

خ�ل�ال ت��د���ش�ين ���س��ي��ارت��ي النقل
اخل��ارج��ي احلديثتني «ال�سيف»
و«ال��رو���ض��ت�ين» يف مبنى وزارة
الإع�ل�ام �أك��د وزي��ر االع�لام ووزير
ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب ال�شيخ
���س��ل��م��ان احل���م���ود �أن امل��ع��دات
ب�إمكاناتها العالية ت�ستكمل خطط
وزارة الإعالم بتطويربنيتها الفنية
والهند�سية وذلك ي�شمل العديد من
امل�شاريع التي مت �إجنازها خالل
ال�سنوات الأرب���ع املا�ضية ومن
�أهمها حمطات النقل الف�ضائية
واال�ستديوهات احلديثة على �أعلى
التقنيات وتطوير حمطات البث
والعديد من الإمكانات التي تعزز
الدور الإعالمي لوزارة الإعالم.
وتابع احلمود :ان الأ�سا�س يف تطور
عمل وزارة الإعالم هو الإن�سان الذي
لن نغفل عن �أن نتبنىبرامج ت�أهيلية
وتدريبية للعن�رص الوطني لكي
يقوم مب�س�ؤوليته ب�شكل مبا�رش يف
العملية الإنتاجية ،و�أدعو اجلميع
للعمل للمزيد من التقدم والتطور
�سواء يف �إذاعة الكويت �أو تلفزيون
الكويت مبا ي�صب يف ت�سليط ال�ضوء
على امل�صلحة الوطنية وعلى
االجن��ازات التي تقوم بها الدولة
خلدمة الوطن واملواطنني والنظر
بكل ثقة مل�ستقبل واع���د و�آم��ن
لدولتنا احلبيبة ،مكم ًال :وجود
هذه املعدات واالمكانات ال�ضخمة
ي�ضعنا �أمام حتد لتقدمي املزيد من
العطاءات للتعاون مع كل م�ؤ�س�سات
الدولة للم�ساهمة بنقل �إمكاناتها

ك�شفت النجمة الهندية
وملكة اجلمال ال�سابقة
ب��ري��ان��ك��ا ���ش��وب��را عن
معاناتها من االكتئاب
والأرق ،وذل����ك بعد
االح��ت��ف��ال بليلة ر�أ����س
ال�����س��ن��ة يف ال��ه��ن��د مع
عائلتها و�أ�صدقائها.
املمثلة «جل�����أت» �إل��ى
�صفحتها الر�سمية مبوقع
ال��ت��وا���ص��ل الإجتماعي
«ت��وي�تر» و�أو���ض��ح��ت �أن
�سبب �أزمتها يتمثل يف
�شعورها بامللل وال�ضجر
بعد العودة من ال�سفر من

• ا�ستديو وفق �أحدث التكنولوجيا

وعك�س جهودها للمجتمع واملواطن
وخ��ا���ص��ة النا�شئة وال�شباب،
خمتتم ًا ب�أمنياته بالتوفيق لإبراز
قدرات وكفاءات ال��وزارة و�شبابها
و�إمكانياتهم الإبداعية لدعم الر�سالة
الإعالمية للكويت ،متقدم ًا بال�شكر
جلميع العاملني بوزارة االعالم على
جهودهم الطيبة يف خدمة الوطن.
ومن جهته ،قال وكيل وزارة االعالم
ط��ارق امل��زرم :ان�ضمام �سيارتني
ب ��أح��دث التقنيات ال��ى اال�سطول
االع�لام��ي للكويت ي ��أت��ي نتيجة
لال�سرتاتيجيات التي و�ضعت قبل
عامني بهدف التطوير التكنولوجي
للنقل ،فقد مت ت�صنيعهما لرفع
امل�ستوى الحتوائهما على م�ساحة
�إخراجية كبرية تخدم النقل احلي
واخلارجي ،وهو ما يطور ويكمل
م�شاريع القطاع الهند�سي ،م�ؤكدا
اعتزازه بكافة العاملني من ال�شباب
الكويتي فكل �سيارة يعمل عليها 20
�شاب ًا كويتي ًا متخ�ص�ص ًا.

بدوره ،قال ممثل القطاع الهند�سي
حممد �شم�س الدين خ�لال كلمته:
الكامريات اجلديدة تعمل بنظام
«�أل�ترا �سلومو�شن» وه��ي خا�صية
الإع��ادة البطيئة والتي ا�ستخدمت
با�ستديوهات ك�أ�س العامل وبطولة
ك ��أ���س �أم���م �أوروب����ا الأخ�يرت�ين،
م�شريا ال��ى حتويل قناة «كويت
بل�س» وا�ستحداثها بهوية وطنية
ج��دي��دة حت��م��ل ا���س��م «ال��ق��ري��ن»،
و�أردف� :سيتم �إنتاج  %15من برامج
القناة و�ستكون من الطابع ال�شعبي
وال�تراث الوطني ،بالإ�ضافة �إلى
� %85ستكون من املواد الأر�شيفية
بتلفزيون الكويت .و�أ�ضاف �شم�س
الدين« :القرين» هي قناة كويتية
بحلة ج��دي��دة ،مت �إن�شا�ؤها لبث
�أعمال التلفزيون منذ ت�أ�سي�سه،
فالأر�شيف بتلفزيون الكويت زاخر
بالأعمال املميزة والتي يحتاج
متابعتها اجلمهور من خالل �إعادتها
لهم بقناة «القرين» الف�ضائية.

بلقيس

• �سونام كابور

أعلنت انفصالها
عن روتانا
عرب ح�سابها على تويرت ،غردت الفنانة بلقي�س فتحي
بالقول� :أعلن لكم انف�صايل التام عن �رشكة روتانا
لل�صوتيات واملرئيات وترقبوا املقبل املجنون ،معلنة
بذلك انف�صالها عن ال�رشكة ال�سعودية التي �أنتجت لها
�أعمالها ال�سابقة و�ألبومني غنائيني هما جمنون وزي
ما �أنا.
بلقي�س ورغم ق�ضائها �شهر الع�سل مع زوجها �سلطان
عبداللطيف يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أنها
مل تنقطع عن التوا�صل مع جمهورها واملتابعني عرب
مواقع ال�سو�شيال ميديا ،وال�سيما �سناب �شات،
حيث تر�صد جميع تفا�صيل يومياتها.

الهند نتيجة الولوج من
جديد يف ع��امل الروتني
وال�����ض��غ��وط املختلفة
مع انتهاء االج��ازة بعد
املرح واالحتفاالت ملدة
�أ�سبوع.
كانت املمثلة قدطارت
ال��ى ال��والي��ات املتحدة
يف وق��ت �سابق م��ن هذا
الأ�سبوع ،من �أجل ا�ستكمال
م��ه��ام ت�����ص��وي��ر اجل���زء
ال��ث��اين م��ن «كوانتيكو»
والإ�ستعداد لتقدمي حفل
جوائز جولدن جلوب عام
.2017

• بلقي�س

فيلم سونام كابور حقق
أعلى عائد استثماري
ك�شف الناقد ال�سينمائي واملحلل التجاري الهندي تاران
�أدرا�ش �أن فيلم «نريجا» بطولة النجمة ال�شابة �سونام
كابور قد حقق �أعلى عائد ا�ستثماري ورقم قيا�سي جديد
يف عام .2016
ويقول الناقد الفني بح�سب ما �أورده املوقع االلكرتوين
ل�صحيفة  filmibeatالهندية �إن «نريجا» «�صاحب
�أعلى عائد على اال�ستثمار» متغلب ًا بذلك على �أفالم مثل
«�سلطان» للنجم �سلمان خان و Airliftو3 Housefull
لـ �أك�شاي كومار.
ويف ال�سياق ذاته ،ت�صور املمثلة حاليا فيلمها اجلديد
 Veerey Di Shaadiالذي تنتجه �شقيقتها ريا كابور
وهو من بطولة النجمتني كارينا كابور وري�شا ت�شادا.

