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املخرج هاني النصار ملقيا كلمته

مشعل السالم

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة وضيوف حفل التخرج

في حفل توزيع شهادات التخرج على املشاركني في الدفعة األولى

»لو« من إبداع طلبة األكادميية الدولية للفنون و»بتوقيع« هاني النصار
احملاضرات واألستوديوهات 
التي متتلكها، ثم أعقب ذلك 
عرض برومو آخر عن مختلف 
محاضرات وتدريبات الدورة 
على مدار 6 أسابيع، ثم قدم 
طالب الدورة مشروع التخرج 
وهو عرض مسرحي بعنوان 
»لو« مدته حوالي 35 دقيقة 
أبرزوا من خالله مخيلتهم 
وطاقاتهم اإلبداعية من خالل 
الكلمة السحرية »لو«، والتي 
تتيح أمامهم مساحات كبيرة 
من التخيل، وقد حمل العرض 
انتقادا لبعض السلوكيات 
اخلاطئة ف���ي املجتمع مثل 
عدم وجود قدوة أمام األجيال 
اجلديدة، واآلثار الس���لبية 
التواصل االجتماعي  ملواقع 
على حي���اة الفرد واملجتمع 
كله، وش���ارك ف���ي بطولة 
العرض الفنانة نادية إبراهيم 
والطالب ش���يرين، خليفة 
اجليران، عمر رشيد، وليد 
القطان  حمادة، عبدالعزيز 

وخلف القالف.
وبعد ذلك صعد الفنانون 
محمد جابر، زهرة اخلرجي، 
رامي العبداهلل، املخرج هاني 
النص���ار واملخرج مش���عل 
السالم خش���بة املسرح من 
أجل تسليم شهادات التخرج 
للط���الب ث���م ق���دم رئيس 
الدولية للفنون  األكادميية 
مشعل السالم درعا تكرميية 
حملاضر الدورة املخرج هاني 

النصار.

ل� »األنباء« لرعايتها له منذ 
بدايته.

وفي كلمته باحلفل، قال 
النص���ار: »قبل���ت العرض 
م���ن دون أي تفاصيل ألن 
صناعة فنان تعني صناعة 
الطالب يتعب  إنسان وهنا 
ويدف���ع لكي يتعل���م وهو 
ما يندر وج���وده باخلليج، 
لذلك يح���رص الطالب على 
العلم وهو ما يعني الوعي 
الكبير لدى الش���باب ويدل 
على احترام رسالة الفن في 
املجتمع بعي���دا عما يغزو 
الشباب من شرور املخدرات 

والفنت. 
وفي تعبيره عن فرحته 
لي���س فقط بالتخ���رج من 
ال���دورة وإمن���ا لتحقيق���ه 
الواقع،  موهبته على أرض 
املتدرب وليد  الطالب  أعلن 
حمادة عن اعتزازه باالنضمام 
الى فري���ق متميز كل منهم 
يعم���ل في مج���ال مختلف 
ولكنهم جميعا يتفقون في 
املوهبة والروح اجلميلة التي 
جعلتهم عل���ى قلب واحد، 
مؤكدة اس���تفادته بكس���ب 
مهارات االرجت���ال والرؤية 
واإلخراج وتفادي األمور التي 
ميكن ان حتدث على خشبة 
املسرح، مبينا دراسته إلنتاج 
مقاطع متثيلية في املستقبل. 
هذا وقد ب���دأ احلفل بتقدمي 
برومو عن نشاط األكادميية 
بصفة عامة من حيث قاعات 

في إبراز موهبته بعد كسر 
األكادميية لكل القواعد بقبول 
جميع األعمار واجلنسيات 

واملواهب.
بدوره، أوضح األس���تاذ 
باملعه���د العال���ي للفن���ون 
املس���رحية هاني النصار ل� 
»األنباء« ان اسم املسرحية 
مستوحى من منهج »ستان 
الفسكي« عن نظريته »لو« 
التي تضع اجلميع في قوالب 
الشخصيات األخرى، مبينا 
تدريبه للطلبة على املشاهد 
احلواري���ة والصامتة وهو 
م���ا مكنهم م���ن النجاح في 
املستوى األول بجدارة كبيرة 
في أساس���يات فن التمثيل 
وإعداد املمثل، مقدما شكره 

على دبلومة بعد تدربه ل� 9 
أشهر، مبينا ان كم الدورات 
مكث���ف مقارن���ة بنظائرها، 
مشيدا بحرص كبار الفنانني 
على االلتحاق بهذه الدورات، 
كما في دورة السيناريو التي 
التحق بها طارق العلي، وفي 
دورة املونتاج سجلت زهرة 

اخلرجي، وغيرهما.
وف���ي كلمت���ه باحلفل، 
الدورات تهدف  قال السالم: 
لصقل املوهوبني لكل القدرات 
املوجودة على ارض الكويت 
الطيبة من جميع اجلنسيات 
في مختلف الفنون كالتمثيل 
واملسرح واإلخراج واإلضاءة 
والتصوير واملونتاج، متمنيا 
ان يحقق كل موهوب أحالمه 

أميرة عزام

أقامت األكادميية الدولية 
للفنون أمس األول حفل تخرج 
الدفعة األولى لدورة أساسيات 
فن التمثيل، وقد تضمن احلفل 
عرضا مسرحيا بعنوان »لو« 
م���ن تأليف ومتثي���ل طلبة 
الدورة وتدري���ب احملاضر 
هان���ي النص���ار وإش���راف 
رئي���س األكادميية مش���عل 
السالم، وذلك برعاية دانكن 
دونتس، وبحضور الفنانني 
زهرة اخلرجي ومحمد جابر 
العيدروسي ورامي عبداهلل، 
وم���ن الس���فارة املصري���ة 
مصطفى ف���اروق واإلعالمي 
بسام اجلزاف، وقد قدم احلفل 
الش���اعرة حنان عبدالقادر 
بحضور طائف���ة كبيرة من 

جمهور املثقفني واملهتمني.
ومن جانبه، صرح رئيس 
األكادميي���ة الدولية للفنون 
الس���ينمائي مشعل  املخرج 
الس���الم ل���� »األنب���اء« بان 
األكادميية بصدد افتتاح نادي 
األكادميي���ة للفنون من اجل 
إعطاء ورش مجانية ألسس 
الدورات االحترافية وأهمها 
املونتاج، هادفة إلعطاء السوق 
مخرجات احترافية مطابقة 
للسوق العاملي، الفتا الى ان 
أغلب احملاضرين حاصلون 
على جوائز عاملية، مش���يرا 
التي  ال���دورات املطولة  الى 
املتدرب من احلصول  متكن 

السالم: األكادميية 
كسرت جميع 

القواعد بقبولها جميع 
اجلنسيات واألعمار 

واملواهب

النصار: املشاهد 
احلوارية والصامتة 

مكنت الطالب من 
التمثيل بجدارة

ممثل ومنتج بعد استضافته األخيرة في برنامج 
حواري يفكر انه يسوي حملة ترويج ألفكاره اللي 

ذكرها في البرنامج بس مو القي اللي يساعده.. 
أفكارك فاشلة!

منتج غير عربي قرر انه ينقل نشاطه الفني 
لدولة غير عربية ألنه وال دولة خليجية ترغب 

بالعمل معه بعد سوالفه اللي من حتت الطاولة.. 
من عاش باحليلة مات بالفقر! 

ممثلة عربية مقيمة في اخلليج تراهن على 
جتربتها في عملها بالدراما املصرية وتتحدى ان 
تفشل ألنها دارسة املوضوع عدل مثل ما تقول.. 

ننطر ونشوف!

ترويج

نقل

جتربة 

عبداإلمام عبداهلل لـ »األنباء«: 
حريص على املشاركات العربية

أحمد الفضلي

انتهى الفنان القدير عبداالمام عبداهلل من تنفيذ احدث 
مشاريعه الفنية على مستوى الدراما واملتمثل مبشاركة 
خارجية جديدة عند طريق املسلسل املصري »ألوان الطيف« 
الذي يصور في العاصمة املصرية القاهرة مبشاركة نخبة 
من جنوم الدراما املصرية. وأكد عبداهلل ان هذه املشاركة 

جاءت من باب حرصه 
على التواجد باألعمال 
العربي����ة،  الدرامي����ة 
الس����ينما  الس����يما 
والتلفزيون املصري، 
حيث سبق وان شارك 
ف����ي العدي����د من هذه 
انه  األعمال، موضحا 
انتهى من تصوير كافة 
مشاهده في املسلسل 
الذي قد يرى النور في 
الفترة املقبلة أو يؤجل 
الى املوسم الرمضاني. 
وأفاد عب����داهلل خالل 

حديثه ل� »األنباء« انه يجسد من خالل هذا العمل شخصية 
ث����ري خليجي يقيم بإحدى املدن املصرية ويتعرف على 
اح����دى العائالت التي احت����رف أفرادها بصناعة والعمل 
بالس����حر والش����عوذة، األمر الذي يدفعه الى حثهم على 
ترك هذه األمور احملرمة والتي تسوء ملجتمعهم كما أنها 
ق����د تقتل عددا كبيرا من أف����راد املجتمع. واختتم الفنان 
القدير حديثة امتنى ان يحصد العمل إعجاب املشاهدين 
ف����ي مختلف الدول العربية، خصوصا أن العمل يش����هد 

مشاركة العديد من جنوم الدراما املصرية.

عبداإلمام عبداهلل


