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»فرع قطعة 6« كشف »المستور« في الدسمة
مفرح الشمري

حتت رعاية رئيس مجلس 
االدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة اللواء املتقاعد 
فيصل اجلزاف وحضور نائب 
الشبابية  العام للشؤون  املدير 
رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان 
ايام املسرح للشباب ونائب املدير 
العام ملؤسسة الرعاية السكنية 
صالح النفيس����ي ومديرة ادارة 
املسرح باملجلس الوطني للثقافة 
والفن����ون واآلداب كاملة العياد 
والشيخ دعيج اخلليفة ود.نبيل 
الفيلكاوي، انطلقت مساء امس 
الدورة السادسة  االول انشطة 
ملهرجان ايام املس����رح للشباب 
الرس����مية على خشبة مسرح 
الدس����مة الذي اكتظ باحلضور 
الفني واالعالمي لتغطية وقائع 
ال����ذي تصدى  حف����ل االفتتاح 
لتقدمي����ه املذي����ع ن����ادر ك����رم 
واملذيعة حبيب����ة العبداهلل في 
تظاهرة ش����بابية جميلة حتمل 
عن����وان »حرفية ادوات املخرج 
في املسرح املعاصر« وهو شعار 

هذه الدورة.
حضر حفل االفتتاح كوكبة من 
جنوم الساحة الفنية مثل الفنان 
القدير أحمد الصالح، الفنان القدير 
غامن الصالح، الفنان القدير محمد 
القديرة عواطف  الكاتبة  جابر، 
البدر، الفنان القدير محمد حسن، 
الفنان طارق العلي، امللحن الكبير 
أنور عبداهلل، باالضافة الى نخبة 
من جنوم الش����باب في الساحة 

الفنية.
بدأ احلفل بعد ظهور مقدمي 
احلفل املذيع نادر كرم واملذيعة 
حبيبة العبداهلل على خش����بة 
املس����رح الذي حتول الى »فرع 
جمعية« حقيق����ي، حيث رحب 
املذيعان باحلضور ثم دعوا مدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرس����ول 

إللقاء كلمته التي جاء فيها:
ونحن نحتفل بانعقاد أعمال 
ال����دورة السادس����ة للمهرجان 
يؤكد ش����بابنا املس����رحي ومن 
خالل مش����اركتهم الفعالة أنهم 
يسعون دائما لتحقيق ابداعاتهم 
وطموحاتهم على أرض الواقع، 
املهرجان هو  مؤكدين ان ه����ذا 
الوعاء الش����بابي الذي يحتوي 
جهودهم وأفكارهم للتعبير عن 

ذاتهم.
الدورة  اعم����ال  وزاد: حتمل 
ابداعات  السادس����ة للمهرجان 
التكاملية  املخرج واس����هاماته 
خللق مناخ مس����رحي متكامل 
العناصر وواضح املعالم، لذلك 
ج����اءت هوية املهرجان في هذه 
الدورة لتحمل على عاتقها ابراز 
دور العنصر البش����ري ليكون 
هو احملرك االساس����ي للظواهر 

االبداعية.
واضاف قائال: في هذا املساء 
املسرحي الش����بابي، يسرنا ان 
نرحب اجم����ل ترحيب باالخوة 
االش����قاء فرقة املسرح الشبابي 
القطري، الذين يشاركون معنا 

رسمها النص. حيث قام محمد 
احلملي بدور البطولة لشخصية 
عالء الكاشير وعبداهلل اخلضر 
كحارس األمن، بينما لعب البقية 

ادوار الزبائن في الفرع.
البدر استخدم موهبة احلملي 
الكوميدية ليكون احلبل الرابط بني 
جميع الشخصيات، فهو مشترك 
في جميع احل����وارات واالفعال 
الدرامية للعرض وباالس����لوب 
الذي يقوم  املعروف للحمل����ي 
باللعب على الكلمات وتوظيف 
القاموس الشبابي املضحك ضمن 
مواقف معينة، كما انه كان االكثر 
اريحية واقناعا بني املمثلني النه 
قدم نفسه بشكل منطلق وعرف 

كعادته كيف يجذب اجلمهور.
انطلقت املسرحية في بدايتها 
من خالل مواجهات بني كل زبون 
امام الكاشير محمد احلملي ليبدأ 
العمل مع فهد البناي ورندا اللذين 
لعبا دوري احلبيبني في محاولة 
لتقدمي صورة عن عالقات احلب 
بشكلها املعاصر، ومن ثم تواجه 
احلملي مع صادق بهبهاني الذي 
جسد شخصية »السكران« حيث 
مت توظيف ش����خصيته بشكل 
مينح مس����احة للحملي لتقدمي 
»افيهات« على شخصيته، حتى 
التقى الكاشير بعبداحملسن العمر 
الذي يعاني من اضطهاد زوجته 
ويتعرض النتقاد اجلميع بسبب 

ذلك.
وبعد مرور ما يقارب نصف 
العرض، ادخل البدر فكرة تآمر 
الكاش���ير وحارس األمن ضد 
الزبائ���ن لرفع االس���عار حني 
انقطاع  يحبس���ونهم بحج���ة 
الكهرباء، وهنا يدخل مش���هد 
فترة احلبس يتناول اس���لوب 
الكويتية  الدرامية  املسلسالت 
خالل فترة شهر رمضان الذي 
القى اعج���اب اجلمهور، وفي 
النهاي���ة اختتم البدر رس���الة 
الع���رض من خ���الل مواجهة 
الكبي���ر والزبائن  املس���ؤول 
باملوظفني ليوضح ان املعوقات 
التي قد يواجهها مجتمع ما ال 
تأتي بالضرورة من املسؤول او 
املواطن بل من الذين يعملون 
كحلقة وصل وال يؤدون عملهم 

كما هو مطلوب.

موسيقى ذكية

من العناصر السينوغرافية 
التي تواجدت في العمل بشكل 
مميز كانت االضاءة لفهد الفالح 
الذي استطاع ان يعطي االنطباع 
االستعراضي الذي تعودناه من 
هذه املجموعة الشابة، باالضافة 
التي  الذكي���ة  الى املوس���يقى 
اختاره���ا محمد احلملي، يذكر 
ان مجموعة الفنانني تواجدوا في 
الفريق الفني مثل عبداهلل العابر 
في االشراف العام، وبدر املهنا 
في الديكور، وعبداهلل النصار 
كمساعد مخرج، وحسني زريح 
في االنتاج، ومجدولني الربيعان 

في تصميم االزياء.

في ه����ذه التظاهرة الش����بابية 
املسرحية، وباسم اللجنة املنظمة 
للمهرجان وباسمكم نتمنى لهم 
طيب االقام����ة في بلدهم الثاني 

الكويت.
واختتم عبدالرسول كلمته 
بتوجيه خالص الشكر والتقدير 
الثقافية  جلمي����ع املؤسس����ات 
الداعمة  واالعالمية واملسرحية 
له����ذا املهرجان، وعلى رأس����هم 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ووزارة االعالم وجميع 

وسائل االعالم املختلفة.

اللجن����ة املنظمة  وكرم����ت 
للمهرجان رئيس فرقة مسرح 
الزلزلة  السابق محمد  الشباب 
على جهوده السابقة وعطاءاته 
للفرقة متمني����ة له النجاح في 

حياته العملية والشخصية.

فرع قطعة 6

بعد ذلك دع����ا مقدما احلفل 
املذيع نادر كرم واملذيعة حبيبة 
العب����داهلل ملش����اهدة العرض 
املسرحي »فرع قطعة 6« تأليف 
واخراج عبداهلل البدر ومن متثيل: 

وبعد ذلك مت تقدمي بانوراما 
للعروض املسرحية املشاركة في 
هذه الدورة عن طريق البروجكتر 
ومن ثم دعا مقدما احلفل ممثل 
راعي احلفل رئيس اللجنة املنظمة 
للمهرجان جاسم يعقوب ومدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرس����ول 
لتكرمي اعض����اء جلنة التحكيم 
وهم د.محمد مبارك بالل، د.نرمني 
احلوطي، شايع الشايع، د.نبيل 
حلواجي، الفنانة احالم حسن، 
حمد الرقعي، الزميل فادي عبداهلل 

وذلك لقبولهم لهذه املهمة.

محمد احلملي، عبداحملسن العمر، 
عبداهلل اخلض����ر، فهد البناي، 

صادق بهبهباني ورندا.
املسرحية ناقشت العديد من 
القضايا الت����ي نعاني منها في 
الوقت احلالي وكشفت »املستور« 
للمسؤولني ان سبب هذه املشاكل 
هو »حلق����ة الوصل« التي بينا 
وبينهم ولذلك كثرت املشاكل التي 

ال توجد لها حلول.
اعتمدت املس����رحية بشكل 
رئيس����ي عل����ى خل����ق جو من 
الفكاهة ضمن الشخصيات التي 

من خالل حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان أيام المسرح

املخرج عبداهلل البدر في العرض املسرحيالفنان القدير غامن الصالح مع الفنانني الشباب

سعداء الدعاس مع املذيع وليد الدلح

باسم عبداألمير واحمد احلليل مع الزميل فالح العنزي

محمد احلملي في املسرحية.. وفي جناح القدسجاسم يعقوب في جولة باملعرض الفني

احلضور وقوفا للسالم الوطني

جائزة »الجيل الواعي« للممثلة الواعدة
بناء على مبادرة فرقة اجليل الواعي 
املسرحية بشأن اقتراح منح »جائزة 
اجليل الواع���ي ألفضل ممثلة واعدة« 
في الدورة السادسة والدورات الالحقة 
ملهرجان أيام املس���رح للشباب والذي 
تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وذلك وفق املعايير التي تضعها جلنة 
التحكيم، فإن اللجنة املنظمة للمهرجان 
قد وافقت على هذه اجلائزة، وأحالت 

املوافقة الى السادة اعضاء جلنة التحكيم 
لتخضع اجلائزة للمعايير العلمية في 

شأن منحها في هذه الدورة.
وبه���ذه املناس���بة تتق���دم اللجنة 
املنظمة للمهرجان بالش���كر والتقدير 
الى مجلس ادارة فرقة اجليل الواعي 
املسرحية على هذه املبادرة والتي من 
ش���أنها املساهمة في تشجيع القدرات 

الشبابية املسرحية.

سعداء: »الهاوي« يتنفس
المسرح بال قيود

عبداألمير والحليل تحدثا 
عن تجربتيهما مع مسرح الشباب

نظم املرك����ز االعالمي ندوة فكرية عن مس����ارح الهواة في العالم 
العربي حتدثت فيها سعداء الدعاس وادارها املذيع وليد الدلح حيث 
قدمت وجهة نظرها ولم تقدم سردا تاريخيا عن مسرح الهواة، فقالت 
الدعاس: مسرح الهواة هو ان يتنفس الهاوي املسرح بحيث يستنشقه 
بال قيود ويصدره بال قيود ولالسف ال يوجد مسرح هواة في الكويت، 
فعادة تقام مس����ارح الهواة ف����ي املدن الصغيرة ف����ي البالد الكبيرة 
الفقيرة التي تعاني ازمات اقتصادية وازمات سياسية، فيكون متنفس 
االنسان الفقير للخروج من القمع السياسي، وتكون فرق الهواة مثل 
االحزاب، عادة ينشأ على أيدي مجموعة نشطة، والن الكويت حباها 
اهلل بخيرات كثيرة وال يوجد بها قمع سياسي وتنعم بالدميوقراطية 
جند الهواة لدينا مترفون، يريدون مس����رحا ويريدون مؤسس����ات، 
ولذلك جند اشكالية وهي ان هناك سلطة حتكمهم فيخرجون من طور 
الهواة الى شيء آخر وجند عروضا مليئة باالخطاء، ولالسف ال يوجد 
بالكويت مهرجان متخصص في مسارح الهواة، ولدينا مشاكل في ادارة 
املهرجانات حيث يش����ترط املجلس الوطني للثقافة اجازة النص مما 
يعتبر قيدا على الهواة، كما ان الش����خصية الكويتية اعتادت الترف، 
والفرق الهاوية تبحث عن مؤسسات تتبناها، وفرقة وصال اصبحت 
تتبع مؤسسة لها س����لطة ولذلك اجيز لها ان تقدم عروضها للنساء 
فقط وفرقة انثروبولوجي هاوية والفنانة اميا وتبحث اميا ايضا عن 
االحتراف ولذلك لدينا اش����كالية في الكويت، حيث ان االدوات ادوات 

هاو والظروف ظروف احتراف.
ان وجود 4 فرق اهلية باالضافة الى املعهد العالي للفنون املسرحية 
كل ذلك شجع الهاوي على االنتماء الى هذه الفرق واملؤسسات وذلك 

صنع منه محترفا رغم ان ادواته الفنية ادوات هاو.

استكماال ألنش����طة الدورة السادس����ة من مهرجان »أيام املسرح 
للش����باب«، اس����تضاف املركز اإلعالمي كال من املمثل واملنتج باس����م 
عبداألمير واملمث����ل واملخرج احمد احلليل للحديث عن جتربتهما مع 

مسرح الشباب، وذلك في ندوة أدارها الزميل فالح العنزي.
في البداية حتدث املنتج عبداألمير عن انطالقته في الفن التي تعود 
لعام 1984 مع فرقة عواطف البدر التابعة ملسرح الشباب آنذاك، وبعد 
عدة مش����اركات مع زمالئه املمثلني أمثال اي����اد العدواني وعبداألمير 
عبدالرس����ول والراحل محمد باقر، قرر وزمالؤه االنفصال عن فرقة 
البدر وتأس����يس فرقة مسرح الش����باب احلالية، وقال عبداألمير في 
س����ياق حديثه: قدمت وزمالئي بعض األعمال البسيطة لتلك الفرقة 
التي أسس����ناها وتوجهت بعدها لألعمال التجارية التلفزيونية منها 

واملسرحية.
بينما قال احلليل عن جتربته الشبابية مع مسرح الشباب: تعود 

انطالقتي الفنية مع مسرح الشباب الى 10 سنوات.
وعن س����بب طغيان حضوره التلفزيوني على املس����رحي اجاب 
عبداألمير: »رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه«، فرغم عشقي لعالم املسرح 

اال انني ال اجد نفسي فيه حاليا و»ما فيني شدة عليه«.
وعما اذا كان املمثل واملخرج احلليل سيكمل دراسته اخلارجية في 
مجال املسرح، الكتساب اخلبرة الكافية قال: ثمة ظروف خاصة حالت 
دون استكمالي لدراستي التي كنت أنوي إكمالها في مجال علم تعبير 
احلركة وعلم النفس. وعن سبب عزوفه عن مجال التمثيل في اآلونة 
األخيرة قال احلليل: انني دقيق جدا في مسألة التمثيل، فال أقبل إال ما 
يشدني من عروض فنية، من بينهما مسلسل »الفرية« الذي كان من 
املفترض ان أشارك به لوال بعض الظروف. وختم الضيفان حديثهما 
حول الفنان األكادميي وانتقاله لألعمال التجارية بحثا عن الش����هرة، 

مشيرا الى ان هناك مفهوما خاطئا لدى الفنانني بني الشهرة والفن.

من خالل ندوتها الفكرية

)احمد باكير( د.بندر عبيد مرحبا بالضيوف اثناء احلفل

مدير الدراما في التلفزيون بندر املطيري

التلفزيون يشارك بـ »21« عماًل في »مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون«

ومن االعمال التي سيشارك بها تلفزيون الكويت:
- مسلسالت اجتماعية وهي »وعاد املاضي« من تأليف 
اسمهان توفيق واخراج غافل فاضل وبطولة مرمي الصالح 

غادر ظهر ام����س كل من علي الريس مدير عام القناة 
االولى ومدير الدراما بندر املطيري ومدير املنوعات محمد 
املسري ومراقبة برامج االس����رة والطفل بدور العيسى، 
متوجهني الى القاهرة للمشاركة كأعضاء جلنة حتكيم في 
مهرجان القاهرة لالذاعة والتلفزيون في دورته ال� »15« 
املزمع اقامته في الفترة من 11 � 15 اجلاري، وسيلتحق وكيل 
التلفزيون فوزي التميمي بباقي الوفد قبل بدء املهرجان 
بيوم واحد. وقال مدير الدراما في تلفزيون الكويت بندر 
املطيري: يعتبر مهرجان القاهرة لالذاعة والتلفزيون من 
اهم املهرجانات العربية، لذلك الكل يحرص على املشاركة 
فيه لتعزيز الصالت والعالقات بني املبدعني العرب وتبادل 
اخلبرات بني املؤسسات والهيئات االعالمية العربية، ونحن 
ندعم اخواننا املصريني من خالل املشاركة في هذا املهرجان 
واملتمثلة في التلفزيون الكويتي الذي يكون حريصا على 
التواجد في كل امللتقيات العربية، وسنرفع اسم الكويت 
عاليا في هذا احملفل، نظرا ملا بذله الوفد من جهود جبارة 
على مدار العام ونتمنى ان تكون لنا كلمة على منصات 

التتويج ونعود بأعلى نصيب من اجلوائز.
واضاف املطيري: سيكون هناك تكرمي ملدير عام القناة 

الثالثة بتلفزيون الكويت حافظ عبدالرزاق.

ومشاري البالم، اما املسلسل الثاني فهو »سدرة البيت« 
من تأليف علي فري����ج واخراج عامر فهد، وبطولة هدى 

حسني وعبدالرحمن العقل.
- ومن االفالم الروائية القصيرة سهرة بعنوان »وكان 
وهما« من تأليف محمد خالد، وبطولة الفنانة مرام، وخالد 
البريكي واخراج احمد الشطي، والفيلم الثاني »ماشطة 

بنت فرعون« للمخرج خالد بوحيمد.
- ومن االفالم التسجيلية »قصيد سينفوني« و»املاء 

في الكويت«، و»لكي ال تنسى«.
- اما البرامج احلوارية فسيشترك برنامج »وراء احلدث« 

اعداد وتقدمي ناصر املطيري واخراج سعود الرمح.
- ومن برام����ج املنوعات »ليلة فن����ان«، و»وينهم«، 
و»عتيج«، و»ملس����ة فن����ان«، و»لقاء من ط����رف واحد«، 

و»بازار«.
- ومن برامج املسابقات »غطاية وغناية«.

- ومن برامج االطفال »تشكيل وجتدد«.
- ومن مسابقة الفترات املفتوحة برنامج »بيتك«.

- ومن االعالن التجاري »اتركها وافتك من مضرتها«، 
و»اذيتنا خذ مكاني وخذ اعاقتي«، و»اكيد خسران«، و»جلنة 

املنابر القرآنية« وجميعها للمخرج سعد اللوغاني.

الريس والمطيري والمسري والعيسى ضمن أعضاء لجنة التحكيم

»رسايتل« المعهد الموسيقي تمتع الجمهور
عبدالحميد الخطيب

العالي للفنون  اقام املعهد 
املوس����يقية صباح امس حفال 
موسيقيا حتت عنوان »رسايتل« 
وذلك بحضور عميد املعهد د.بندر 
عبيد وعدد م����ن اعضاء هيئة 
التدريس والطالب باالضافة الى 
عدد من هيئة تدريس وطالب 
اجلامعة االس����ترالية والذين 
رحب بهم عبيد ودعا اجلميع 

لالستمتاع باملوسيقى.
احلفل رغم بدايته املتأخرة 
عن موعده وامللل الذي اصاب 
املتواجدين اال انه ش����هد تألقا 
من املشاركني فيه الذين امتعوا 
اجلمهور ومنهم فوزي النقاوي 
الذي اجاد على آلة العود وكذلك 
بسام البلوشي على »القانون« 
امتع  ال����ذي  وأمي����ن االبيض 
احلضور بعزفه على »الناي« 

وكذلك خالد فوزي على »الكمان« 
حيث قدموا مقطوعات موسيقية 
نالت استحسان احلضور تالهم 
ع����زف ملجموع����ة آالت النفخ 
ومن ث����م قدم كل م����ن: اماني 

احلجي واحمد الكندري دويتو 
اصوات، واختتم احلفل فقراته 
بتقدمي فرقة املعهد الش����عبية 
للوحات مختلفة لفني الصوت 

والسامري.

بحضور عميد المعهد وضيوف من الجامعة األسترالية

أجندة المهرجان اليوم

5.30
حوار حول جتربة مسرح الشباب 

القطري يديرها سفير املعاقني 
الشاعر عبدالكرمي العنزي

6.30
جتربة املعهد العالي للفنون 

املسرحية في املهرجانات املسرحية 
يحاضر فيها د.فهد السليم

8.00
»ويتكلم اخلازوق« عرض 

مسرحي لفرقة مسرح اخلليج 
العربي

9.00
حلقة نقاشية لعرض

»ويتكلم اخلازوق« في قاعة 
الندوات مبسرح الدسمة


