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مديرة ادارة املسارح باملجلس الوطني كاملة العياداالمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي

الشيخ دعيج اخلليفة

إليسا

جنوى كرم

4 أغاني 
في ألبوم إليسا 
من توزيع تميم

في مؤتمر صحافي عقدته باألمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

7 عروض مسرحية تتنافس على جوائز مهرجان الكويت المحلي

كاملة العياد: نثق بالجهات المش�اركة وحرصها على سمعة الكويت
ب�در الرفاع�ي: حج�ب الجوائ�ز اختص�اص لجن�ة التحكي�م  

الخليفة يصور ڤيديو كليب 
بمناسبة مرور 75 عامًا 

على اكتشاف النفط
خالد حسين

يحتفل الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مبرور 75 عاما 
على اكتش���اف النفط الكويتي على طريقته اخلاصة، 
حيث يس���تعد لتصوير قصيدة من الش���عر بطريقة 
الڤيديو كليب بصوته س���يتم توزيعها على القنوات 
الفضائية بهذه املناس���بة، حيث يشرف عليها امللحن 
واملوزع جاسم الش���ايع، ومن املتوقع ان تشهد هذه 
املناسبة احتفاال كويتيا كبيرا والتي تصادف يوم 22 

ديسمبر املقبل.
وقال اخلليفة: انني كمواط���ن كويتي كان البد أن 
تكون لي مشاركة ولو بسيطة بهذه املناسبة السعيدة 
مبناسبة االصدار االول للخير الكويتي، وأنتهز هذه 
الفرصة لكي أتوجه الى اهلل عز وجل بالشكر واالمتنان 

على هذه النعمة التي أنعم علينا بها.
على صعيد آخر، يحضر اخلليفة »أوبريت« جديدا 
يحمل اسم »إيد بإيد« لذوي االحتياجات اخلاصة، وهو 
لقناة العطاء الفضائية من تأليفه وتوزيع عادل الفرحان 
ويتولى االشراف العام عليه ربيع الصيداوي، ويشارك 
فيه نخبة كبيرة م���ن جنوم الفن والرياضة واالعالم 
بينهم حليمة بولند وفرقة ميامي وعبدالقادر الهدهود 
وداود حسني وبدر املطوع وبشار عبداهلل واملذيع فيصل 

الرشيد والفنان بشار الشطي وأحمد حسني.

د.نادر القنة من فلسطني، د.احمد 
سخسوخ من مصر وعلي مهدي 

من السودان.

عاصمة الثقافة

وأشار قائال: نذكر ان الكويت 
كانت اول دول����ة عربية حتتفل 
بالقدس عاصمة الثقافة العربية 
عندما مت اختيارها في ديس����مبر 
املاضي شخصية مهرجان القرين 
الثقافي، وها نحن على العهد نختم 
احتفاالت العام بالقدس وفلسطني، 
وهذه هي الكويت الوفية لقضايا 

امتها العربية.
واستطرد: تقام خالل هذه الدورة 
ورشة مسرحية تستمر ملدة 4 ايام 
حتت عنوان »اخليال والفانتازيا 
عند املمثل« وتهدف إلى اكتشاف 
التعبير املسرحي االفضل  طرق 
لدى املمثل وتضم تدريبات مختلفة 

باالضافة إلى الثقافة املسرحية، 
وتشرف عليها املخرجة املسرحية 
البحرينية القديرة االستاذة كلثوم 
امني، وتقام الورش خالل الفترة 
الشامية من  الصباحية مبسرح 
8 - 12 ديسمبر املقبل، واملالحظ 
هو تسجيل عدد كبير من الشباب 
للمشاركة في اعمال الورشة، ويقام 
حفل توزيع ش����هادات املشاركني 
في الورشة املسرحية في احلادية 
عشرة من صباح 15 ديسمبر املقبل 

على مسرح الشامية.

حفل الختام

واوضح ان حفل اخلتام واعالن 
النتائج وتوزيع اجلوائز سيقام 
في الثامنة مس����اء 16 ديس����مبر 
على مس����رح الدسمة، وقال: البد 
من االش����ارة إلى الدور احملوري 
والهام لوسائل االعالم والفضائيات 

املعهد العالي للفنون املسرحية، 
مشيرا إلى أن املسرحيات ستقدم 
في الثامنة من مساء كل يوم خالل 
املهرج����ان، ويعق����ب كل عرض 
جلس����ة حوارية كاملعت����اد على 
مسرح الدسمة. واوضح الرفاعي 
انه اس����تمرارا لسياس����ة اللجنة 
العليا للمهرجان في اختيار احد 
املوضوعات الهامة لتكون محورا 
للحلقة النقاشية التي تقام خالل 
ايام املهرجان مبش����اركة االشقاء 
الضيوف، ومبناسبة اختيار القدس 
عاصم����ة للثقاف����ة العربية لعام 
2009، ستناقش حلقة هذه الدورة 
موضوع »املس����رح واملقاومة... 
فلسطني منوذجا« وتتعرض هذه 
احللقة ملناقشة العروض واملؤلفات 
التي تناولت  العربية  املسرحية 
القضية الفلس����طينية واملقاومة 
والقدس ويشارك في هذه الندوة: 

معنى العطاء والوفاء، وقد أصبح 
تكرمي الرواد من املالمح االساسية 
في املهرجان، واملكرمون في هذه 
الدورة هم: جاسم الصالح، خليل 
زينل، د.ن����ادر القن����ة من دولة 
فلسطني، عبدالرحمن الصالح من 
دولة اإلم����ارات العربية املتحدة، 
الكاتب املسرحي القدير عبدالعزيز 
السريع والكاتبة عواطف البدر، 
ويقام حفل التك����رمي في افتتاح 
املهرجان. وحت����دث الرفاعي عن 
االعمال املشاركة فقال هي: مسرحية 
اجلندي املجهول لفرقة املس����رح 
الشعبي، مس����رحية »مونولوج 
غربة« لفرقة املس����رح الكويتي، 
مسرحية »كالكيت« لفرقة مسرح 
الشباب، مسرحية »الثالجة« لفرقة 
مسرح اخلليج العربي، مسرحية 
الواعي،  »مكبث« لفرق����ة اجليل 
مس����رحية »مزاد احلب« لفرقة 

والصحافة على دورها في متابعة 
انشطة املهرجان فهي الوسيلة التي 
تصل من خاللها هذه االنش����طة 
إل����ى الق����ارئ واملش����اهد ونحن 
على ثق����ة ان الزميالت والزمالء 
املأمول كما  س����يقومون بالدور 
تعودنا دائما في تسليط الضوء 
الشابة  الكويتية  على االبداعات 
واعطائه����ا الفرصة في التواصل 
م����ع اجلمهور مع إمياننا العميق 
بأهمية النقد البناء في تطوير االداء 
سواء بالنس����بة للفنان واللجان 
العامة في املهرجان، باالضافة إلى 
اهمية االحتفاء بضيوف الكويت 
واالستفادة من خبراتهم الطويلة 

في مجال املسرح.
واختتم كلمته قائال: كل الشكر 
والتقدير لكل االيادي التي ساهمت 
وعملت ف����ي صمت خالل الفترة 
املاضية القامة املهرجان قبل نهاية 

العام حتى ال نضطر للتأجيل.
وعن س����ؤال »األنباء« حول 
حجب اجلوائز في هذا املهرجان 
لهذه الدورة اج����اب االمني العام 
قائال: هذا االمر من اختصاص جلنة 
التحكيم وال يح����ق الي احد من 
ادارة املهرجان التدخل حتى تتوافر 
املصداقي����ة خاصة اذا رأت جلنة 
التحكيم اال يوجد هناك اي عرض 

يتأهل ان يأخذ هذا اللقب.

روح التنافس

من جانبها ابدت مديرة ادارة 
املسارح كاملة العياد شعورها بهذه 
ان  املناسبة وقالت: سعيدة جدا 
يتجدد اللقاء معكم كل سنة ومع 
ابداعات شبابية جديدة تطمح الى 
حركة مسرحية راقية متثل الكويت 
وجتعل روح التنافس اشد قوة على 
االبداع املتواصل لكل املشاركني. 
وأكدت ان املشاركني في املهرجان 
هذه السنة سواء من الفرق االهلية 
او الهيئات احلكومية باالضافة الى 
دخول القطاع اخلاص للمشاركة 
واملنافس����ة في  ه����ذا املهرجان، 
واشارت الى ان العالقة احلميمة 
والثقة املوج����ودة مع كل الفرق 
املشاركة هي اساس لهذا املهرجان 
ونحن نثق باجلميع ونثق بحبهم 
وحرصهم على س����معة الكويت 

واالرتقاء باملستوى املسرحي.

خالد السويدان
اقيم صباح امس في مقر االمانة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مؤمتر صحافي 
لالع��الن ع����ن مهرج��ان الكويت 
املس����رحي احلادي عش��ر ال��ذي 
سيقام من 7 - 16 ديسمبر املقبل 
الع����ام للمجلس  بحضور االمني 
الوطن����ي بدر الرفاع����ي ومديرة 
ادارة املسارح كاملة العياد وبهذه 
العام بدر  ألقى األمني  املناس����بة 

الرفاعي كلمة قال فيها:
الثامنة من مس����اء  تفتح في 
الدورة  املقبل أنشطة  7 ديسمبر 
الكويت  احلادية عشرة ملهرجان 
املس����رحي، وان كنا ق����د تعودنا 
س����نويا ان نلتقي في شهر أبريل 
من كل ع����ام القامة هذا املهرجان 
الذي اصبح من العالمات املميزة في 
مسيرة احلركة املسرحية ليس في 
الكويت فقط بل في منطقة اخلليج 
ايضا نظرا لكثافة االنشطة وعدد 
ونوعية الضيوف الذين ميثلون 

مختلف املدارس املسرحية.
وتابع: نعرف جميعا ان الكويت 
استضافت اعمال الدورة العاشرة 
ملهرجان املسرح اخلليجي في أبريل 
املاضي وكان م����ن املقرر تأجيل 
دورة مهرج����ان املس����رح احمللي 
للعام املقبل لكن حرصا من األمانة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب على استمرار هذه 
املناسبة التي يلتقي فيها مختلف 
األجيال املسرحية وتكون فضاء 
كبي����را لتبادل اخلب����رات وصقل 
املواه����ب واالطالع على التجارب 
الواعدة، لذا كان قرار األمانة العامة 
العام،  املهرجان قبل نهاية  إقامة 
وبالتنس����يق مع انشطة املجلس 

االخرى.

مجاالت المسرح

واستطرد: يتضمن مهرجان 
هذا العام مجموعة من االنشطة 
س����نلقي عليها الض����وء ومنها: 
تكرمي الرواد، حيث تهدف عملية 
التكرمي خالل املهرجان إلى تسليط 
الضوء على دور الرواد واملبدعني 
في مختلف مجاالت املسرح بهدف 
االحتفاء بهذه الرموز وإعطاء املثل 
والقدوة إلى االجيال الواعدة في 

نجوى كرم من البرازيل إلى »السلمانية« الشهر المقبل
ندى مفرج سعيد

غادرت األسبوع املاضي الفنانة جنوى كرم لبنان 
في جولة فنية الى ڤنزويال والبرازيل، لتعود في 
ليلة عيد األضحى إلحياء حفل في »فندق ريجنسي 
باالس« مع الفنان وائل كفوري، وحفل آخر في قطر 

ليلة رأس السنة. 
ومن املتوقع ان تصور جنوى كرم اغنية جديدة 
من ألبومها حتمل عنوان »اهلل يشغل بالو« ولكن لم 
تستقر بعد على اسم املخرج، اذ تسعى لدراسة عدد 

من الستوري بورد لتستقر على اسم املخرج، وكانت 
جنوى صورت اغنية »ايدك ايدك«.  جنوى كرم التي 
كان عامها 2009 زاخ��را باحلف��الت، بح��يث تع�دت 
ال� 30 حفال، وتزخر روزنامة شمس االغنية اللبنانية 
ايضا حتى نهاية العام مبفاجآت فنية متعددة لعل 
ابرزها عودتها الى العراق بعد غياب لسنوات عشر، 
حيث ستحيي حفلني، األول فنيني االول في شمال 
اجلمهورية العراقية في »السلمانية« في 3 ديسمبر 

املقبل و»اربيل« في 4 من الشهر عينه.

القاهرة � سعيد محمود
يسافر املوزع املوسيقي 
متيم الى العاصمة اللبنانية 
بيروت ي���وم االثنني املقبل 
لتنفيذ االغاني التي جتمعه 
بالفنان���ة اللبنانية اليس���ا 
ألبومها  والتي ستطرح في 

الغنائي املقبل.
وقال متي���م: أتعاون مع 
اليسا في االلبوم اجلديد من 
خالل 4 أغاني من توزيعي، 
أسافر يوم االثنني الى لبنان 

لتنفيذها.
وأوضح متيم ان االغاني 
الش���اعر  االربع من كلمات 
الغنائي نادر عبداهلل ومن 
تلحني وليد سعد، وستطرح 
في االلبوم اجلديد الليس���ا 
الذي سيطرح في نهاية العام 

احلالي.
يذكر أن آخر ألبومات اليسا 
كان بعن���وان »أيامي بيك« 
مت طرحه في ش���تاء 2007، 
وصورت منه بطريقة الڤيديو 
كليب أغنيتان: »أواخر الشتا« 

و»بتمون«.


