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اللي 22 البرامج  مقدم���ة 
تتحچى وايد في برنامجها 
هاأليام طالبة من املشاهدين 
 ان�ه�����م »ينادون����ه���ا« 
ال��شاش�����ة«..  ب� »وردة 

احلمد هلل والشكر!

ممثل ش���اب »همه« 
األول واألخير ان صورته 
تطلع في اجلرايد حتى 
لو كان���ت األخبار اللي 
يطرشها حقهم مفبركة.. 

اهلل يشفي!

وردة أخبار

محمد عبده.. »ما هو عادي« في بيروت
بيروت - ندى مفرج سعيد

حتى ساعات الصباح االولى اس����تمر حفل فنان العرب محمد عبده في 
فندق الفينيسيا ببيروت، حيث اكتظت الصالة بعشاق الفنان في احلفل الذي 
نظمته شركة »دوبل ايت برودكش����ن« لصاحبها ميشال حايك، وقد حتلق 
املعجب����ون من جمهور خليجي وعربي حول الفنان الذي غنى اجمل اعماله 
على عزف فرقة املايسترو ايلي العليا، »ما هو عادي«، و»قسوة« و»شبيه 

الريح« و»ع البال« و»االماكن« ومسك اخلتام كان »لنا اهلل«.
وكان فنان العرب قد احيا حفال في القاهرة، في قاعة كليوبترا في فندق 
»انتركونتننتال س����ميراميس« حيث اختلطت دموع احلزن بدموع الفرح 
للحض����ور اخلليجي والعربي الذين امتألت به����م القاعة اثناء حديث محمد 
عبده في بداية احلفلة عن محافظة ج����دة وتقدميه العزاء لذوي الضحايا، 
حيث غنى فنان العرب »جدة يا وهج الش����موس«، واستمرت احلفلة حتى 
الس����اعة الثامنة صباح االثنني املاضي بقيادة فرقة سالم عاشور وتنظيم 

روزانا لالنتاج الفني.
فنان العرب كان قد غادر لبنان متوجها لالمارات، حيث احيا حفال مبناسبة 

فنان العرب أثناء احلفلالعيد الثامن والثالثني لتوحيد االمارات العربية املتحدة.

بحضور وزير النفط ووزير اإلعالم ونخبة من الفنانين الخليجيين والعرب

انطالق مهرجان الكويت المسرحي الـ 11 الليلة على مسرح الدسمة

مفرح الشمري
تنطلق مساء اليوم على خشبة مسرح 
الدسمة انشطة مهرجان الكويت املسرحي 
ال� 11 بحضور وزير النفط ووزير االعالم 
رئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب الش���يخ احمد العبداهلل، واالمني 
العام للمجلس الوطني ورئيس املهرجان 
بدر الرفاعي، ومديرة ادارة املسرح باملجلس 
الوطني ومدي���رة املهرجان كاملة العياد، 
ونخبة كبيرة من الفنانني والنقاد اخلليجيني 
والعرب، حيث يشتمل حفل االفتتاح الذي 
س���يتصدى لتقدميه املذيع ماهر العنزي 
واملذيعة واملمثلة زينة كرم، على بانوراما 
ُيستعرض فيها دورات املهرجان السابقة 
باالضافة لعرض مسرحي من بطولة الفنانة 

أحالم حس���ن، ابراهيم الشيخلي، صادق 
بهبهاني، يوس���ف البغلي من خالل رؤية 
اخراجية جميلة للمبدع���ني بدر محارب 

وعبدالعزيز صفر.
كما سيتضمن حفل االفتتاح تكرمي عدد 
من الرواد املسرحيني وهم: الكاتبة القديرة 
القدير عبدالعزيز  الكاتب  البدر،  عواطف 
السريع، الفنان القدير االماراتي عبدالرحمن 
ال���صال���ح، الف����نان القدير خليل زينل، 
الف�����نان الراحل جاسم الص����الح ال����ذي 
وافت��ه املنية قبل أيام، حيث سيتس���لم 
تكرميه جنل���ه خالد، باالضافة الى تكرمي 
الناقد املس���رحي د.ن���ادر القنة من دولة 

فلسطني.
وبعد التكرمي سيتم االعالن رسميا عن 

اعض���اء جلنة التحكيم له���ذه الدورة من 
املهرجان الذين ستب����دأ اعمالهم الرسمية 
غدا الثالثاء من خالل العرض االول الرسمي 
للمهرجان وهو مسرحية »اجلندي املجهول« 
لفرقة املسرح الشعبي من اخراج استاذ قسم 
التمثيل واالخراج باملعهد العالي للفنون 

املسرحية هاني النصار. 
يذكر ان حفل االفتتاح سينقل على الهواء 
مباش���رة من خالل شاشة قناة »العربي« 
وسيكون من اخراج خالد بوحيمد وعادل 
الرش���يدي، بينما س���تكون هناك رسالة 
يومية للمهرجان تبث عبر شاشة الفضائية 
الكويتية من اعداد ش���يماء دشتي، رشا 
الفهد وتقدمي حنان الف���رج، ومن اخراج 

جمال العباسي.

مديرة املهرجان كاملة العياد وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

انه  منتج »ح���س« 
عمله املس���رحي فاشل 
فقرر تس���كير ش���باك 
تذاكره علشان ما تكون 
خس���ارته چامدة وتهد 

احليل.. خووش قرار!

خسارة

أقيم مساء أمس األول مؤمتر 
صحافي للمكرمني اداره الزميل 
محبوب العبداهلل مبقر املركز 
اإلعالمي وش���ارك فيه الفنان 
اإلماراتي عبدالرحمن الصالح 
والكاتبة القديرة عواطف البدر 
ود.نادر القن���ة مع اعتذار كل 
من الكاتب عبدالعزيز السريع 
وخليل زينل لظروف طارئة.

في البداية أرسل املكرمون 
الفنان  الى أسرة  رسالة عزاء 
جاس���م الصالح الذي كان من 
املفترض ان يكون بينهم لكن 

مشيئة اهلل فوق كل شيء.
وم���ن ث���م توج���ه الفنان 

االماراتي عبدالرحمن الصالح بالش���كر ال���ى املجلس الوطني 
للثقافة والفنون والى ادارته لتكرميه حيث قال: ش���رف عظيم 
ان أكون ضمن هذه الكوكبة الالمعة، مش���يدا بالكاتبة عواطف 
البدر ودورها في مس���رح الطفل، والفتا الى انه خاض التجربة 
الفنية بدءا من املسرح والعمل الصحافي في املجالت والصحف 

في فترة الستينيات.
واضاف قائ���ال: أنا عضو في رابطة األدباء وأحد مؤسس���ي 
مس���رح اخلليج ولي جتربة في االذاعة م���ع كوكبة من جنوم 
الكويت مثل منصور املنصور وصقر الرش���ود، وكوكبة كبيرة 
أسس���ت فرقة مسرح اخلليج التي س���اهمت في تطوير حركة 
املس���رح الى حد بعيد، مشيرا الى ان املسلسل اإلذاعي »حبابة«  
الذي شارك به كان مثل »صحن الهريس« على السفرة الكويتية 

في شهر رمضان.
وتط���رق الصالح الى جتربة انتاج فيلم »بس يا بحر« وأملح 
الى اتفاقه مع صقر الرش���ود بإنشاء مسرح في اإلمارات شبيه 
مبا أسس���وه في الكويت. ولكن القدر ل���م ميهل اجلميع المتام 

هذه التجربة.
بدورها أكدت رائدة مسرح الطفل الكاتبة عواطف البدر ان جائزة 
املهرجان متثل شيئا كبيرا لها، فهي جائزة لتاريخ االنسان الذي 

يعمل وال ينتظر جائزة، ومجيئها يعتبر اضافة كبيرة له.
واضافت ان تفكير املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بتقدير الرواد وتكرميهم لفتة جميلة، وتكرمي للطموح والعطاء، 

وتكرمي للرموز.
الى جتربتها في  وتطرقت 
كتابة مسرح الطفل حيث قالت: 
كان���ت هناك مؤمت���رات لبث 
التعاون بني البيت واملدرسة، 
وهذا جعلني اعمل مسلس���ال 
عائليا جادا هو »إلى أبي وأمي 
م���ع التحية« وه���ذه املرحلة 
التربوية كانت مهمة، ومن ثم 
عملت كرقيب���ة نصوص في 
تلفزيون الكويت وجلنة قراءة 
النصوص املسرحية باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون ومن 
البدر  بعدها أسست مؤسسة 
التي أنتجت العديد من األعمال، 
ومن خاللها أسسنا مسرح الطفل مع محفوظ عبدالرحمن، حيث 

كتبنا أول مسرحية للطفل.
وحتدث���ت البدر عن أهمية النقاد، وعن تلقيها نقدا الذعا في 
مسرحية »روز واألراجوز«، وكيف ان هذا النقد دفعها للتغيير 
وتطوير العمل. وعبرت عن س���عادتها بان مسرحية »السندباد 
البحري« يتذكرها اجلمهور حت���ى اآلن وهذا أمر يثلج صدرها 
ويحملها مسؤولية كبيرة في الكتابة للطفل في الفترة احلالية. 
وانتقدت مس���رح الطفل اآلن وقالت انه يتخبط، واملرحلة التي 
مير بها مرحلة سيئة جدا عليه ان يتخطاها، مناشدة األمني العام 
للمجلس الوطني ب���در الرفاعي بإعادة النظر في تفعيل الفرقة 
القومية للطفل حيث لم تعرض سوى مسرحية يتيمة هي »الدانة«، 

ألنها لو ُفّعلت فستمنع األعمال السيئة ملسرح الطفل.
من جانبه عبر الناقد املس���رحي د.نادر القنة عن س���عادته 
بالتكرمي شاكرا املجلس الوطني للثقافة والفنون، الفتا الى مكانة 
الكويت الكبيرة في قلبه وفي ضميره، حيث يتزامن التكرمي مع 

إعالن القدس عاصمة الثقافة العربية.
واضاف انه قطع مشوارا من العمل جعله يستحق التكرمي، 
وحتدث عن إجنازاته السابقة في املهرجان حيث شارك كعضو 
جلنة حتكيم وكعضو جلنة إعالمية، كما تطرق الى محطات في 
حياته، التي بدأها بالدراس���ة وقال: لقد اعتبرت الدراسة بديال 
لوط���ن قد فقدته فكل الناس يعيش���ون داخل أوطانهم إال نحن 

الفلسطينيني يعيش الوطن بداخلنا.

البدر والصالح والقنة يثمنون تكريمهم بالمهرجان

 )أنور الكندري(عواطف البدر مع اإلماراتي عبدالرحمن الصالح ود.نادر القنة في املؤمتر

من خالل حواره المفتوح مع الصحافة

الرفاعي: تأثير المسرح والسينما 
أقوى من مليون خطبة.. والثقافة من أعمدة التنمية

وعن حتديد موعد املهرجان ذكر الرفاعي 
أن موعده في ديسمبر مناسب، وان هناك 
اجتاها باألمانة لتثبيت املوعد في ديسمبر 

من كل عام.
أما بخصوص العوائق التي تعترض 
الثقافة فقال الرفاعي ان التنمية الثقافية 
مفرداتها معروفة من مس����رح وصحافة 
وتظل عماد التنمية االقتصادية، هناك دول 
تعتمد على التنمية الثقافية في االقتصاد، 
فتأثير املسرح والسينما أقوى من مليون 

خطبة.

لتسليم املوقع.
وبالنسبة ملهرجان الكويت املسرحي 
قال: انه مناسبة رائعة، وبدأ يضع اسمه 
بني املهرجانات العربية األخرى من حيث 
نوعية الضيوف ونوعية احملاور، مؤكدا 

ان هناك سقفًا عاليًا جدا للحوار.
واض����اف ان م����ن األش����ياء اجلميلة 
الدائم، والتنافس ش����ريف بني  التطوير 
الفرق املسرحية لتقدمي األجود، الفتا الى 
ان املهرجان أصبح له هيبة ويسجل في 

تاريخ أي فرقة مشاركتها في املهرجان.

خالد السويدان
ضمن أنشطة املركز اإلعالمي ملهرجان 
الكويت املسرحي احلادي عشر الذي يقيمه 
املجلس الوطني للثقافة والفنون ينطلق 
اليوم ويستمر حتى 16 اجلاري نظم املركز 
اإلعالمي ح����وارا مفتوحا مع األمني العام 
للمجل����س الوطني ب����در الرفاعي صباح 
أم����س، حيث كان أهم محاور النقاش هي 
املسرح وهمومه، وأدار املؤمتر رئيس املركز 

اإلعالمي الزميل مفرح الشمري.
في البداية سأل الزميل مفرح الشمري 
عن إعادة تفعي����ل الفرقة القومية للطفل 
خاصة ان هناك مناشدة من رائدة مسرح 
الطفل عواطف البدر فأوضح األمني العام 
للمجلس الوطن����ي للثقافة والفنون بدر 
الرفاعي ان هناك مش����اريع فنية وأعماال 
تخص الطفل سواء كانت فرقة مسرحية 
أو فرقة موسيقية وان ذلك جاء بناء على 
توصيات احلكومة للنهوض بثقافة الطفل. 
أما عن املركز الثقافي كمشروع تأخر كثيرا 
فقال الرفاعي ان نقل موقعه من الشويخ 
الى مشرف ثم الى الكويت هو السبب في 
تعطيله، الفتا الى ان املساحة املخصصة 
9 آالف متر مربع وان هناك وعودا ب� 20 
ألف متر آخرى، كما مت تخصيص ميزانية 

7 ماليني دينار أو أكثر.
واض����اف انه مت إحياء هذا املش����روع 
وان األمانة العامة بصدد مخاطبة البلدية 

)محمد ماهر(األمني العام للمجلس بدر الرفاعي وبجانبه رئيس املركز اإلعالمي الزميل مفرح الشمري


