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بحضور وزير النفط ووزير اإلعالم وعدد من السفراء وكوكبة من الفنانين الخليجيين والعرب

صقر الرشود .. الغائب الحاضر في افتتاح مهرجان الكويت المسرحي الـ 11

مفرح الشمري
اس���تذكر املجلس الوطني للثقاف���ة والفنون واآلداب 
اجنازات وعط���اءات فنان الكويت واخلليج الراحل صقر 
الرشود فكانت روحه متواجدة في انطالق مهرجان الكويت 
املسرحي ال� 11 بحضور وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل واالمني الع���ام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي ومديرة ادارة املسرح باملجلس 
ومديرة املهرجان كاملة العياد والش���اعر الش���يخ دعيج 
اخلليفة وعدد من السفراء وضيوف املهرجان من الفنانني 

اخلليجيني والعرب.
بدأ حفل االفتتاح مع الفنان الش���اب صادق بهبهاني 
وهو يجسد ش���خصية رجل كبير بالسن حامال في يده 
»فان���وس« حيث يدخ���ل من باب بيت ق���دمي لينظر الى 
»طوفته« التي كتب عليها اسماء رواد احلركة املسرحية 
في الكويت باالضافة الى اس���ماء كل من س���اهم في دعم 
هذه احلركة من االش���قاء العرب، ليقوم بعدها بهبهاني 
بتوجي���ه النظر جلمهور الصالة ويضرب بعدها »ثالث« 
ضربات ب� »عصاته« على خشبة املسرح ايذانا بانطالق 
فق���رات احلفل الذي تصدى لتقدميه املذيعة املمثلة زينة 
كرم واملذيع ماهر العنزي الل���ذان رحبا باحلضور ومن 
ثم قاما باس���تعراض العروض املشاركة في الدورة ال�11 
من خ���الل بانوراما تلفزيونية اعده���ا املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من اخراج نبيل ابوبكر ثم اعلنا 

بعد ذلك عن اس���ماء اعضاء جلنة التحكيم والتي جاءت 
كالتالي: احمد الهزيل »السعودية« رئيسا وعضوية كل 
من د.عبدالكرمي بن جواد »س���لطنة عمان«، استاذ قسم 
التمثيل واالخراج دخيل دخيل ود.شايع الشايع والفنان 

القدير عبدالرحمن العقل.
ومن ثم طلب عريفا احلفل من وزير النفط ووزير االعالم 
الش���يخ احمد العبداهلل واالمني العام للمجلس الوطني 
للثقاف���ة والفنون واآلداب بدر الرفاعي ومديرة املهرجان 
كاملة العياد الصعود الى خشبة املسرح لتكرمي عدد من 
املبدع���ني في هذه الدورة وه���م: الكاتبة القديرة عواطف 
البدر، الفنان االماراتي عبدالرحمن الصالح، الكاتب القدير 
عبدالعزيز السريع، الناقد املسرحي د.نادر القنة، الفنان 
الراحل جاس���م الصالح، بينما غ���اب عن منصة التكرمي 

الفنان خليل زينل.
بعد مراسم التكرمي ألقت مدير ادارة املسرح باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب مديرة املهرجان كاملة 
العياد كلمة االمانة العامة والتي جاء فيها: »ضيوفنا 
الكرام من اهل املسرح واالبداع، بحضوركم من اقطار 
عربية وخليجية مختلفة ومشاركتكم ايانا هذه الدورة 
ملهرجان الكويت املسرحي نضيء بكم ومعكم شعلة 
جديدة من مشاعل الفرح والفن والثقافة واالبداع في 
وطننا مؤمنني بان املنجز املسرحي املبدع اخلالق ال 
يكون اال نتاج اش���تغال جماعي مشترك، وان التقدم 

ال يصنع بعقل مفرد، وان املسرح الذي يعيش طويال 
هو الذي ينبض بنبض املجتمع، ويتحقق بالتكاتف 
واللقاء الذي ميلؤه الفرح والصدق وهو ما ننش���ده 
في ه���ذا املهرجان، جميعنا هنا الي���وم لنجدد الثقة 
مبسرحيني متطلعني الى غرس شجرة االبداع احململة 

بقيم االصالة والثقافة الرصينة«.
ومن ثم شكرت العياد وزير النفط ووزير االعالم ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الش���يخ احمد 
العبداهلل على رعايته ملهرجان الكويت املسرحي احلادي 
عشر ودعمه لالنشطة الثقافية التي يقيمها املجلس، كما 
شكرت االمني العام للمجلس الوطني ورئيس اللجنة العليا 

للمهرجان بدر الرفاعي للدعم الالمحدود.
وفي حلظة وفاء اس���تذكر املجل���س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب عطاءات الفنان الراحل صقر الرش���ود 
من خالل جتسيد بعض اعماله على خشبة املسرح مثل 
»حفلة على اخلازوق« و»ضاع الديك« حيث قام بتجسيد 
شخوص املسرحيتني كل من الفنانة احالم حسن، ابراهيم 

الشيخلي، صادق بهبهاني وآخرون.
يذك���ر ان وقائع حفل االفتتاح مت نقله���ا على الهواء 
مباشرة من خالل شاشة »العربي« وتصدى لعملية النقل 
املخرجان خالد بوحيمد وعادل الرش���يدي باشراف مدير 
ادارة املنوعات محمد املس���ري، وكان االخراج املسرحي 

حضور ديبلوماسيلبدر محارب وعبدالعزيز الصقر.

عريفا احلفل زينة كرم وماهر العنزي الفنان القدير إبراهيم الصالل ود.فهد السليم وابتسامة لعدسة »األنباء« الكاتبة القديرة عواطف البدر أثناء تكرميها الفنانة عايدة عبدالعزيز تعزي الفنان القدير أحمد الصالح لوفاة شقيقه

مشهد من عرض االفتتاح وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل واألمني العام بدر الرفاعي ومديرة املهرجان كاملة العياد مع املكرمني

في أجواء من الفرح والمواضيع المتجددة

منى واصف تتحدى بشار الغزاوي في »سوالفنا حلوة«

بدوره سأل بشار عن تاريخ بدء 
املزادات وهل صحيح أنها كانت 
محص����ورة بامل����رأة التي تريد 
ال����زواج، فيما حتدثت ريتا عن 
تطور امل����زاد ودخوله في عالم 
اإلنترنت واحلداثة، وروى ريان 
قصة الدالل اجلزائري، وس����أل 
املزادات في  مروان هل تقتصر 
اإلمارات على بيع أرقام السيارات، 
فيما أكدت ريبال على اختالف 
املزادات وتنوعها في السعودية، 
وذكرت نوليا مبزاد املجوهرات 

اخلاصة بأم كلثوم.

األخير حول »امل����زاد العلني«، 
حيث افتتح مروان الفقرة مبزاد 
خاص ألغراض قيمة، متسائال 
عن أصحابها والقيمة العاطفية 
لهذه األغراض بالنس����بة لهم، 
فيما حتدث اخلبير الس����عودي 
يحي����ى القحطاني ع����ن ماهية 
امل����زادات وأسس����ها ومن يضع 
الس����عر األولي في املزاد، وهل 
ملزاد اخليول شروط خاصة، وهل 
هناك عمر محدد للخيول لدخولها 
هذه املزادات، ومن اشترى اخليل 
األغلى في العالم وكم بلغ سعره، 

أصر مروان عل����ى التفريق بني 
التعزيز االجتماعي والتعذيب 
االجتماع����ي املرتبط بهذا األمر، 
وه����ل صحي����ح أن القانون في 
اجلزائر بحس����ب ريان، يسمح 
بخلع األزواج لبعضهم بسبب 
أما ريتا فتحدثت  النظافة،  قلة 
عن ش����وارع فرنس����ا النظيفة 
متس����ائلة هل صحيح أن معدل 
االستهالك السنوي للفرنسيني 
ال يتخطى 7 صابونات في العام 

للفرد الواحد.
فيما ج����اء موضوع احللقة 

مدي����رة التوعي����ة الصحية في 
املستشفى التخصصي السعودي 
للعيون مفه����وم النظافة، وهل 
تتعدى النظافة الفرد لتش����مل 
أيضا املجتمع الذي يعيش فيه 
النظافة تعزز  أن  من منطل����ق 
القبول االجتماعي للفرد، مشيرة 
في الوقت نفس����ه إلى الوسائل 
الطفل  اتباعها لتشجيع  املمكن 
على االستحمام، فيما حتدث بشار 
النظيفة  العربية  عن الشعوب 
داخ����ل بيوتها أما في الش����ارع 
واملدرسة فحدث وال حرج، بينما 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مواضيع متنوعة وجديدة في 
حلقة الثالثاء املقبل من برنامج 
»سوالفنا حلوة« على قناة دبي، 
والذي تقدمه مرمي أمني مع فريق 
البرنامج: مروان عبداهلل صالح، 
نوليا مصطفى، بشار غزاوي، 
ريتا خوري، ريب����ال عبداهلل، 
ريان عثماني، فيما حلت النجمة 
السورية منى واصف ضيفة في 
هذه احللقة التي متيزت بأجواء 

الفرح واملواضيع املتجددة.
وتن����اول املوض����وع األول 
»املناس����بات العاملية اخلطرة« 
والتي ال ميكن ملن يشاهدها إال 
اتهام أصحابها بالقسوة والغرابة، 
مثل رم����ي األطفال من الطوابق 
العالية في الهند إلعطائهم القوة، 
أو إلقائهم في بحيرات اجلليد في 
موس����كو حلظة والدتهم، كذلك 
صراع الديوك وتعذيب احليوانات 
وغيرها، حيث اعتبرت ريتا هذه 
األفعال توارثا لعادات وتقاليد 
معين����ة، وعارض����ت ريبال ما 
ش����اهدته ألنه يؤثر سلبا على 
األطفال، بينما رأى ريان أن هذه 
األعمال متعلقة بخصوصية كل 
مجتمع ومعتقداته، أما نوليا فرأت 
ان العاطفة تسيطر على اإلنسان 
الشرقي ومتنعه من القيام بهذه 
األعم����ال اجلنونية، وما حكاية 
التحدي الذي طلبته منى واصف 

من بشار وقام به..؟
في حني تطرق موضوع احللقة 
الثاني إلى »النظافة«، وهل صحيح 
أن هن����اك من ال يس����تحم وهل 
للنظافة عالقة بغنى الشخص 
أو تدني مستوى معيشته، وفي 
هذا اإلطار شرحت د.رغدة رباح 

منى واصف تتوسط فريق برنامج »سوالفنا حلوة«

)فريال حماد(وزير النفط ووزير اإلعالم واألمني العام للمجلس الوطني في مقدمة احلضور

ديانا كرزون

         القاهرة ـ سعيد محمود
أكدت الفنانة ديانا ك���رزون امام املقربني 
منها انها تنتظر عرض برنامج دنيا سمير غامن 
اجلديد، الذي ستقدمه على احدى الفضائيات 
قريب���ا، للتأكد من ان فكرته ال تتش���ابه مع 
فكرة برنامجها »دويتو« الذي عرض في شهر 
رمضان املاضي خصوصا بعدما علمت ان 
دنيا ستقدم في كل حلقة دويتو مع مطرب 
عربي على غرار ما كانت تفعل ديانا 

في برنامجها.
يذكر ان دنيا لم حتدد مالمح 
النهائية، بعد  برنامجه���ا 
ومن املتوقع ان تباشر 
العمل فيه الفترة 

املقبلة.

ديانا كرزون تتهم 
دنيا سمير غانم بتقليدها

دنيا سمير غامن


