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انتهت من »البلبل بينادي ع األغصان«

ميريام فارس »ألول مرة« باللهجة العراقية

بيروت - ندى مفرج سعيد
تستعد الفنانة ميريام فارس حاليا لتسجيل عدد 
من أغنيات ألبومها املقبل الذي يضم عددا كبيرا من 
األغنيات منها أغنية باللهجة العراقية حتمل عنوان 
»ألول مرة« وهي من كلمات مصطفى العنتري وأحلان 
عبداهلل القعود، اضافة الى أغنيتني باللهجة املصرية 
األولى »نفسي أقولهالك« والثانية »معاني الدنيا«، ومن 

املقرر أيضا ان تقوم بعقد عدد من جلسات العمل مع 
امللحنني اللبنانيني سمير صفير ووسام األمير لتختار 
عدة أغاني باللهجة اللبنانية تضمها الى األلبوم. في 
الوقت نفسه، انتهت ميريام أخيرا من تسجيل أغنية 

جديدة »البلبل بينادي ع األغصان«.
يذكر ان ميريام س����تحيي حفل رأس السنة في 

بيروت في مجمع البيال الى جانب راغب عالمة.

ميريام فارس

بحضور األمين العام للمجلس ومديرة المهرجان

تكريم منتسبي الورشة المسرحية »الخيال والفانتازيا عند الممثل«

املخرجة البحرينية كلثوم أمني تشرح لألمني العام للمجلس متارين الورشة

األمني العام للمجلس يكرم الفنانة اليمنية شروق محمد

جانب من تدريبات الورشة

افتتاح معرض صور الورشة املسرحية

في ختام مؤتمرات المركز اإلعالمي لمهرجان الكويت المسرحي

كاملة العياد: اإلبداع ليس له سن معينة
اجلديد للجلسة النقاشية »التطبيقية« 
سيكون هو املعتمد في مهرجان اخلليج، 
وه���ذا ما أكده أحد مس���ؤولي مهرجان 
اخلليج املس���رحي، ال���ذي كان حاضرا 
املهرج���ان، الفتا ال���ى ان الكويت دائما 

سباقة في كل شيء.
وفي رد العياد على سؤال عن اعتذار 
بعض الفنانني قالت: الكويت بالد العرب 
ومحبة لكل األقط���ار ونتمنى حضور 
10 أو 12 بط���ال مس���رحيا كل دورة من 
كل بلد عرب���ي فهم يث���رون املهرجان 
وندواته وجلساته النقاشية، لكن بسبب 
تقليص امليزانية العامة للدولة بنسبة 
30% وبالتالي تقليص ميزانية املجلس 
الوطن���ي مت تقليص عدد الضيوف هذا 
العام، مؤكدة ان اعتذار انطوان كرياج 
الرتباطه بعمل في املغرب وكان يتمنى 
ان يحضر لكن لم يسعفه الوقت وكذلك 
اعتذار د.أشرف زكي وزوجته جاء بسبب 

انتخابات النقابة في هذا الوقت.
وانهت العياد اجابتها بالتأكيد على 
انه س���تكون هناك ورش مسرحية في 
املهرجانات املقبلة وقالت: نأمل ان تكون 
هناك ورش���ة في كل دورة من دورات 
املهرجان لها ه���دف محدد وذلك إلثراء 
احلركة الفنية، فقد جنحت ورشة هذا 

العام في إثراء مخيلة املشاركني بها.

لكن ان يكون هناك تيمة مثلما حدث هذا 
العام فهذا مطروح وستتم دراسته.

وحول اجللسات النقاشية قالت: هذا 
الشكل اجلديد للجلسة التطبيقية جاء 
إلفادة املخرج واملمثل، وتوضيح النقاط 
املضيئ���ة واملظلمة ف���ي العمل، وقد مت 
ادخاله الثراء احلراك املسرحي، وعرض 

أكثر من رؤية ووجهة نظر.
وعقب رئيس املركز اإلعالمي مفرح 
الشمري، على هذه النقطة قائال: الشكل 

الكبرى في دورات س���ابقة، وقد يكون 
الشباب أكثر إبداعا من الكبار، فاإلبداع 

ليس له سن معينة.
واوضح���ت العي���اد ان هناك جلنة 
س���تكون بعد املهرج���ان لتقييم كل ما 
دار فيه ومفرداته، مرجحة انه س���يتم 
تثبيت موعد املهرجان السنوي في شهر 

ديسمبر.
وعن تيم���ة املهرجان قالت: ال نحب 
حصر الفرق املسرحية في تيمة واحدة، 

خالد السويدان
في ختام أنش���طة املرك���ز اإلعالمي 
ملهرجان الكويت املسرحي ال� 11 عقد مؤمتر 
صحافي ملديرة ادارة املس���رح باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون اآلداب ومديرة 
املهرجان كاملة العياد للرد على أسئلة 
الصحافيني حول املهرجان، اداره رئيس 

املركز اإلعالمي الزميل مفرح الشمري.
في البداية وجهت العياد الشكر للمركز 
اإلعالمي وفريق العمل وأثنت على جهود 
اإلعالميني من صحافة مقروءة ومرئية 

ومسموعة.
وفي مع���رض ردودها على أس���ئلة 
الصحافة قالت: يحسب للمجلس الوطني 
انه عندما تزامن مهرجان اخلليج املسرحي 
مع موعد مهرجان الكويت، قامت االدارة 
بتأجيل موعده ولم تقم بإلغائه، ما أعطى 
وقتا مناسبا للفرق املشاركة لتختار األجود 

من النصوص والتدريب عليها.
وقد تواكب ذلك مع رغبة إدارة املهرجان 

بتقدمي األجود واألفضل من األعمال.
وعن مشاركة الهواة مثل طالب املعهد 
العالي املسرحي قالت: هم ليسوا هواة، 
هم ش���باب متخصص، كما اننا ال نفكر 
عند اختيار العروض املشاركة، إذا كان 
هؤالء هواة أم محترفني، وفريق املعهد 
العالي فاز من قب���ل بجائزة املهرجان 

مفرح الشمري
بحضور االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الرفاعي ومدي��رة مهرجان  بدر 
الكويت املسرحي احلادي عشر 
كاملة العياد، مت توزيع ش��هادات 
التقدير على املشاركني في الورشة 
املس��رحية »اخليال والفانتازيا 
عند املمث��ل« التي اقيمت ضمن 
انشطة املهرجان وأشرفت عليها 
املخرج��ة البحرينية كلثوم أمني 
التي شكرت في كلمتها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
على اتاح��ة الفرصة لها خلوض 
هذه التجربة التي وصفتها بالغنية 

واملمتعة بكل املقاييس.
وأضافت قائلة: لقد ملست من 
املنتسبني لهذه الورشة احلرص 
والرغب��ة وهو ما س��اعدني في 
التدريب وأخص بالذكر االخ صالح 
احلمر والفنانة اليمنية ش��روق 
وقي��ادات املعه��د العالي للفنون 

املسرحية أساتذة وطالبا.
وأشارت امني الى ان مصادرها 
ف��ي التدريب مت اس��تقاؤها من 
تقنيات عاملية ومنها يوشي ويدا 
في االحماء ومتارين اخليال عند 
باتريك بازن وس��والنغ أدر من 
فرنسا، باالضافة الى متارين خيال 
املمثل عند لندا كيا من موس��كو 
واالرجتال اجلماعي ملول ماكالود 

من كندا وغيرها.
بعد ذلك دع��ا عريف احلفل 
العام  الهاجري االمني  عبدالكرمي 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ب��در الرفاع��ي ومديرة 
املهرج��ان كاملة العي��اد ومدربة 
الورش��ة املخرجة كلث��وم أمني 
للصع��ود على اخلش��بة لتكرمي 
املنتس��بني للورشة وهم: صالح 
احلمر، فتحية احلداد، ش��روق 
محم��د، عبي��ر الهدي��ب، دعيج 
الغوين��م، هبة املس��فر، س��ماء 
العجمي، فوزي��ة رامي عبداهلل، 
عنود الغني، خلود العظمة، فهد 
الرندي، مبارك املطيري، عيسى 
الشطي، محمد العجمي، عبداهلل 

احلمود.
واختتم احلفل بافتتاح معرض 
الصور الفوتوغرافية املوثقة ألعمال 
الورشة املسرحية حيث قام االمني 
العام للمجل��س الوطني للثقافة 
الرفاعي  ب��در  والفنون واآلداب 
واالمني العام املساعد عبدالهادي 
العجمي ومديرة املهرجان كاملة 
العياد وضيوف املهرجان بجولة 
في أرجائه للتعرف عن قرب على 

متارينها.
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