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الفنان القدير جاسم النبهان رائدة مسرح الطفل عواطف البدر الفنان القدير سعد الفرج الفنانة القديرة حياة الفهد العمالق عبداحلسني عبدالرضا

اختارتهم اإلدارة لعطاءاتهم الكبيرة في الحركة الفنية

معهد »المسرح« يكّرم عبدالحسين والفرج والفهد والبدر والصالل والنبهان في »كيفان«
مفرح الشمري

ق���ررت ادارة املعهد العالي للفنون 
املسرحية تكرمي نخبة من رواد احلركة 
الفنية في البالد وذلك في احلفل الذي 
سيقام السبت املقبل على خشبة مسرح 
كيفان حتت رعاي���ة وحضور وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود لتكرمي خريجيه القدامى واجلدد 

وذلك في الساعة 7.30 مساء.
من ج���هته، اك������د وك���يل املعهد 
للف��نون املس���رحية ورئيس  العالي 
قس���م الت����مثيل واالخ���راج د.ف����هد 
الس���ليم ل�»األنب���اء« ان ادارة املعهد 
اختارت العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
والفنان القدير سعد الف����رج والف����نانة 
ال���قديرة حياة الفهد ورائدة مس���رح 
الطف���ل الكاتبة القديرة عواطف البدر 
والف���نان الق����دي���ر ابراهيم الصالل 
والفن���ان القدي���ر جاس���م الن���بهان 
لت���كرميه���م ف������ي االح���تفال وذلك 
الكبي���رة في احل���ركة  لع����طاءاتهم 
الفنية، س���واء ك������ان تلفزيونيا او 
مس������رحيا، خاص���ة ان ادارة املعهد 

كرمت في احتفاالت س���ابقة عددا من الرواد وذلك حتى يحتذي 
بهم الفنانون الشباب من خريجي املعهد.

واض���اف الس���ليم ان اختيار هذه 
االس���ماء العريقة جاء بعد اجتماعات 
عدة مع عميد املعهد بالوكالة واللجنة 
املنظمة لالحتفال الذي ستحضره وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود السبت املقبل على خشبة مسرح 
كيفان وعدد من ضيوفها الكرام، حيث 
سيتم من خالله تكرمي خريجي املعهد 
اعوام 1987 و1988 و1989 و1992 و1993، 
باالضافة الى خريجي اعوام 2007 و2008 

و2009.
واشار السليم قائال: املعهد العالي 
للفنون املسرحية حريص على تكرمي 
هذه النخبة من الرواد حتى يكون ذلك 
دافعا للفنانني الشباب بأن يثابروا في 
تقدمي االفضل وذل���ك ليحققوا ذاتهم 
ويصلوا الى ما وصل اليه من سبقهم 

في هذا املجال.
ووجه وكيل املعهد العالي للفنون 
املسرحية ورئيس قسم التمثيل شكره 
الى االمانة العام���ة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب على جهودها 
مع ادارة املعهد الظهار االحتفال بالشكل 
املطلوب من خالل موافقتهم على استخدامهم ملسرح كيفان وتقدمي 

فقرات احلفل التي ستحمل بني طياتها العديد من املفاجآت. وكيل املعهد د.فهد السليم

املخرج هاني النصار

مقتطفات من المسرح العالمي

مت اسناد مهمة العرض املسرحي الذي سيقدم في احتفال املعهد 
الى اس���تاذ قس���م التمثيل واالخراج املخرج هان���ي النصار الذي 
سيعرض مقتطفات من املسرح العاملي وذلك احتفاال بيوم املسرح 

العاملي من متثيل عدد من طلبة املعهد.

الفنان القدير إبراهيم الصالل


