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الفنانة القديرة حياة الفهد أثناء إلقائها كلمة يوم املسرح العاملي األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي 

مشهد من »دراما الشحاذين«

جولة في معرض للصور قبل بدء االحتفال بيوم املسرح

إبراهيم الشيخلي في املسرحية جانب من احلضور

خالل كلمته التي ألقاها في احتفالية يوم المسرح العالمي

بدر الرفاعي.. بط الجربة

من جانبها ألقت سيدة الشاشة الخليجية الفنانة 
القديرة حياة الفهد كلمة يوم المس���رح العالمي التي 
كتبتها هذا الع���ام الممثلة البريطانية جودي دينش 
التي وصفت المسرح بأنه نش���اط إنساني تمارسه 
كل ش���عوب األرض دون ان يكون مقتصرا على بيئة 

تقليدية معينة.
ومن بعد ذلك دع���ت عريفة الحفل الممثلة حصة 
النبهان األمين العام بدر الرفاعي ومدير ادارة المسرح 
بالمجل���س الوطني للثقافة والفن���ون واآلداب كاملة 
العياد لتكريم نخبة من شباب المسرح الذين تميزوا 
بأعمالهم وعطاءاتهم وهم: محمد الحملي، علي كاكولي، 
حصة النبهان، حنان المه���دي، حيث قام بتكريمهم 
بجانب األمين العام عدد من رواد الحركة المسرحية 
وهم: سعد الفرج، محمد جابر، جاسم النبهان، محمد 

المنيع.

دراما الشحاذين

وبعد االنتهاء من أجواء التكريم تم عرض مسرحية 
»دراما الشحاذين« للمؤلف بدر محارب التي تتحدث عن 
مجموعة من الشحاذين يتجمعون في مسرح مهجور 
ليتحدثوا عن معاناتهم المريرة في هذه الحياة التي 

أصبح فيها »الممثل متشردا«.
أبطال المسرحية علي الحسيني، إبراهيم الشيخلي، 
نوار القريني، عبدالعزيز بهبهاني، ميثم بدر، رش���ا 
 ف���اروق نجحوا ف���ي إيصال القضاي���ا التي يريدون 
للمتلقي وهي قضايا نعاني منها حاليا مثل الفس���اد 
والطبقية وحجب اآلراء والصراع الموجود حاليا في 
الب���الد، وذلك من خالل الرؤي���ة اإلخراجية للمخرج 
عبدالعزيز صفر، وساعدهم على ذلك الديكور الجميل 
الذي نفذته ديمة القريني واإلضاءة التي كانت موظفة 
جيدا في احداث العمل، وهي للمهندس أيمن عبدالسالم، 
باالضافة للموس���يقى التي كانت تحت إش���راف بدر 

سالمين.

تابعة للدولة وبإدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب وهي »فرقة المسرح النوعي«، »فرقة المسرح 
الكوميدي«، »فرقة المس���رح االستعراضي«، »فرقة 
مسرح الطفل«، باالضافة إلعادة تأسيس الفرقة الوطنية 
الموسيقية، حيث س���تنفذ هذه المشاريع في األيام 
المقبلة وسيكون مجلسا الوزراء واألمة الرقيب والمتابع 

لتنفيذ هذه االلتزامات.
واختتم كلمته قائال: اليوم ونحن على أعتاب مرحلة 
جديدة تقرر الكويت حكومة وشعبا ان عهد االسترخاء 
قد وّلى وان ثقافة جديدة يجب ان تسود وهي ثقافة 

اإلنتاج وتحمل المسؤوليات والتفاني في العمل.

مفرح الشمري
أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مساء 
امس األول على مسرح الدسمة احتفاله السنوي بيوم 
المس���رح العالمي بحضور األمين العام بدر الرفاعي 
ومديرة المسرح كاملة العياد ونخبة من ألمع نجوم 

الفن ورواد الحركة المسرحية الكويتية.
وف���ي كلمته الت���ي ألقاها أكد االمي���ن العام على 
أهمية المس���رح ودوره في تنمي���ة المجتمع، ووجه 
 خالله���ا العديد من الرس���ائل الواضحة لمن وصفهم 
ب� »الظالميين« الذين يحاربون المسرح وال يعرفون 

دوره التنويري في المجتمع.
الكلمة كانت بمنزلة »بط الجربة« لكش���ف الواقع 
الذي يعيش���ه المس���رح الكويتي حاليا، وقد وجدت 
تجاوبا كبيرا من الحضور الذين صفقوا أكثر من مرة، 
خصوصا انها تعبر عما تخفيه صدورهم وهم يرون 

بأم أعينهم ما آلت إليه أحوال المسرح في الديرة.

رسالة سامية

واش���ار الرفاعي الى ان المجلس الوطني قد اتخذ 
قرارات مهمة من شأنها ان تحمي المسرح من الموت 
وذلك من خالل مشاريع يريد المجلس الوطني تنفيذها 
في القريب العاجل، إلعادة هيبة المس���رح ورسالته 
السامية وتتمثل في بناء مسرح السالمية الذي يتسع 
ل� 800 مقعد ومصمم وفق أحدث المخططات اإلنشائية 
وسيرى النور غدا بعد توقيع عقده مع الشركة المنفذة 
على ان يسلم كامال في أكتوبر 2011 باالضافة إلنشاء 
مجمع ثقافي على مساحة 20 ألف متر مربع وسيتكون 
من عدد من المس���ارح وقاعات للموسيقى وصاالت 

للفنون التشكيلية وسيرى النور قريبا.

فرق مسرحية

وذك���ر األمين العام ان المجل���س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب قد كلف بإنش���اء 4 فرق مس���رحية 

كاملة العياد

)كرم دياب(لقطة جماعية للمكرمني


