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عبدالعزيز النصار في مشهد من مسرحية »املركب«)أنور الكندري(د. فهد السليم وعبداهلل عبدالرسول ود. فهد الهاجري يكرمون املخرج هاني النصار

في حفل تكريم فريق عمل مسرحية »المركب« بالمعهد العالي للفنون المسرحية

السليم: المهرجانات المحلية والخارجية تصقل مهارات الطلبة

بعد ان انتشرت قصة بأن هناك 
»مركبا« سيأتي إليهم ألخذهم 
للمش����اركة في مهرجان عاملي 
لينش����غل بعدها الشعب مبن 
سيختاره امللك للذهاب في هذه 
املهمة لينكشف لهم مع مرور 
الوقت حقيقة هذا األمر، وهو 
أنه »مجرد كذبة« من تدبير تلك 
املرأة التي انصدمت بخيانة امللك 

لها مع إحدى العازفات.
وبعد انتهاء العرض املسرحي 
الذي غاب عنه معظم أس����اتذة 
املعهد طلب عريف احلفل اإلعالمي 
سفير املعاقني عبدالكرمي العنزي 
من عميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد السليم ومدير 
أيام املسرح للشباب  مهرجان 
الس����ابع عبداهلل عبدالرسول 
وأستاذ قسم التمثيل واإلخراج 
د.فه����د الهاجري، الصعود الى 
خشبة املسرح لتوزيع الشهادات 
العمل  التقديرية عل����ى فريق 
واإلداري����ني واملش����رفني على 
العمل باالضافة الى فرقة مسرح 

اخلليج العربي املوسيقية.
املناع  حضر احلفل د.عايد 
ود.عب����داهلل الغيث واإلعالمي 
بس����ام اجلزاف والزميل د.بدر 
اخلضري ورئيس فرقة مسرح 
الشباب علي وحيدي وعدد كبير 
من طلبة املعهد العالي للفنون 

املسرحية.

العمل إيجادها لتخدم العرض 
ال����ذي حمل ب����ني طياته فكرة 
مس����تهلكة قدمه����ا العديد من 
املسرحيني والسينمائيني ولكن 
باختالف رؤاهم اإلخراجية وهي 
فساد الس����لطة والبطانة التي 
حتاول التقرب لها بصورة غير 
شرعية بينما تدير السلطة في 
اخلفاء امرأة حتاول السيطرة 
على الشعب بعد ان سيطرت 
على ملكها الذي ال يش����غله إال 
شرب اخلمر واللهو مع النساء 
،ما ينعكس سلبا على الشعب 
ال����ذي كان ينتظر منه قرارات 
مصيرية تنجيه من حالة الفقر 
املدقع ولكن دون جدوى خاصة 

وبعد ذلك مت عرض مسرحية 
»املركب« التي كتبتها الزميلة 
الفه���د وأخرجها علي  هديل 
محسن وش���ارك في جتسيد 
ش���خوصها كل م���ن عبداهلل 
النصار،  السيف، عبدالعزيز 
يوس���ف الصال���ح، موس���ى 
كاظم، فاطم���ة القالف، خالد 
السنجاري، عبداهلل النصار، 

محمد فايق.
ولم يختلف العرض الذي 
قدم في هذا احلفل عن العرض 
الذي قدم سابقا في مهرجان 
السابع  أيام املسرح للشباب 
إال من خالل بعض »اإلفيهات« 
اجلدي���دة التي ح���اول فريق 

مفرح الشمري
 أكد عمي���د املعهد العالي 
للفنون املسرحية د.فهد السليم 
حرص املعهد على املش���اركة 
ف���ي املهرجانات املس���رحية 
احمللي���ة واخلارجي���ة وذلك 
لدعم وتش���جيع الطلبة على 
صقل مواهبهم الفنية بصرف 
النظر عن كسب اجلوائز وامنا 

االستفادة من االحتكاك.
جاء ذلك في حفل التكرمي 
العالي  أقام���ه املعه���د  الذي 
للفنون املسرحية مساء أمس 
األول لفريق عمل مس���رحية 
التي ش���اركت في  »املركب« 
الرس���مية ملهرجان  املسابقة 
السابع  أيام املسرح للشباب 
وحصدت جائزة واحدة فقط 
منحتها جلنة التحكيم للممثل 
الواعد عبدالعزي���ز النصار 
كأفض���ل ممث���ل دور ثان في 

املهرجان.
بدأ احلفل بكلمات ارجتالية 
م���ن عريفه اإلعالمي س���فير 
العنزي  املعاقني عبدالك���رمي 
أش���اد فيها باملبادرة الطيبة 
من قب���ل ادارة املعهد ممثلة 
بالعميد د.فهد الس���ليم الذي 
يحرص دائما على تكرمي طلبته 
في مشاركاتهم بجميع احملافل 
الدولية واملهرجانات املسرحية 

احمللية.

انطالق تياترو
بعد تكرمي أستاذ قسم التمثيل واإلخراج املخرج هاني 
النصار على جهوده الكبيرة في مسرحية »املركب« صرح 
ل� »األنباء« بانه ش���ّكل فرقة مسرحية أطلق عليها اسم 
»تياترو« وهي كلمة إيطالية تعني »املسرح« وسيكون 
هو رئيسها بينما سيديرها املخرج علي محسن وستكون 
باكورة أعمالها املس���رحية في مهرجان اخلرافي لإلبداع 
املس���رحي املقبل من خالل مس���رحية »حارس املغارة« 
من تأليفه وبطولة عدد من شباب املعهد العالي للفنون 

املسرحية.

طالبت فرقة املسرح الشعبي ممثلة برئيسها 
الفنان القدير إبراهيم الصالل املجلس الوطني 
للثقاف���ة والفن���ون واآلداب بتأجيل مهرجان 
الكويت املس���رحي احمللي بدورت���ه ال� 12 الى 
موعد آخر بدال من 28 الشهر املقبل وذلك حتى 
يتسنى حل مش���كلتنا خاصة بعد ان متنعت 
فرقة املس���رح الكويتي واملسرح العربي عن 

املشاركة في هذا املهرجان الذي أسس من أجل 
الفرقة املس���رحية األهلية ليك���ن داعما ال في 

املنافسة لإلبداع املسرحي.
وجاءت مطالبة فرقة املسرح الشعبي بتأجيل 
هذه الدورة استنادا على انه مت تأجيله قبل ذلك 
متمنني من املسؤولني باملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب أال يخيب أملهم فيهم.

»الشعبي« يطلب 
تأجيل مهرجان 
المسرح المحلي


