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 مديرة إدارة املسرح كاملة العياد تتقدم احلضور

 أكد أنه أصبح من المهرجانات المميزة في الساحة الثقافية العربية

 بدر الرفاعي: «القرين» ينطلق  غدًا األربعاء ومصر ضيف الشرف
 مفرح الشمري

  أكد األمني العام للمجلـــس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي ان انشطة مهرجان 
القرين الثقافي في دورته الـ ١٧ متنوعة وثقافية 
ومالئمة للجميع وستنطلق غدا االربعاء، مؤكدا 
حرص العاملني في األمانـــة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب على تقدمي اجلديد من 
األنشطة في كل دورة من دورات مهرجان القرين 
الثقافي خاصة انه اصبح من املهرجانات املميزة 

في الساحة الثقافية العربية.
  واضاف في مؤمتـــره الصحافي الذي عقده 
صباح امس فـــي مبنى األمانة العامة للمجلس 
الوطني والذي أداره مدير املهرجان ومدير إدارة 
الثقافة باملجلس سهل العجمي وحضره األمني 
املســـاعد للشـــؤون املالية واإلدارية باملجلس 
عبدالهادي العجمي ومديرة إدارة املسرح كاملة 
العياد ومدير إدارة الفنون التشـــكيلية محمد 
العسعوسي ان ضــيف شرف املهرجان في دورته 
اجلديدة جمهورية مصر العربية حيث تنطلق 
انشطته الثقافية من ١٠ الى ٢١ اجلاري وتتضمن 

األنشطة التالية:
  ـ عرض فرقة اإلسكندرية للموسيقى العربية 

وفرقة التنورة.
  ـ محاضرة التراث والهوية يحاضر فيها د.أحمد 

مرسي في متحف الكويت الوطني.
  ـ لقاء مع اإلعالمي القدير وجدي احلكيم في 

جمعية الصحافيني.
  ـ عرض فرقة مسار اجباري الشبابية.

  ـ عرض الفيلم السينمائي «واحد صفر» يعقبه 
ندوة سينمائية مبتحف الكويت الوطني بطولة 

الهام شاهني.
  ـ أمســـية شـــعرية مصرية برابطـــة االدباء 

الكويتية.
  ـ محاضرة العالقات الكويتية ـ املصرية في 

جمعية اخلريجني.
  ـ عرض مسرحية «عجايب» على خشبة مسرح 

الدسمة.
  ـ عرض فرقة احلرية للفنون الشعبية على 

خشبة مسرح الشامية.
  واشار الرفاعي إلى أن حفل االفتتاح سيكون 
حتت رعاية ســـــــمو رئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد وبحــــضور وزير النفط 
ووزير اإلعالم رئيس املجلس الوطني للثقافة 
الــــعبداهللا  الشـــيخ أحمـــد  والفنون واآلداب 
وســـيتضمن توزيع جوائز الدولـــة التقديرية 
والتشـــجيعية باإلضافة إلى عرض فرقة إميار 
االستعراضية السورية، مشيرا الى ان هناك عددا 
من املنارات الثقـــافيـــة في هذه الدورة تخص 
الفنان الراحل خليفة القطان والشـــاعر الراحل 

منصور اخلرقاوي.
  وبخصوص احملاضرات والنـــدوات قال ان 
هناك محاضرة بعنوان: «اشـــكالية املنهج في 
قراءة التـــراث في املغرب العربي» يـــشـــارك 

فيهــــا عدد من املهتمني بهذا املـــجال باإلضافة 
إلى وجود ملتقى املثقفني العرب الذي سيناقش 
«دور املثقف أمام األزمة احلضارية التي تواجه 
النهضة العربية» يشارك فيها عدد من املثقفني 

الكويتيني والعرب.

  ليالي القرين المسرحية

  أما بالنسبة لألعمال املسرحية املشاركة في 
دورة مهرجان القرين اجلديدة، فذكر األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي انه متت تســـميتها بــــ «ليالي القرين 

املسرحية» وتشمل اآلتي:
  ـ حلقة نقاشـــية بعنوان «املمثل بني املسرح 
والدراما التلفزيونية» وسيشـــارك فيها نخبة 

من جنوم الفن.
  ـ عرض مسرحية «املكيد» لفرقة مسرح اخلليج 

العربي.
  ـ عرض مسرحية «لن أخون وطني» لفرقة 

املسرح الشعبي.
  أما العروض املوسيقية املشاركة فهي:
  ـ فرقة إميار االستعراضية السورية.

  ـ فرقة باسم الردهان الشعبية.
  ـ الفرقة الفرنسية ايريك ترافاز.

  ـ فرقة عبداهللا الفيلكاوي املوسيقية.
  ـ فرقة ناني األرمينية للفلكلور الشعبي.

  ـ الفرقة البريطانية نيروستيرجن.
  ـ فرقة عبدالعزيز العروج املوسيقية.

  ـ فرقة اجلهراء للفنون الشعبية.
  ـ الفرقة املوسيقية لكلية التربية األساسية.

  ـ حفل تكرمي الفنان حمد خليفة مبشـــاركة 
عدد من الفنانني وهذا احلفل سيكون في ختام 

املهرجان على مسرح الدسمة.

  الفن التشكيلي والمعارض

  وستتضمن الدورة اجلديدة ملهرجان القرين 
العديـــد من األنشـــطة التشـــكيلية واملعارض 

وهي:
  ـ معرض القرين للكتاب.

  ـ معرض اجلاليات للفنون التشكيلية.
  ـ معرض القرين الشامل للفنون التشكيلية 
والذي يضم بانوراما ملختلف املدارس واألجيال 
التشكيلية في الكويت وهو يعكس تطور الفن 

التشكيلي في الكويت.
  وفي ختام املؤمتر وجه األمني العام للمجلس 
الوطنـــي للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
شكره جلميع الفرق العاملة في املهرجان وواصل 
شـــكره ألجهزة اإلعالم على دورها في متابعة 

أنشطة املهرجان.
  اجلدير بالذكر ان تلفزيون الكويت خصص 
رسالة يومية لتغطية أنشـــطة املهرجان تبث 
عبر برنامج مســـاء اخلير يوميا والرسالة من 
إعداد نوف السداني وتقدمي عهود احمد واخراج 

جمال العباسي. 

 أنشطة ثقافية وفنية ومحاضرات وندوات تهم المثقف العربي في أجندة المهرجان

 األمني العام للمجلس بدر الرفاعي

 «أفيش» فيلم «واحد - صفر» املشارك باملهرجان  اإلعالمي وجدي احلكيم

 مسرحية املكيد

 جانب من املؤمتر الصحافي
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دورة الطاقة وال�سفاء الروحي

 الفائزون بجوائز  الدولة 
التقديرية والتشجيعية

 التقديرية حصل عليها كل من:
  ـ امللحن القدير إبراهيم الصولة.

  ـ د.سليمان الشطي.
  ـ املخرج السينمائي خالد الصديق.

  التشجيعية حصل عليها كل من:
  ـ الفنان التشكيلي إبراهيم حبيب.

  ـ الفنان أحمد جوهر.
  ـ املخرج املسرحي د.شايع الشايع.

  ـ الشـــاعرة القديـــرة غنيمـــة زيـــد 
احلرب.

  ـ أ.سعداء الدعاس «رواية».
  ـ د.حصة الرفاعي «دراســـات لغوية 

ونقدية».
  ـ طالل ســـعد الرميضي «دراســـات 

تاريخية وآثارية.
  ـ د.عبدالعزيز األحمد «التربية». 


