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د.الدويش: املهرجان 
عبر عن املشهد 

املسرحي للطفل 
بشكل عام في الدول 

العربية

منتج طلب من احدى 
املمثالت اللي معاه في 

مسلسله اليديد انه جتيبله 
هدية علشان عيد ميالده 
بس املمثلة رفضت ألنه 

ما يستاهل على قولتها.. 
منتج وطرار واهلل عجيبة!

ممثل مسرحي حتدى 
ربعه بانه مسرحيته 

اليديدة اللي يبي يعرضها 
في عيد الفطر ستكون 

أفضل مسرحية ألنه فيها 
مضمون عكس باقي 

املسرحيات اللي بتنزل
في العيد.. اقول استريح!

ممثلة طلبت من زميلتها 
الفانشيستا انها تسوي 
حملة ترويج للمسلسل 

اللي تشارك فيه ويعرض 
في رمضان بس زميلتها 

طلبت منها مبلغ كبير 
علشان تسوي اللي طلبته 
واال تنسى.. خوش صداقة!

عيد

مضمون

حملة 
الوفد اإلماراتي يتسلم جائزة »سيمفونية مهرة« 

»سيمفونية مهرة« و»مدينة األلوان« و»مدينة الفئران«.. 
فازت باملهرجان العربي ملسرح الطفل

أميرة عزام

العام املساعد  أعلن األمني 
لقطاع الفنون واآلداب باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
د. بدر الدويش أسماء العروض 
الفائ����زة في ال����دورة الرابعة 
للمهرجان العربي ملسرح الطفل 
الذي اختتمت فعالياته مساء 
الس����بت على مسرح الساملية 
بحضور جماهيري من الصغار 

والكبار.
وقد مت االعالن عن عرض 
»مدينة الفئران« ملسرح اجليل 
الكوي����ت كالفائز  الواعي من 
باجلائ����زة األول����ى و»مدينة 
األلوان« لفرقة مسرح اخلليج 
الكوي����ت كالفائز  العربي من 
بالثانية و»سيمفونية مهرة« 
لفرقة مس����رح زايد للمواهب 
والشباب من االمارات باجلائزة 
الثالث����ة، اما الرابع����ة فقد مت 

حجبها..
 وعلى هامش احلفل، قال 
الدويش إن املهرجان عبر عن 
املشهد املسرحي للطفل بشكل 
عام ف����ي الدول العربية، فأهل 
املس����رح عموما هم الفائزون 
بجوائز املهرجان وليس فقط 
من أعلنت أس����ماؤهم، مشيرا 
إلى الدور الكبير الذي يقدمونه 
من أجل الطفل العربي، مشيرا 
ال����ى أن املجلس الوطني عمل 
وفق خطط مدروسة ومنظومة 
متكاملة في هذا املهرجان، الفتا 
إلى أن جناح هذه الدورة يتبني 
من خ����الل احلض����ور الكبير 
لألطفال مع ذويهم الذين امتأل 
بهم املس����رح خالل العروض 
املقدمة، مشيرا الى أن املهرجان 
سعى لش����غل وقت الفراغ مبا 
هو ه����ادف وغرس قيم تعمل 
عل����ى البناء املعرف����ي للطفل 
وحتصنه من الظواهر السلبية 
إضافة إلى تكريس قيم جيدة 
مت توجيهها برسائل مباشرة 

وغير مباشرة. 
من جانبه، قال عضو جلنة 
حتكيم املهرجان الفنان األردني 
ماهر اخلماش في كلمة ألقاها 
نيابة عن اللجنة »اننا وجدنا 
حكمة كبي����رة بإعالن اللجنة 
العروض  ف����وز  أن  املنظم����ة 
س����يكون دون حتديد للمراكز 

ألن الهدف منها االجادة وتقدمي 
األفضل وليس التنافس من اجل 

احلصول على املراكز«.
 وأكد اخلماش أن املهرجان 
مثل فرصة لتب����ادل اخلبرات 
القوة والضعف  وإدراك نقاط 
والعمل على جتنبها مستقبال 
لصالح عروض فنية متكاملة، 
الوطني  مثمنا رعاية املجلس 

ودعمه لهذا املهرجان الرائد.
 وأوضح أن من أسس اختيار 
األعمال الفائزة تكاملية العرض 
خلدمة الرسالة املراد ايصالها 
وجودة النص ووضوح القيمة 
وعدم تعارضها مع القيم العربية 
واس����تخدام تقنيات مسرحية 
مبتكرة وتقدمي أشكال جمالية 
مميزة إضافة الى استخدام اللغة 
العربية كميزة اضافية مع األداء 

احلي للممثلني.
بدوره، صرح الكاتب حمد 
الفائز  الداود صاحب العرض 
باجلائزة األولى »مدينة الفئران« 
معب����را ع����ن س����عادته قائال: 

بعد تعب وش����قاء 10 سنوات 
الذي كنت احلم  حتقق احللم 
به وفاز نصي بأفضل عرض 
في املهرجان العربي ملس����رح 
الطفل، واش����كر كل من وقف 
معي وساندني وعلمني وشد 
على يدي خاصة فريق العمل 
وفرقة اجلي����ل الواعي وأهلي 
ود. هيثم اخلواجة الذي علمني 
الكتابة املسرحية للطفل وكل 

من دعا لي بالفوز.
ه����ذا، وقد اس����تهل احلفل 
بتقدمي عرض »افتح يا سمسم« 
باشراف محمد املسلم واخراج 
عبداهلل عباس والذي تضمن 
أكثر من لوحة ألشهر األعمال 
احملببة للطفل مثل »كابنت ماجد« 
و»س����الحف لنينجا« و»عالء 
الدين« بأسلوب شبابي حديث 
ومطور وبتوزيع موس����يقي 

جديد.
الدورة  ويذكر ان فعاليات 
الرابعة م����ن املهرجان العربي 
ملس����رح الطفل قد انطلقت 26 
مايو املاضي حتت رعاية وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 

سلمان احلمود. 
وتضمن املهرجان ثمانية 
عروض قدمتها فرق مسرحية 
محلية وعربية كما تضمن ورشا 
ومسرحا للعرائس وخيال الظل 
التي  الفعاليات  وغيرها م����ن 
تكسب الطفل خبرات ومتنحه 
وقت����ا مفيدا وممتع����ا وحافال 

بالترفيه.

د. بدر الدويش والفنان عبداهلل احلبيل يسلمان الداود جائزة أفضل نص

يب���دو أن الفت���رة املقبلة 
ستشهد حربا كالمية بني زينة 
ورانيا محمود ياسني، بعدما 
شنت األخيرة هجوما عنيفا 
على زينة، فاتهمتها باملتاجرة 
بطفليه���ا، وكتبت رانيا عبر 
حس���ابها على »فيس���بوك«: 
»عمري ما ش���فت ناس تغير 
اسم مسلسل علشان تربطه 
بحياة املمثلة اخلاصة، متاجرة 
رخيصة اوي عل���ى فكرة يا 
زينة«. ويأتي ذلك بعدما غيرت 
زينة اس���م مسلسلها اجلديد 
من »بوابة جهنم« إلى »أزمة 
أنها ستخوض  نسب«، علما 
به السباق الرمضاني، بعدما 
انتهت من استخراج شهادتي 
ميالد لطفليها زين الدين وعز 

الدين باسم أحمد عز.

زينة متهمة 
باملتاجرة بطفليها!

علي العلي مع عبداهلل الرويشد

يشارك بوعدنان وأم سوزان ويتعاون مع الرويشد

املخرج علي العلي ممثل 
في 6 مسلسالت رمضانية

بشار جاسم 

املخرج الكويتي الشاب علي العلي 
لدي���ه العديد من االعمال هذا العام 
سواء على صعيد التمثيل أو اإلخراج 
املس���رحي، حيث انتهى مؤخرا من 
تسجيل صوته على جميع أدواره 
العديد من  اإلذاعية كممثل، ولعب 

»الكراكترات«.
وس���تبث أعمال���ه طيلة ش���هر 
رمض���ان على إذاعة الكويت، ومنها 
مسلسل »الزير سالم«، تأليف احمد 
رضوان وإخراج أسام����ة املزيعل، 
الياسني وجمال  بطول����ة سليمان 
الرده���ان، ومسلس���ل »شرق���ان 
وإمي���ان« تألي���ف داود حس�����ني 
وإخراج غ���ادة الس���ني، بطول���ة 
داود حسني وهدى حس��ني وعبير 
اجلندي، حيث يجس���د شخصي��ة 

»الشاي��ب«. 
العلي أيضا مسلس���ل  ول���دى 
»احم���دوه«، تأليف أم���ل عبداهلل 
وإخراج عبدالكرمي خليل اسماعيل، 
العلي ومنى ش���داد  بطولة طارق 
واحمد السلمان، ومسلسل »أحالم 
الزرازي���ر«، تأليف عبداحلس���ني 
عبدالرضا وإخراج فيصل املسفر، 
بطولة عبداحلسني عبدالرضا وحياة 
الفهد، ومسلسل »سيد البحر«، تأليف 
أميرة جنم وإخراج يوسف احلشاش، 
بطولة إبراهيم الصالل وعبدالرحمن 

النبهان، ومسلسل  العقل وجاسم 
»بو بهلول« إخراج وضحه السني 
وبطولة سعد الفرج وإلهام الفضالة 

وإبراهيم احلربي.
أما عن إخراجه اإلذاعي، فيقول 
عل���ي العلي ل� »األنب���اء«: »عندي 
إذاعي من إخراجي وإعداد  برنامج 
وتق���دمي منيه احلج���ي على اذاعة 
»OFM« اسمه »دراما زمان«، وبهذه 
العام على  املناسبة اشكر املشرف 
احملطة خالد العجالن ألنه دائما ما 
يدعمني ويش���جعني، وهاالنسان 
روعة مع كل املوظفني والكل يشيد 

فيه«.
العيد  وعن إخراجه ملسرحيات 
يقول: »عندي مس���رحية »مصنع 
ال���كاكاو2«، تألي���ف فاطمة العامر 
وإخراجي وإشراف عام عبداالمير 
رجب، بطوله الهام ويعقوب وصمود 
وحسني املهدي ولولو املال وإبراهيم 
الشيخلي وسعود بوعبيد وإميان 

فيصل وعلي عادل.
كم���ا أني س���أخرج مس���رحية 
»البيدار«، تأليف بندر طالل السعيد 
وإخراج���ي، بطولة س���عد الفرج، 
عبداالمام عبداهلل، جمال الردهان، 
س���مير القالف، احمد ايراج، نور، 
وس���لط���ان الفرج، احم���د التمار 
ورميا الفضال���ة وس���امي مهاوش 
وغن���اء النج���م الكبي���ر عبدالل��ه 

الرويش��د.


