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مجري القحطاني: مهرجان اخلليج ال يعترف باملعوقات

املنامة - مفرح الشمري 

أكــد مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون 
اخلليج وأمني عام مهرجان اخلليج لإلذاعة 
والتلفزيون مجري بن مبارك القحطاني أن 
املهرجان منذ انطالقته عام ١٩٨٠ في إبداع 
ومتيز وسيســتمر بجهود املخلصني من 
أبناء دول مجلس التعاون كعالمة بارزة 
في مســيرة اإلعالم اخلليجي والعربي، 
لتبقى رسالته مرفوعة نحو التطور في 
سباق نحو األفضل بطموح ال يعترف أبدا 
باملعوقات التي يسعى دائما للتفوق عليها.

جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الرسمي 
للمهرجــان الــذي عقــد أمس مبشــاركة 
د.عبدالرحمــن محمد بحــر وكيل وزارة 
شؤون اإلعالم مبملكة البحرين د.وكيل 
وزارة شــؤون اإلعالم مبملكة البحرين 
والذي شــهد عرضــا لتفاصيل املهرجان 
وأهم األحــداث اإلعالمية املقــرر إقامتها 
خــالل املهرجان الذي ينظمه جهاز إذاعة 
وتلفزيــون اخلليج منــذ عام ١٩٨٠ حتى 

يومنا هذا.
وعن شعار املهرجان، قال القحطاني: 
جــاء اختيار شــعار املهرجــان «إعالمنا 
هويتنا» انطالقا من أهمية اإلعالم اخلليجي 
وريادتــه وتأثيره فــي الفضاء اإلعالمي 
العاملي، وكذلك إميانا بأن هويتنا عنصر 

قــوة البد من اســتثمارها وعكســها في 
إعالمنا ليرانا العالم كما نود ال كما يود 
هو ويقرره عن بعد، متمنيا أن يحقق هذا 
الشعار األهداف املرجوة منه في الفعاليات 

املصاحبة للمهرجان.
وشــدد القحطانــي علــى أن الــدورة 
اخلامســة عشــرة من املهرجــان تتميز 
باملشــاركة الواسعة من األعمال اإلذاعية 
والتلفزيونيــة، والرقميــة، واألفــالم، 
وإنتاجات الصحافة اإللكترونية، والهواة، 
والتــي وصل عددها الى ٣٠٠ عمل يحكم 
عليها ٧٥ محكما في ١٢ جلنة حتكيمية.

وفي رده على ســؤال «األنباء» حول 
كيفية تقييم جوائز اإلعالم الرقمي، أوضح: 
هناك معايير محددة لدى جلان التحكيم 
لكل عمل رقمي قدم إلينا سنتعامل معه 
حسب ما هو معمول في مثل هذه املسابقات 
من خالل الصورة واحملتوى وغيرها من 

أمور تراها جلنة التحكيم.
يذكــر أن املهرجــان يتضمــن ندوات 
وحلقات عمل متخصصة، لبحث مستقبل 
اإلعالم اخلليجي، وإبراز التجارب الشبابية، 
وواقع التدريب اإلعالمي، ومسيرة املرأة 
اخلليجية وتأثيرها في اإلعالم اخلليجي، 
وكذلك التركيز على الرابط بني النجومية 
واملسؤولية املطلوبة من مشاهير اإلعالم 

والتواصل االجتماعي.

أكد أن شعار «إعالمنا هويتنا» ال بد من استثماره ليرانا العالم كما نود وليس كما يود

«األنباء» مع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج مجري القحطانيجانب من املؤمتر الصحافي

محـددة معاييرهـا  الرقمـي  اإلعـالم  جوائـز 

املكرمون من الكويت 
يكرم مهرجان اخلليج لإلذاعة والتلفزيون الـ ١٥ واملقام حاليا 
مبملكة البحرين ٢٦ فنانا وشاعرا وإعالميا في مختلف املجاالت 
لتاريخهم وعطائهم الرائع الذي ال ينسى، ويكرم من الكويت كال من: 
الفنان القدير جاسم النبهان والشاعر الغنائي القدير بدر بورسلي 
واإلعالمــي الرياضي القدير مطلق نصار، وذلك في حفل انطالق 

املهرجان على خشبة مسرح البحرين الوطني.

املكرمون من الكويت: جاسم النبهان ومطلق نصار وبدر بورسلي

بثينة الرئيسي: أول مرة «أطيح» في حياتي 
واألناناس والبرتقال أنقذني!

عبداحلميد اخلطيب

كشــفت النجمــة بثينة الرئيســي عن 
كواليس املوقف احملرج الذي تعرضت له 
عندما فقدت توازنها وسقطت على األرض 
أثناء التقاطها «سيلفي» مع إحدى املعجبات 
خالل مشاركتها في احتفالية خاصة مباركة 
معروفة، وقالت: شاهدت الكثير من املشاهير 
«يطيحون» في مناسبات متعددة، وكنت 
أشعر بأن مثل هذه املواقف محرجة للغاية، 

حتى حلقت بهم و«طحت».
وأضافت: كنت ألتقط صورة «سيلفي» 
مع إحدى الفتيات واختــل توازني بعدما 
تعثرت رجلي، وحاولت أن أمسك بالفتاة لكن 
لم أستطع فوقعت، لكن كان توجد ورائي 

كمية من األناناس والبرتقال «طحت» عليها 
وليس على األرض مباشــرة، واحلمد هللا 
اإلصابات «صفر»، مستدركة في تصريحات 
تلفزيونية: «احلني انا جربتها، ولو طحت 

مرة ثانية راح يكون عادي».
وفي ســياق آخر، وعن عالقتها القوية 
باملخرجــة اإلماراتيــة نهلــة الفهــد، ردت 
الرئيســي: أعرف نهلة منذ عشــر سنوات 
وهي ليســت صديقة لي فقط لكنها أخت 
عزيزة، وتعرف أمــي وأهلي، وأنا أعرفها 
وأعرف أســرتها، وكثيرا مــا حتدث بيننا 
معارك لدفع احلســاب اذا مــا خرجنا معا 
الى املطعم، ودائما تفوز علي، مشيرة الى 
أن هناك خطة بينهما لعمل فيلم سينمائي 
لكنهما تنتظران الوقت املناسب لتنفيذه.

حضور أكادميي الفت في حفل تخّرج طلبة «الفنون املسرحية»

مفرح الشمري 

في حضور أكادميي الفت لم 
يشــهده املعهد العالي للفنون 
املسرحية منذ سنوات، اكتظت 
الراحــل  بــه خشــبة مســرح 
«حمــد الرجيب» امــس االول، 
أقيم حفل تخريج طلبة املعهد 
العالي للفنون املسرحية دفعة 
٢٠٢١-٢٠٢٢ والبالغ عددهم ٩٦ 
طالبا وطالبة لكل أقسام املعهد 
«التمثيل واالخراج، النقد واألدب 
املسرحي، الديكور، التلفزيون»، 
وذلك حتت رعاية وزير التربية 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي أ.د.علي املضف، والتي 
مثلتــه في هذا احلفــل الوكيل 
املســاعد للشــؤون اإلداريــة 
واملاليــة والتطوير اإلداري في 
الوزارة ملياء عبدالعزيز امللحم، 
وبحضور األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

د.عيســى األنصــاري، ومديــر 
إدارة املسرح في املجلس فالح 
املطيري، ورئيس فرقة املسرح 
الكويتي أحمد السلمان، ورئيس 
مجلــس إدارة نقابــة الفنانــني 
واإلعالميني د.نبيل الفيلكاوي، 
وعميــد املعهد العالــي للفنون 
املوســيقية د.رشــيد البغيلي، 
الديهــان، ووكيــل  ود.محمــد 
املعهد د.حسني احلكم، باالضافة 
الى عدد من العمداء الســابقني 
للمعهد العالي للفنون املسرحية، 
منهم د.شــيخة سنان ود.خالد 
عبداللطيف رمضان ود.عبداهللا 
الغيث ود.فهد السليم، إلى جانب 
أعضاء هيئة التدريس باملعهد 

وأهالي الطلبة اخلريجني.
انطلق حفل التخرج بكلمات 
ترحيبية من عريفته اإلعالمية 

إسراء جوهر، ليقدم بعدها فيلم 
تسجيلي بعنوان «الذكريات» نال 
استحســان اجلميع، خصوصا 
عند الطالب والطالبات، وبعدها 
ألقت ممثلة وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
مليــاء امللحــم كلمة جــاء فيها: 
«باالنابة عن وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
وباالصالة عن نفسي يسعدني ان 
أشارككم هذه اللحظة من حياتكم 
تلك اللحظة التي سعيتم اليها 
بجد واجتهاد وخالل دراستكم في 
هذه املؤسسة العلمية العريقة 
التي نفخر بها كما نفخر بكم».

وبعدهــا ألقى عميــد املعهد 
العالي للفنون املسرحية د.راجح 
املطيري كلمة قــال فيها: «متر 
بنا مراحل العمر لتبقى مرحلة 

الدراسة األكادميية املرحلة األكثر 
بهجة وحيوية، ان ذكرياتكم في 
هذا الصرح األكادميي ســتبقى 
معكــم خــالل مراحــل حياتكم 

املستقبلية».
من جانبها، ألقت اخلريجة 
هيــا الســعيد كلمــة الطلبــة 
عنهــم  باإلنابــة  اخلريجــني 
وجاء فيها كلمات شــكر وثناء 
جلميع أعضاء هيئة التدريس 
الذيــن بذلوا قصــارى جهدهم 
مع الطلبة في مراحل الدراسة 
حتى التخرج، وقالت: «ألف شكر 
لــكل من أوصلنا لهذه اللحظة 

اجلميلة في حياتنا».
وبعــد ذلــك بــدأت مراســم 
التكــرمي، حيــث قامــت ممثلة 
الوزير مليــاء امللحــم والعميد 
بتكــرمي  املطيــري  د.راجــح 

أ.د.خالــد عبداللطيف رمضان 
تقديرا وعرفانا ملــا قدمه لهذه 
املؤسسة العلمية، كما مت تكرمي 
د.رمضان من قبل بعض زمالئه 
في قسم النقد واألدب املسرحي 
وهم: «د.نرمني احلوطي، د.إلهام 
الشالل، د.سليمان آرتي د.علي 
حيدر، د.ســكينة مراد د.محمد 
املهنا، د.محمد عبدال» وســلم 
درع التكرمي د.علي حيدر باالنابة 

عن زمالئه.
وكذلك مت تكرمي امللحن القدير 
أنور عبداهللا تقديرا لعطاءاته 
في هذا الصرح العلمي، ليتم بعد 
ذلك تكرميه من قبل زمالئه في 
قسم التمثيل واالخراج، وسلمه 
الدرع د.فهد السليم، لتأتي بعد 
ذلــك حلظــة اخلتام ومراســم 
تسليم شهادات التخرج للطالب 
والطالبات دفعــة ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ 
وسط «يباب» األمهات وتصفيق 

اآلباء.. ألف مبروك للجميع.

برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. وتضمن تكرمي خالد رمضان وأنور عبداهللا لعطاءاتهما

 د.علي حيدر يسلم درع تكرمي قسم النقد باالنابة عن زمالئه الى د.خالد رمضان 
بحضور ممثلة الوزير وعميد املعهد

د.راجح املطيري عميد املعهد العالي للفنون املسرحية ممثلة الوزير ملياء امللحم أثناء إلقاء كلمتها

.. وفرحة اخلريجات مع أساتذتهن في قسم النقد األدبي

د.فهد السليم مكرما امللحن أنور عبداهللا باإلنابة عن زمالئه في قسم التمثيل واإلخراج

(محمد هاشم) جانب من حفل تخريج طلبة املعهد العالي للفنون املسرحية دفعة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 

د.عيسى األنصاري وملياء امللحم والعميد د.راجح املطيري والعميد د.رشيد البغيلي

ملياء امللحم: باإلنابة عن الوزير يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة من حياتكم

ناصر عباس وفرحة التخرج


