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املطيري: «الفنون املسرحية» حريص على إظهار إبداعات طالبه وصقل خبراتهم

ندى أبونصر

افتتح عميد املعهد العالي 
للفنون املســرحية د.راجح 
الفنــي  املطيــري املعــرض 

لألعمال الطالبية 
املعــرض على  واشــتمل 
عروض األزياء املســرحية، 
ومعروضــات الطــالب مــن 
التصميمــات وقطع الديكور 
التنفيذية، باإلضافة إلى نتاج 
ورشة األقنعة، وذلك بحضور 
وإقبال كبير من الشخصيات 
العامــة، وكوكبــة من فناني 
الكويت، وأولياء أمور الطالب.
ويعد هــذا املعــرض من 
الفنيــة  أضخــم املعــارض 
التي أقامها املعهد، من حيث 
عدد األعمال الطالبية، حيث 
غطت هــذه األعمال ســاحة 
املعهد بأكمله، باإلضافة إلى 
قاعة األقنعة، وقاعة األزياء 

املسرحية.
وأكد املطيري خالل حفل 
االفتتاح أنه سعيد جدا بإقامة 
هــذا املعرض الذي شــاركت 
فيه الفرق األربعة من قســم 
الديكــور، ومشــاركة قســم 
التلفزيون واألزياء والتصاميم 
التلفزيونية، مضيفا ان إدارة 

يشــارك بورشــة لألقنعــة 
تشرف عليها د.رواء املنيع، 
وشــارك فيها عــدد كبير من 
الطلبة، واألسبوع املقبل قسم 
النقد سيكون له مشاركة في 
مؤمتــرات وندوات، وقســم 
التلفزيــون أيضــا ســيكون 
له أفالم تلفزيونية، مشــددا 
على دور املعهد العالي للفنون 
املســرحية في هذه األعمال، 
ومشــاركة الطلبــة وأعضاء 
الهيئــة التدريســية، موجها 
الشــكر جلميع القائمني على 

املعرض جلهودهم املميزة.

الديكور، وعرض نتاج الطلبة 
ومجهودهم وأعمالهم الفنية، 
كمــا كانــت عــروض طلبــة 
قســم التلفزيون مميزة جدا 
رغم أنها خارج تخصصهم، 
ونحن نشجع كثيرا مثل هذه 
الطلبة  املعارض ومشــاركة 
على طــرح أفكارهم وعرض 
مواهبهــم، ونفتخــر بهــذه 
األعمال التي قاموا بها والتي 
مــن املمكــن أن يتــم تبنيها 

ألعمال مميزة وهادفة.
مــن جهتــه، قــال د.فهــد 
الســليم إن هــذه الفعاليات 

والتخصصات لعرض نتاج 
أكبر وأغزر لفئة الشباب الذين 
هم جنوم املستقبل، وأن املعهد 
العالي للفنون املسرحية في 
الكويت هو الوحيد من نوعه 
باخلليج، وكل املخرجات في 
املنطقة هي خريجة هذا املعهد 

وهذا فخر لنا.
من جانبه، قال د.عبداهللا 
العابــر مــن قســم التمثيل 
واإلخــراج، انه ســعيد جدا 
بإقامة معرض قسم الديكور 
بالشــكل االبداعي الذي هو 
نتاج مشــترك بــني الطلبة 

بدوره، قال رئيس قســم 
التلفزيون في املعهد العالي 
للفنون املســرحية د.محمد 
الزنكوي إن القســم شــارك 
في املعرض ومت تقدمي إنتاج 
ومجهود الطلبة في عروض 
جميلة ومميزة جدا، مضيفا 
أنه يعد رسالة ألولياء األمور 
لرؤية أعمال أبنائهم ومواهبهم 

ويفتخرون بها.
من جهتهــا، قالت د.منى 
التميمــي من قســم الديكور 
العــام  لهــذا  املعــرض  إن 
ضــم جميع الفرق في قســم 

جميلة ومهمة جــدا للطالب 
للمشاركة في معارض محلية 
وإقليمية وعاملية، مؤكدا أن 
املعــرض من أهم األنشــطة 
التي ينظمهــا املعهد، إضافة 
إلى املهرجان األكادميي اخلاص 

بالطلبة.
وأردف أن هــذه املعارض 
تعطي الطالب ثقة أكبر بنفسه 
من خالل الربط بني ما تلقاه 
ومواجهة اجلمهور، متمنيا أن 
ترى أكادميية الكويت للفنون 
النــور قريبا، ألنه ســينتج 
عنهــا العديــد من األقســام 

وهيئة التدريس. واستطرد: 
اليوم املعــرض عكس حالة 
مجتمعيــة جميلــة جدا من 
خالل حضور أولياء األمور 
وشــخصيات أخرى لرؤية 
املعرض، وهذه حالة جميلة 
تؤكد أهمية دور املعهد العالي 
للفنون املســرحية ويخلق 
حالة صحية بالنسبة للطلبة 
واألساتذة، وشكر عميد املعهد 
الديكــور وجميــع  وقســم 
القائمني على املعرض الذين 
أتاحوا الفرصة للجميع في 

املشاركة.
وعلى هامش املعرض تقدم  
الفنــان و املنســق االعالمي 
الطالب حسني فاضل الصراف 
بالشــكر إلــى عميــد املعهد 
العالــي للفنون املســرحية 
د.راجــح املطيــري ووزارة 
العالــي وجميــع  التعليــم 
القائمني على املعرض إلتاحة 
هذه الفرصة أمــام الطالب، 
وحتدث عن لوحة املصممة 
زينب الصــراف وتصميمها 
الرائع في لوحتها التي جتسد 
قصة «انوبيس» من احلضارة 
الفرعونية.مشيرا الى اهمية 
مثل هذه املعارض في ابراز 

مهارات الطالب ومواهبهم.

خالل معرض فني نّظمه قسم الديكور في املعهد مبشاركة قسم التلفزيون

شخصيات وأزياء وتصميمات مميزة

تصميمات مميزة من إبداعات الطلبة

من لوحات طالب املعهد

من إبداعات طلبة املعهد

أحد التصميمات التراثيةخالد الديحاني وعلي عبدالعزيز دشتي وحسني محمد الغضبان وحسني فاضل الصراف

أزياء مسرحية من إنتاج طلبة املعهد

د.فهد السليم وعدد من املشاركني في املعرض  (محمد هاشم) د.راجح املطيري مع حسني فاضل الصراف

املعهــد فعلت دور مشــاركة 
العلمية األربعة في  األقسام 
خطــة عمــل ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من 
خالل دعم الشــباب والطلبة 
إلظهــار عروضهــم خــارج 
القاعات الدراسية ليشاهدها 
اجلميــع، ولكي تكون لديهم 
القدرة على مواجهة اجلمهور 

وشرح أعمالهم لهم.
وأضاف انه قبل شهرين 
شارك قسم التمثيل واإلخراج 
في عروض مسرحية محليا 
وخارجيــا، وحــازت رضــا 
اجلمهــور، و قســم الديكور 

ملشاهدة الڤيديو

الصـراف : أهميـة كبيـرة ملعـارض الفنون في إبـراز مهـارات الطـالب و مواهبهمالسـليم: نتمنى أن تـرى أكادميية الكويت للفنـون النور قريبـًا لتقدمي إنتاج أكثـر تنوعًا وغزارة

«الهالل األحمر»: الكويت تولي العمل اإلنساني كل الدعم
الهــالل  أكــدت جمعيــة 
األحمــر أن الكويــت تولــي 
العمل اإلنساني واإلغاثي كل 
دعم ورعاية وأصبحت حتتل 
موقــع الريادة فــي خريطة 

العمل اإلنساني العاملي.
العالقــات  وقــال مديــر 
العامــة واإلعالم في «الهالل 
األحمر» خالد الزيد، في مؤمتر 
صحافي عقب تكرمي اجلمعية 
من قبل مستشــفى «اروس 
النيبالــي  اليــف ســتايل» 

للعطاء اإلنساني غير احملدود 
وأرست نهجا متفردا في تقدمي 
العــون واإلغاثــة والتعليم 
والصحــة ملســتحقيها دون 

متييز.
وذكر أن اجلمعية مستمرة 
في وضع بصماتها ومعاملها 

واحلياة الكرمية له.
وأعــرب الزيد عــن بالغ 
الشــكر للمتبرعــني من أهل 
الكويت لدعم جهود اجلمعية 
في عالج املرضى في نيبال، 
مثمنــا الدعــم املســتمر من 

املتبرعني.

اإلنســانية وحرصها الدائم 
والتحديــث  الرقــي  علــى 
ملشاريعها وبرامجها اإلغاثية 
والتنمويــة  واإلنشــائية 
والطبيــة والتعليمية عاما 
بعد آخر بهدف خدمة اإلنسان 
وتوفير متطلبات املعيشــة 

إلجرائها عمليــات جراحية 
للمحتاجــني في نيبــال، إن 
الكويــت جســدت منوذجــا 
متميــزا للعمــل اإلنســاني 
«فهي دائما سباقة في جندة 
احملتاجني دون متييز بني دين 
أو عــرق أو لون مما جعلها 

مركزا للعمل اإلنساني».
وأضاف الزيد أن اجلمعية 
اســتطاعت الوصــول إلــى 
مناطق متعددة في كل أرجاء 
املعمــورة وقدمــت منوذجا 


