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المطيري وعبدالرسول يمنحان «الشاهد» درع ًا لتميزها في تغطية المهرجان

مهرجان «أيام المسرح للشباب» سيكرم الراحل
خالد النفيسي
العام المقبل
سيشهد
إطالق مهرجان
«عدسة»

اقامت الهيئة العامة لل�شباب امل�ؤمتر
اخلتامي ملهرجان «�أيام امل�رسح لل�شباب»
بدورته الثانية ع�رشة ظهر �أم�س ،والذي
�أقيم يف فندق «فور بوينت» بقاعة ال�شامية،
بح�ضور رئي�س املهرجان املخرج عبدالله
عبدالر�سول ،و�أن��ور املخيال مدير �إدارة
«عد�سة» يف الهيئة العامة لل�شباب ،و�أداره
الزميل مفرح ال�شمري ،وتخلله تكرمي
اللجان العاملة.
وك�شف عبدالرحمن امل��ط�يري مدير عام
الهيئة العامة لل�شباب �أن اجلائزة الكربى

• املكرمون من املؤمتر

ملهرجان «�أي��ام امل�رسح لل�شباب» بدورته
الثالثة ع�رشة العام املقبل �ستحمل ا�سم
الفنان الراحل خالد النفي�سي تخليدا ووفاء
وعرفانا ل��دوره الرائد يف احلركة الفنية
الكويتية.
و�أ���ش��ار املطريي �إل��ى �أن العر�ض الفائز
بالدورة الثانية ع�رشة للمهرجان �سيمثل
الكويت بالدورة اخلام�سة ملهرجان �رشم
ال�شيخ الدويل دعما من الهيئة يف ت�شجيع
املبدعني واملتميزين لل�شباب امل�رسحي.
و�أ���ض��اف �أن العام املقبل �سي�شهد �إطالق

مهرجان «عد�سة»� ،إلى جانب �إطالق �أكادميية
الكويت للفنون والإعالم.
من جانبه قال عبدالر�سول �إن املهرجان
هذا العام �شهد �إبراز طاقات م�رسحية �شابة
حملت فكر ًا ووعي ًا و�إمكانات وهو �أمر مب�رش
باخلري ،ووالدة ع��دة �أفكار �سينوغرافيا
مبهرة.
فيما قال املخيال �إن مهرجان «عد�سة» يهدف
�إلى خلق فر�ص للمبدعني الكويتيني ال�شباب
يف كافة �أنواع الفنون املو�سيقية وامل�رسحية
وال�سينمائية ،و�سيقام يف �شهر مار�س العام

املقبل على خ�شبة م����سرح عبداحل�سني
عبدالر�ضا.
ويف النهاية قام عبدالرحمن املطريي بتكرمي
اجلهات االعالمية امل��ق��روءة وامل�سموعة
واملرئية وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي
الإخبارية التي �ساهمت يف ت�سليط ال�ضوء
على ان�شطة املهرجان ومت تكرمي ال�صفحة
الفنية بجريدة «ال�شاهد» وقدم املدير العام
للهيئة العامة لل�شباب عبدالرحمن املطريي
ورئي�س املهرجان عبدالله عبدالر�سول درعا
لزميلتنا فالني فخري.

مجرد رأي
د.علي العنزي
م�شعل ال�سعيد
املعهد العايل للفنون امل�رسحية م�ؤ�س�سة تعليمية فنية
تربوية اكادميية ت�أ�س�س عام  1973وهو م�صنع الفنان �سواء
كان ممث ً
ال �أو م�ؤلف ًا �أو خمرج ًا �أو ناقد ًا ،وقد خرج لنا هذا
املعهد �أ�شهر الفنانني الكويتيني ،وقد �ساهم بال�شك يف
دفع دفة احلركة الفنية ،و�أهم ما يف هذا ال�رصح التعليمي
الكبري عميده ،فهو الذي يدير املعهد ،واذا كان متعاون ًا مع
هيئته التعليمية والطلبة �صب ذلك يف �صالح جناح املعهد،
واليوم عميد املعهد الدكتور علي العنزي ،وال�شك انه الرجل
املنا�سب يف املكان املنا�سب ،وقد حتدثت معه فوجدت فيه
الرجل الواعي املدرك العارف كل �صغرية وكبرية يف جمال
الفن ،وقد عمل �صحافي ًا ل�سنوات طويلة ،وهو �صاحب ر�ؤية
وله م�شاركات ثقافية داخل الكويت وخارجها،وقد ناق�شته
منذ ايام عن مو�ضوع فني مهم فوجدت عنده �إملام ًا تام ًا بكل
ما يدور يف ال�ساحة الفنية ،ولديه نظرة م�ستقبلية وا�ضحة،
ورغم انه ت�سلم عمادة املعهد قريبا اال ان ن�شاطه ملحوظ،
فهو ي�سعى منذ ا�صبح عميدا ال�ستكمال تطوير م�سرية املعهد
العايل للفنون امل�رسحية ،ومتعاون الى ابعد حد مع الطلبة
يلتقي بهم ويحل لهم م�شاكلهم ،والعنزي متفائل وب�شو�ش،
وعندما يكون امل��رء هكذا توقع منه النجاح والإجن��از،
وقد التقيت ببع�ض دكاترة املعهد والطلبة وكل اثنى خريا
عليه ،ونحن نعتز ب�أن يكون رجل بهذه العقلية النرية يف
هذا املكان املهم ،ونقول له بكل �رصاحة ودون تزلف :ملأت
مكانك يا دكتور علي ،واملطلوب منك ومن زمالئك امل�ساهمة
بعودة احلركة الفنية عندنا الى �سابق عهدها ،وال�شك ان هذا
االمر مل يغب عن بالك،وانت ترى تردي الفن و�سقوطه يف
هاوية الإ�سفاف ،وجتريد الأ�رسة الكويتية من مثلها وقيمها
واظهار املجتمع الكويتي والأ��سرة الكويتية ب�صورة غري
حقيقية ،والوهم واخليال الذي يعي�شه معظم كتاب هذه
الأيام،والق�ص�ص الالواقعية التي نراها وت�سمى م�سل�سالت،
والألفاظ التي ت�ستخدم يف حوارات هذه امل�سل�سالت ،وانت
تعلم ذلك وال�شك ان لك ر�أيك ووجهة نظرك ،د.علي نريد من
املعهد جيال جديدا ي�صحح امل�سار وينقذ ما ميكن انقاذه
والله ويل التوفيق ..ودمتم �ساملني.

بطاقة فنية

• عبدالرحمن املطيري وعبدالله عبدالرسول يكرمان الزميلة فالني فخري

مع خال�ص ال��ود والتقدير
�إل��ى الفنان املت�ألق خالد
مظفر ال��ذي ب��د�أ ي�ضع قدمه
على الطريق ال�صحيح ،وبد�أ
يحقق النجاح تلو النجاح
رغم عمره الفني الق�صري،
وهو فع ًال يب�رش مبيالد جنم
جديد له طابعه اخلا�ص،
وهذا الأمر ي�سعدنا فال�ساحة
الفنية بحاجة ال��ى وجوه
فنية ترتقي باحلركة الفنية
وخا�صة اللون الكوميدي،
متنياتنا خلالد مبزيد من
النجاح ونو�صيه بالرتوي
والت�أين و�إلى االمام.

• أثناء املؤمتر اخلتامي

• خالد مظفر

هند صبري تفقد  7من أفراد عائلتها الخاصة في كارثة الطائرة اإلثيوبية

• بلقيس
فتحي

�أعربت املمثلة التون�سية هند �صربي عن
حزنها وت�أثرها ال�شديد لفقدانها  7من
�أف��راد عائلتها اخلا�صة مبنظمة الأغذية
العاملية ب��الأم��م امل��ت��ح��دة املعروفة
اخت�صارا بالـ ،WFPالذين ق�ضوا �إثر
ً
حتطّ م الطائرة الإثيوبية ط��راز بوينغ
� ،737صباح يوم الأحد املا�ضي ،والتي
راح �ضحيتها  149راك ًبا ،وطاقم من 8
�أفراد ،من بينهم  19موظفًا يف  5م�ؤ�س�سات
تابعة للأمم املتحدة.
وك��ت��ب��ت ع�بر �صفحتها اخل��ا���ص��ة على
�أحد مواقع التوا�صل الإجتماعي قائلةً :
«اليوم �أح��زن مع عائلة الأم��م املتحدة
�شخ�صا من العاملني
 UNخل�سارة 19
ً

يف املجال الإن�ساين ،بينهم � 7أفراد من
عائلتي اخلا�صة ب��ـ  WFPبعد حتطم
الطائرة الإثيوبية امل�أ�ساوي الذي وقع
�أم�س».
تابعت ق��ائ��ل��ة :ه��ذا ح���ادث م�أ�ساوي،
وال ي�سع املرء �إال �أن ينعى تلك احليوات
العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها ،يف
حماولة جلعل العامل مكانً ا �أف�ضل� .أمتنى
ال�صرب والقوة لعائالتكم وجمتمعاتكم يف
هذه اللحظة ال�صعبة للغاية».
ُيذكر � ّأن هند �صربي ت�شغل ر�سم ًّيا موقع
�سفرية النوايا احل�سنة ملنظمة الأغذية
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�أم��م املتحدة،
منذ العام .2010

بلقيس تحيي حفلها المقبل

في الكويت بمركز جابر الثقافي
ك�شفت النجمة بلقي�س عن
موعد حفلها املقبل مبركز
جابر الثقايف ،وج��اء ذلك
عرب ح�سابها الر�سمي مبوقع
تبادل ال�صور والفيديوهات
«ان�ستغرام» ،وعلقت قائلة:
«انتظركم يف حفل من الطراز
الرفيع يف حبيبتي الكويت
مبركز جابر الثقايف «دار
الأوب��را» بحفل يجمعني مع
وال��دي الفنان الكبري �أحمد
ف��ت��ح��ي..ت��اري��خ  4ابريل
..2019ما �شاء الله التذاكر
خل�صت ِ
بن َ�سبة  ٪70قبل
الإعالن عن احلفل».
يذكر �أن الفنانة اليمنية
بلقي�س طرحت �سابقا �أغنية
«ق��ال��وا �أ���ش��ي��اء» ،وه��ي من
كلمات م�شاري ابراهيم،
و�أحل�����ان م��ت��ع��ب ال��ف��رج،
وتوزيع ح�سام كامل ،كما
ك�رست الأغنية حاجز الـ
 3م�لاي�ين م�����ش��اه��دة عرب
موقع الفيديوهات العاملي
«يوتيوب».

• أحمد فتحي

وخز ابرة
و�صلتنا �أخبار عرب وكالة قيل وقال مفادها ان فنانة تعمل ب�أحد
م�سل�سالت رم�ضان املقبل مت�ضايقة جد ًا ،الله اليجيب �ضيقة
لأحد ،وتقول الوكالة امل�ش�ؤومة ان �سبب �ضيقة وزعل هذه
الفنانة اهتمام خمرج العمل بزميلة لها وتقول هذه الفنانة:
انا اقدم من هذه الفنانة يف املجال و�أكرث خربة منها لي�ش
املخرج مهتم فيها اكرث مني؟ وملا �س�ألنا عن ال�سبب عرفنا ان
الفنانة اللي مهتم فيها املخرج �أول الفنانني ح�ضور ًا و�آخرهم
خروج ًا من مكان العمل ،و�أن الفنانة املت�ضايقة من عدم
اهتمام املخرج فيها �آخر الفنانني ح�ضور و�أولهم خروج ًا واذا
عرف ال�سبب بطل العجب.
• هند صبري

ماذا قال داود حسين عن شجون الهاجري
في كواليس مسلسل «أنا عندي نص»؟
�شارك النجم داود ح�سني
ج��م��ه��وره ،ع�بر ح�سابه
الر�سمي على موقع ال�صور
«ان�ستغرام»،
والفيديو
ب�صورة جمعت بينه وبني
الفنانة �شجون الهاجري،
م���ن ك��وال��ي�����س ت�صوير
م�سل�سلها اجلديد «�أنا عندي
ن�ص» ،ال��ذي �ستخو�ض به
ال�سباق الرم�ضاين املقبل
بجانب النجمة الكبرية
�سعاد عبد الله.
وع��ل��ق داود ح�سني على
• داود حسني
ال�����ص��ورة ،ال��ت��ي ظهر من
خ�لال��ه��ا وه���و يف حالة
�سعادة كبرية ،وقال�« :شجون ..ابنتي الغالية ..و�أختي
ال�صغرية ..طاقة �إيجابية ..وابت�سامة جميلة ..قمة املرح
يف البالتوه ..زرت بالتوه الت�صوير مل�سل�سل �أن��ا عندي
ن�ص ..للمبدع حمد الرومي واملبدع منري الزعبي ..والراقية
�سعاد عبدالله ..بالتوفيق لهم وللجميع».وانتهى الفنان داود
ح�سني م�ؤخرا من ت�صوير م�سل�سل «مو�ضي قطعة من ذهب» ،من
بطولة« :رمي �أرحمة ،و�أ�سمهان توفيق ،وهبة الدري ،و�شهد
يا�سني ،وح�سني املهدي ،ويعقوب عبد الله ،وعبد املح�سن
القفا�ص ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف حمد الرومي ،و�إخراج
منري الزعبي.

• شجون الهاجري

