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تحت رعاية وحضور وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب

اختتام الدورة الثانية عشرة لمهرجان «أيام المسرح للشباب»

• فوز يوسف البغلي كأفضل إخراج مسرحي

• الفائزون خالل احلفل

كتبت فالني فخري:
اك��د وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة
ل�����ش��ؤون ال�شباب حممد نا�رص
اجل�ب�ري ان امل����سرح ال�شبابي
ي��ق��وم ب���دور ب���ارز يف معاجلة
الق�ضايا املجتمعية التنموية
حيث يعمل على تنمية مهارات
ال�شباب وتعزيز الهوية الوطنية
لديهم وربطها بال�سياق اجلغرايف
واالج���ت���م���اع���ي واالق��ت�����ص��ادي
للمجتمع.
جاء ذلك يف كلمته التي �ألقاها يف
حفل ختام مهرجان ايام امل�رسح
لل�شباب بدورته الثانية ع�رشة
ال���ذي اق��ي��م على خ�شبة م�رسح
الد�سمة م�ساء ام�س.
وا����ض���اف ال���وزي���ر اجل��ب�ري ان
مهرجان اي��ام امل�رسح لل�شباب
يحمل يف ط��ي��ات��ه ال��ع��دي��د من
الر�سائل يف جمال الفكر واالبداع
ونه�ضة االم��م وال�شعوب وبناء
ال�شباب وتنمية املجتمع وتقوية
اح�سا�س الوحدة الوطنية لديهم
مما ي�ؤكد ان املهرجان بدورته
ال��ث��ان��ي��ة ع����شرة احل��ال��ي��ة يعد
وب��ح��ق و�سيلة لبناء ر�أ�سمال
ب�رشي ابداعي ك�أحد اهداف خطة
الكويت  2035ويلعب دورا بارزا
يف التن�شئة االجتماعية كم�ساحة
للتعلم وامل�شاركة.
وك�شف الوزير اجلربي يف كلمته
ان يف دورة املهرجان املقبلة
ت��ق��رر ت��ق��دمي ال��دع��م االنتاجي
امل��ادي للفرق امل�رسحية التي
�ست�شارك يف امل�سابقة الر�سمية

• خالد الثويني مكرما ً الفائزين من احلفل

بدورة املهرجان املقبلة.
وقال :نعلن انه قد تقرر تخ�صي�ص
اجل��ائ��زة الكربى الف�ضل عر�ض
م�رسحي متكامل يف الدورة املقبلة
للمهرجان لتكون با�سم الفنان
القدير الراحل خالد النفي�سي
رح��م��ه ال��ل��ه اح��د رواد احلركة
امل�رسحية الكويتية والعربية.
ويف ختام كلمته وجه وزير االعالم
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد نا�رص اجلربي ال�شكر لكل
الفرق امل�رسحية التي �شاركت يف
الدورة احلالية وجلميع القائمني

ع��ل��ى االع����داد والتجهيز لهذا
املهرجان واخ��راج��ه بال�صورة
امل�رشفة التي تليق بدولة الكويت
والتي تتنا�سب ومهارات ال�شباب
امل�شاركني من خمتلف الدول.
وا�شادت جلنة التحكيم بال�شباب
امل�رسحي امل�شارك بهذه الدورة
وا�رصاره على التواجد يف احلركة
امل�رسحية ال�شبابية الكويتية
مما ينعك�س ايجابا على تطور
امل�رسح ب�شكل عام.
وبعد ذلك مت اعالن نتائح جوائز
املهرجان والتي جاءت كالتايل:

ج���ائ���زة ب���اك ���س��ت��ي��ج ل�لاب��داع
عبدالعزيز الن�صار.
جائزة الكاتب القدير عبدالعزيز
التي تقدمها فرقة م�رسح اخلليج
العربي الف�ضل ت�أليف فازت بها
امل�ؤلفة د .نادية القناعي عن
ن�ص «�صالح يعود» فرقة امل�رسح
العربي.
جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة
منحت للفنان ام�ي�ر م��ط��ر عن
دوره يف م�رسحية «�صالح يعود»
لفرقة امل�رسح العربي وكفاح
الرجيب عن دوره��ا يف م�رسحية

«جزء من الفانية» لفرقة امل�رسح
الكويتي.
اف�ضل ممثل دور ثان :خالد الثويني
عن دوره يف «�صالح يعود» فرقة
امل�رسح العربي.
اف�ضل ممثلة دور ثان� :آية الغمري
عن دورها يف م�رسحية «على قيد
احللم»
فرقة م�رسح ال�شباب.
اف�ضل ممثل دور اول :حمد ا�شكناين
عن دوره يف م�رسحية «على قيد
احللم» فرقة م�رسح ال�شباب.
اف�ضل ممثلة دور اول :ح�صة
النبهان عن دوره��ا يف م�رسحية
« جزء من الفانية» فرقة امل�رسح
الكويتي.
اف�ضل تاليف م�رسحي :تغريد
ال��داود عن ن�ص م�رسحية «على
قيد احللم» فرقة م�رسح ال�شباب.
اف�ضل اخ���راج م�رسحي :يو�سف
البغلي عن م�رسحية «على قيد
احللم» فرقة م�رسح ال�شباب.
ج��ائ��زة اف�����ض��ل ع��ر���ض متكامل
با�سم الفنان القدير �سعد الفرج
م�رسحية «على قيد احللم» فرقة
م�رسح ال�شباب.
ي��ذك��ر ان حفل اخل��ت��ام ت�صدى
لتقدميه املذيعة �شيمان واملذيع
حممد امل�ساعيد.
وت�ضمن بانوراما متلفزة الن�شطة
املهرجان من جل�سات حوارية
وعرو�ض م�رسحية ولقاءات مع
�ضيوف املهرجان واملكرمني يف
هذه الدورة التي اختارت الكاتب
ال��ق��دي��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ال�رسيع
ك�شخ�صية املهرجان.

هبة الدري تحيي ذكرى رحيل عبداهلل الباروني
�أحيت الفنانة هبة ال��دري الذكرى الأول��ى لوفاة
الفنان عبدالله الباروين ،الذي رحل عن عاملنا يوم
 13مار�س عام  .2018ون�رشت «الدري» عرب خا�صية
« »storyعلى «ان�ستغرام»� ،صورة الفنان الراحل
عبدالله الباروين ،وعلقت عليها بكلمات م�ؤثرة،
قائلة« :مرت �سنة على وفاتك رحلت من الدنيا ب�س
ما رحلت من حياتنا وقلوبنا ودعائنا ،عمري ما
ن�سيتك من دعائي ،وبتم ادعيلك لآخر يوم بحياتي
الله يرحمك يا خوي» .وتخو�ض الفنانة هبة الدري
املو�سم الرم�ضاين املقبل ،مب�سل�سل «حدود ال�رش»،
مع عدد من الفنانني اخلليجيني ومنهم :حياة الفهد،
هنادي الكندري ،و�شيماء علي ،و�آخرون ،وهو من

ت�أليف حممد الن�شمي ،و�إخراج �أحمد دعيب�س.
ؤخرا من ت�صوير �سباعية من
وانتهت هبة الدري م� ً
م�سل�سل «حكايات �صغرية» ،بعنوان «عفرة ذهب
�صايف» ،وهي من بطولة� :إبراهيم احلربي� ،أحالم
ح�سن ،طيف� ،شهاب جوهر ،وعبد النا�رص الزاير،
ت�أليف عبد املح�سن الرو�ضان ،و�إخ��راج �سلطان
خ�رسوه .وخا�ضت الفنانة هبة الدري ،املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «عربة �شارع» ،من
بطولة نخبة من النجوم بينهم� :سعاد عبدالله،
جمال الردهان ،با�سمة حمادة ،وداود ح�سني،
ح�سني املهدي ،ومرام البلو�شي ،ومن ت�أليف حمد
الرومي ،و�إخراج منري الزعبي.

قناة اإلمارات تستضيف هند البلوشي

• شوق

وجهت الفنانة �شوق عرب خا�صية «»story
على موقع «�إن�ستغرام» ،ر�سالة غام�ضة
�أثارت فيها اجلدل بني متابعيها ،وقالت
«�شوق» يف ر�سالتها« :من اليوم ورايح ماراح
�أجامل على ح�ساب نف�سيتي و�أين ا�ستحي،
وم��و حلوة ،وعيب ،من اليوم املعاملة
باملثل حترتمني احرتمك ،ما تعرف حترتم
مبعاملتي لك باملثل راح تعرف �إن الله حق،
ال�سالم ختام» .وتخو�ض الفنانة �شوق،
املو�سم الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل «هلي
ونا�سي» ،من بطولة :يامور ،و�صالح
امل�ل�ا ،وغ����ازي ح�����س�ين ،و�سحر
ح�سني ،ومنى ال�شداد ،وجا�سم
الأن�صاري ،وحممد �أنور ،وح�سن
�إبراهيم ،وعبد الإمام عبدالله،

م�شعل ال�سعيد
الفن يف الكويت تراجع تراجعا ملحوظا ،ومل
يعد فن اليوم كفن الأم�س وال وجه للمقارنة بني
الأعمال الفنية يف �ستينات و�سبعينات وثمانينات
القرن املا�ضي والأعمال التي جاءت بعد الألفية
الثانية ،والأ�سباب كثرية وم��ن اهمها �ضعف
الكاتب ،و�سعي الفنان وراء ال�شهرة ب�أ�رسع وقت
ممكن ،واالهم مما ذكرت دخول من ال عالقة له
بالفن يف الفن ،من منتج الى ممثل الى خمرج،
الى مدير انتاج ،وعدم التحلي بالأخالق الفنية،
حتى ان الفن �صوره يل احد كبار الفنانني ب�أنه
مثل �سوق احلراج يدخله كل من هب ودب،املرتدية
والنطيحة ،ولو كانت نقابة الفنانني مفعلة ملا
و�صل الفن ايل هذه احلالة التي هي �أ�شبه ما تكون
بالرجل املري�ض ،وللأ�سف مل ن�سمع ومنذ �سنوات
عن اجتماع للفنانني يبحث يف م�شاكل الفن وي�ضع
النقاط على الأحرف ويبحث يف احللول.
الفنانون اليوم كل يغني على لياله ،اليهمهم
تقدم الفن �أو ت�أخره ،املهم �أن ي�شاركوا بالأعمال
حتى و�إن كانت هذه الأعمال ت�سيء الى تاريخهم
الفني ،بالأم�س كنت احتدث مع احد الفنانني
الرواد حول هذا املو�ضوع فقال يل :مل يعد عندنا
فن� ،أعمال مكررة وق�ص�ص ت�شبه بع�ضها ،وعدم
التزام ،وعجلة يف االنتهاء من العمل ،وال توا�صل
بني الفنانني ،فكيف نعود بالفن �إل��ى �سابق
عهده؟ و�أقول ان الفن مثل ال�شجرة ان مل ت�سقها
املاء وتراعها ذبلت �أوراقها ويب�ست ،فلن�سارع
بالعناية ب�شجرة الفن ،ولنحطها برعايتنا قبل
ان ي�صبح الفن يف خرب كان ،ولت�ساهم الدولة
يف النهو�ض بالفن وتوله اهتماما اكرب قبل فوات
الأوان وقبل ان نردد املثل ال�شعبي� :إذا فات الفوت
ما ينفع ال�صوت والله املوفق ودمتم �ساملني.

بطاقة فنية
ال��ى الفنانة الرائعة
�شجون الهاجري التي
�أ�صبحت اليوم جنمة بكل
ما حتمله هذه الكلمة من
معنى ،كما انها اليوم
القا�سم امل�شرتك لكثري
من االعمال الفنية ،وقد
قطعت �شجون �شوطا
ك��ب�يرا م��ن ال��ن��ج��اح يف
ف�ت�رة ق�����ص�يرة ،وه��ي
اليوم يف مقدمة ابناء
ج��ي��ل��ه��ا يف ال�سينما
وامل�رسح والتلفزيون،
وك���ل ع��م��ل ف��ن��ي تكون
�شجون فيه يكون ن�صيبه
النجاح ف�إلى الأمام.

• شجون الهاجري

مسمار بلوح:
مع بالغ الأ�سى والأ�سف �أ�صبحت �إدارة الإنتاج مهنة من
المهنة له علما ب�أنها من الأعمدة املهمة التي يرتكز عليها
العمل الفني ،ومبا انها ا�صبحت مهنة ال مهنة له فقد �أ�صبح
بع�ض من ي�سمون انف�سهم مديري انتاج يفا�صلون الفنان على
عمولة ي�أخذونها من الفنان نظري اختياره العمل ،وهذا �أمر
بالغ اخلطورة ومنا ملن يهمه الأمر.

• هبة الدري

وأفتخر بك أخ ًا وصديق ًا

• هند البلوشي

شوق لمتابعيها« :من اليوم ستكون
المعاملة بالمثل»

أسباب تراجع الفن

داود حسين لخالد سليم :أحبك

في برنامج «هذا أنا»

حتل النجمة الكويتية هند البلو�شي �ضيفة على الربنامج االجتماعي احلواري
«هذا �أنا» الذي تقدمه الإعالمية «ندى ال�شيباين» على �شا�شة قناة «الإمارات»،
م�ساء بتوقيت
وذلك يوم ال�سبت  16مار�س يف متام ال�ساعة احلادية ع�رشة
ً
دولة الإمارات «العا�رشة بتوقيت ال�سعودية».
متيزت حلقة الفنانة هند خالل اللقاء بعفويتها املطلقة وب�أجوبتها اجلريئة
وال�رصيحة على عدد من الق�ضايا التي �شغلت مواقع التوا�صل االجتماعي،
عبت عن موقفها يف عدد من النقاط التي ت�شغل الر�أي العام لتتطرق
كما رّ
بعد ذلك �إلى م�سريتها الطويلة يف جمال الدراما وامل�رسح بالإ�ضافة الى
جديدها الذي �سريى النور خالل رم�ضان  .2019وك�شفت الفنانة الكويتية
عن جوانب مهمة وحمطات فارقة وح�سا�سة يف حياتها ال�شخ�صية كما
حتدثت عن طموحاتها وخماوفها و�أحالمها املهنية واخلا�صة.

مجرد رأي

وغادة الزدجايل ،وفي�صل الر�شيد.
ؤخرا ،يف م�سل�سل
و�شاركت الفنانة �شوق ،م� ً
«حبيبي حياتي» ،من بطولة :ح�سن البالم،
وزهرة عرفات ،وانت�صار ال�رشاح ،و�أحمد
ال��ع��ون��ان ،ومنى ���ش��داد ،وه��دى �صالح،
ومبارك املانع ،وعبدالعزيز الن�صار،
وحممد الرم�ضان ..وغ�يره��م ،وه��و من
ت�أليف فوزية ال��دراع ،ومن �إخ��راج خالد
را�ضي الف�ضايل.
وخا�ضت �شوق ،املو�سم الرم�ضاين املا�ضي
مب�سل�سل «اجل�رس» من بطولة :عبد العزيز
امل�سلم ،وزه��رة اخلرجي ،و�شهد يا�سني،
وبا�سمة ح��م��ادة ،و�أح��م��د ال�سلمان ،ومن
ت�أليف �أ�سمهان توفيق ،وعبد العزيز امل�سلم،
و�إخراج ح�سني �أبل.

���ش��ارك الفنان داود ح�سني عرب
ح�سابه على «�إن�ستغرام» ،مبقطع
فيديو عفوي جمعه بالفنان خالد
مو�ضحا �سبب �إتقان الأخري
�سليم،
ً
اللهجة الكويتية.
وعلق «ح�سني» على الفيديو قائلاً :
«قال يل ابي يوما من الأيام ..يا
ولدي يجب ان ت�شرتي بيتا يف كل
بلد ..قلت له كيف؟ ومن �أين يل
املال لأ�شرتي يف كل بلد؟ قال..
�أن يكون لك �أخ يف كل بلد ف�سيكون
لك بيت ..حقا ..يل �أخوة �أعزاء

• داود حسني

يف الوطن العربي الكبري ..خالد
�سليم ..النجم بفنه و�أخ�لاق��ه
ال��ع��ال��ي��ة ..اب��ن م����صر� ..أحبك
و�أفتخر ب��ك �أخ��� ًا و�صديق ًا ..ال
ت�ستغربون من اللهجة الكويتية
ف��ه��و اب���ن ال��ك��وي��ت وال�ساملية
اي�ض ًا».
وي��خ��و���ض ال��ف��ن��ان داود ح�سني
املو�سم الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل
«م��و���ض��ي قطعة م��ن ذه���ب» ،من
ب��ط��ول��ة :رمي �أرح��م��ه� ،أ�سمهان
توفيق ،هبة الدري� ،شهد يا�سني،

ح�سني املهدي ،يعقوب عبدالله،
وعبداملح�سن القفا�ص ،و�آخرين،
وه��و م��ن ت�أليف حمد الرومي،
و�إخراج منري الزعبي.
و�شارك داود ح�سني ،يف املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «عربة
�شارع» ،من بطولة الفنانة القديرة
�سعاد عبد الله ،جمال الردهان،
با�سمة حمادة ،ح�سني املهدي،
م��رام البلو�شي ،وهبة ال��دري..
و�آخ��ري��ن ،وه��و من ت�أليف حمد
الرومي ،و�إخراج منري الزعبي.

• خالد سليم

