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)محمد هاشم( لقطة جماعية للفائزين بجوائز املهرجان مع اليوحة وجلنة التحكيم 

أفضل أزياء ابتسام حمادي

أفضل ممثلة دور أول سالي فراج

أفضل ديكور محمد الرباح

..وأفضل ممثل واعد خالد املظفر 

أفضل إضاءة فيصل العبيد

مشهد من لوحة »احكي ياشهرزاد«

د. مبارك املزعل وجائزتي أفضل عرض متكامل وأفضل اخراج

جائزة األنباء ألفضل ممثلة واعدة عذاري قربان

رئيس جلنة التحكيم د. خالد رمضان أمني عام املجلس م. علي اليوحة ملقيا كلمة الوزير

أفضل ممثل دور ثان حمد العماني 

الفنان القدير عبداملجيد قاسم معبرا عن سعادته بفوز فرقة املسرح العربي

أفضل ممثل دور أول علي احلسيني

أفضل نص »حاول مرة أخرى« لإلماراتي صالح العامريأفضل ممثلة دور ثان سارة محمد

مخرج حفل اخلتام هاني النصار مع شهريار وشهرزاد

اختتام الدورة اخلامسة عشرة ملهرجان الكويت املسرحي حتت رعاية وزير اإلعالم و»الشباب« بـ »الساملية«

مبارك املزعل يعيد »البريق« لفرقة املسرح العربي بعد 12 عامًا 
بفوز مسرحيته »حاول مرة أخرى« بأفضل عرض وجوائز عدة

ش���هريار ارضاء ش���هرزاد 
احلزينة حلثه���ا على اكمال 
س���رد احلكايات له من خالل 
عرض لوحات راقصة اعتمد 
النص���ار فيه���ا على قصص 
أل���ف ليلة وليل���ة من األدب 
العربي، ليس���افر باجلمهور 
التي  ال���دول  لعدد كبير من 
تقدم املس���رح األوبرالي مثل 
الصني واالستعراض مثل الهند 
وجنوب افريقيا وغيرها، ما 

»مناخا صحيا« لتبادل اآلراء 
والنقاش واكتساب اخلبرات 
وتنمي���ة العالقات من خالل 
جتمع مسرحي كويتي »رائع 
املشهد وعميق املعنى« ملواصلة 
مس���يرة احلركة املسرحية 
الكويتية. ثم مت تقدمي لوحة 
مسرحية موسيقية قصيرة 
بعنوان »احكي يا ش���هرزاد« 
النصار  فكرة واخراج هاني 
متحورت احداثها حول محاولة 

الشباب املسرحي الكويتي.
واضاف قائال: شهد املهرجان 
الذي انطل���ق في 10 اجلاري 
عروضا طرحت قضايا مختلفة 
بلغة وحوار مسرحي وطني 
وتضمنت رسائل لغرس القيم 
واالخالق احلميدة والتحلي 
بروح املواطن���ة احلقة التي 
تعلي من قدر االوطان وتعزز 
من قوتها ومتاسكها، مشيرا 
الى ان انشطة املهرجان مثلت 

مفرح الشمري 
خلود أبو المجد

أع���اد املخ���رج د.مبارك 
املزعل البريق لفرقة املسرح 
العرب���ي بع���د 12 عام���ا من 
املشاركة في دورات مهرجان 
الكويت املس���رحي منذ عام 
الدورة  ف���ي  2002 وحتديدا 
التي حققت فيه  السادس���ة 
جائزة افضل عرض متكامل 
من خالل مسرحية »العامود« 
تأليف احمد الشطي واخراج 
محم���د س���ليمان، بحصول 
مسرحيته »حاول مرة اخرى« 
التي قدمها باس���م الفرقة في 
الكويت املس���رحي  مهرجان 
بدورته اخلامس���ة عش���رة 
تألي���ف صالح العامري على 
جائزة افضل عرض متكامل 
باالضافة الى حصدها النصيب 
االكبر من جوائز املهرجان التي 
وزعت مساء اول من امس في 
مسرح الساملية حتت رعاية 
وزير االع���الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود الصباح والذي اناب 
الع���ام للمجلس  عنه االمني 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 

واآلداب م.علي اليوحة.
بدأ احلفل بالسالم الوطني 
ومن ثم رحبت عريفته املذيعة 
س���ودابة عل���ي باحلضور 
الدورة اخلامسة  وبضيوف 
الكويت  عش���رة ملهرج���ان 
املس���رحي من فنانني ونقاد 
الدول اخلليجية  من ش���تى 

والعربية واالوربية.
بعد ذلك، ألقى االمني العام 
الوطن���ي للثقافة  للمجلس 
والفن���ون واآلداب م.عل���ي 
اليوحة كلم���ة وزير االعالم 
الذي  الشيخ سلمان احلمود 
يرأس ايضا املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب نيابة 
عنه والذي اشاد فيها بنوعية 
االعمال التي قدمت اثناء انشطة 
الدورة ال� 15 ملهرجان الكويت 
املسرحي والتي عكست ابدعات 

توقعات »األنباء« صدقت بـ ٪50
جاءت توقعات »األنباء«جلوائز مهرجان الكويت 

املسرحي املنشورة في عدد السبت املاضي  بنسبة 
50٪ من عدد اجلوائز التي تصل الى 12 جائزة 
حيث توقعت األنباء فوز مسرحية حاول مره 

أخرى لفرقة املسرح العربي وفوز املمثلة سالي 
فراج بجائزة أفضل ممثلة دور أول وفوز ابتسام 
احلمادي بجائزة أفضل أزياء وفوز فيصل العبيد 
بجائزة أفضل إضاءة ملسرحية حاول مرة أخرى 

وفوز الواعدان خالد املظفر وعذاري قربان بجائزتي 
»األنباء«   

توصيات جلنة التحكيم
٭ تشكيل جلنة لتقييم النصوص املتقدمة للمشاركة ثم مشاهدتها 

لضمان متيزها باملستوى الفني الالئق.
٭ تشجيع مشاركة العنصر النسائي في العروض املسرحية بشكل 

يتناسب مع مكانة املرأة ودورها باملجتمع.
٭ تخصيص جائزة لـ »السينوغرافيا« باعتبارها جائزة مستقلة حتى 

مع وجود عناصرها ضمن اجلوائز املقدمة.
٭ استحداث جائزة للمكياج وفصل جائزة املؤثرات الصوتية عن 

جائزة املوسيقى.

جوائز المهرجان

٭ جائزة افضل عرض متكامل ملسرحية  »حاول مرة اخرى« ـ فرقة 
املسرح العربي قيمتها 7500 دينار.

٭ جائزة افضل اخراج مسرحي وجائزة الفنان الراحل منصور 
املنصور قيمتها 3000 دينار فاز فيها د.مبارك املزعل عن 

مسرحية»حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل نص مسرحي قيمتها 3000 دينار لالماراتي صالح 

العامري عن نص »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل ديكور مسرحي قيمتها 1500 دينار فاز فيها محمد 

الرباح مسرحية»حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل اضاءة مسرحية قيمتها 1000 دينار فيصل العبيد 

مسرحية »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل ممثلة دور اول قيمتها 2000 دينار فازت فيها سالي 

فراج عن دورها في مسرحية »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح 
العربي.

٭ جائزة افضل ممثلة دور ثان قيمتها 1500 دينار فازت بها سارة 
محمد عن دورها في مسرحية »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح 

العربي.
٭ جائزة افضل ممثل دور اول وجائزة الراحل كنعان حمد قيمتها 

2000 دينار فاز فيها املمثل على احلسيني عن دوره في مسرحية »ما 
وراء« ـ فرقة املسرح الشعبي.

٭ جائزة افضل ازياء مسرحية قيمتها 1000 دينار فازت فيها ابتسام 
احلمادي عن مسرحية »ما وراء« ـ فرقة املسرح الشعبي.

٭ جائزة افضل ممثل دور ثان قيمتها 1500 دينار حصل عليها املمثل 
حمد العماني عن دوره في مسرحية »حرب النعل« ـ فرقة مسرح 

اخلليج العربي. 
٭ جائزة افضل مؤثرات صوتية قيمتها 1000 دينار فاز فيها عبداهلل 

املطيري مسرحية»حرب النعل«ـ  فرقة مسرح اخلليج العربي.
٭ جائزة افضل ممثل واعد املقدمة من جريدة »األنباء« قيمتها 1000 

دوالر فاز فيها خالد املظفر عن دوره في مسرحية »معركة العقول 
الفارغة« ـ فرقة املسرح الكويتي.

٭ جائزة افضل ممثلة واعدة املقدمة من جريدة »األنباء« قيمتها 1000 
دوالر عذاري قربان عن دورها في مسرحية »الديوانية« .

مكنه من خلق رؤية بصرية 
ممتعه، بها حس فكاهي جميل 
استمتع به اجلمهور، وليؤكد 
النهائية  اللوح���ة  من خالل 
والت���ي انتقل���ت للكويت أن 
كل هذه الفنون وفن املسرح 
حتديدا بدأ من خالل األسفار 
التي قام بها التجار  الكثيرة 
الكويتيون في املاضي، وأثناء 
رحالت الغوص والتي كانت 
كفيلة ب���أن تنقل الفنون لها 
لتكون األولى في دول اخلليج 

الرائدة في مجال املسرح.
من جانبه، اش���اد رئيس 
التحكيم في املهرجان  جلنة 
خالد رمضان في كلمة مماثلة 
باملستوى التنظيمي للمهرجان 
في التهيئة للعروض واستقبال 
اجلمهور اذ ساعد ذلك الفرق 
املسرحية في االلتزام مبواقيت 
ب���دء الع���روض، االمر الذي 
يكرس القي���م االيجابية في 

الفرجة املسرحية.
وقال رمضان ان العروض 
اللغة  متي����زت باس����تخدام 
العربية الفصيحة ومبشاركة 
الفنانني الشباب بكثافة في 
مختل����ف نواحي العمل، مما 
سيس����اهم في اع����داد كوادر 
مس����رحية واعية برس����الة 

املسرح النوعي.

خالد املظفر 
وعذاري قربان 
يفوزان بجائزة 

جريدة »األنباء« 
للممثل الواعد


