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)أحمد باكير(لقطة جماعية للفائزين مع األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي ممثل وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل ومعهم مديرة املهرجان كاملة العياد

ممثل���ة »عب���رت« 
عن اس���تيائها من أحد 
اللي خصم  املنتج���ن 
 فل���وس أجره���ا ألنها 
ما نف���ذت اللي يبيه.. 

احلمد هلل والشكر!

فلوس
مطربة عندها »أماني« 
 واي���د ب���س م���و القية 
شركة انتاج حتققها لها، 
هااليام تفكر تنس���حب 
من الس���احة الغنائية.. 

خووووش تفكير!

أماني
مخ����رج م����و »حامد« 
ربه انه املش����اركن معاه 
 في عمله اليديد س����اكتن 
على طولة لسانه هااليام 
يفكر باالستغناء عنهم.. 

صچ ما عندك ذوق!

حقد

في ختام الدورة الـ 11 لمهرجان الكويت المسرحي تحت رعاية وزير النفط ووزير اإلعالم بمسرح الدسمة

تفوز بالجائزة الكبرى ولجنة التحكيم 
تحجـب جائـزة التأليف المسرحي »الجيل الواعي« 

لجنة التحكيم أوصت بضرورة توفير التقنيات المسـرحية المتطـورة واالهتمام باللغة العربية
ليدلوا بتوصياتهم والتي جاءت 

كالتالي:
االهتم���ام بانتقاء النصوص 
املسرحية التي تعبر عن هموم 

وقضايا املجتمع.
تأهي���ل الكتاب املس���رحين 
احمللين م���ن خالل اقامة ورش 
عمل لكتابة النص املسرحي ألنه 
ليس لغة حوارية فقط، بل هو 
لغة بصري���ة قائمة على الكلمة 

والفعل.
االهتم���ام والعناي���ة باللغة 

العربية نطقا وتشكيال.
ضرورة االلتزام بذكر اس���م 
املترجم أو املعد للنص املسرحي 
حفاظا على حماية حقوق امللكية 

الفكرية.
ورش  بإقام���ة  االهتم���ام 
مسرحية متخصصة في التمثيل 

واالخراج.
توفير التقنيات املس���رحية 

املتطورة الالزمة.
تفعيل دور مؤسسات القطاع 
اخل���اص ف���ي دعم وتش���جيع 
الفرق املس���رحية املشاركة في 

املهرجان.

إعالن الجوائز

ومن ثم طلب عريفا احلفل 

العبداهلل واالمن العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاع����ي، متمنية للجميع 

التوفيق والنجاح.

توصيات لجنة التحكيم

الى خشبة  من بعدها صعد 
املس����رح رئيس جلنة التحكيم 
الهذي����ل واعضاء جلنته  احمد 

شكرها لضيوف املهرجان الذين 
س����اهموا في اجناحه من خالل 
مش����اركتهم الفعالة في حلقاته 
النقاشية وجلسات احلوار التي 
أعقبت العروض املسرحية طيلة 

فترة املهرجان.
وأشادت العياد بالدعم الكبير 
والتشجيع من قبل وزير النفط 
ووزي����ر االعالم الش����يخ احمد 

احلفل املذيعة زينة كرم وماهر 
العنزي اللذين طلبا من مديرة 
املهرجان كاملة العياد الصعود 
الى خشبة املسرح إللقاء كلمة 
االمانة العامة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب والتي 
ش����كرت فيه����ا جمي����ع الفرق 
املش����اركة في هذه الدورة التي 
شهدت عروضا مميزة وواصلت 

مفرح الشمري
حت����ت رعاية وزي����ر النفط 
ووزي����ر االعالم الش����يخ احمد 
العبداهلل وحضور االمن العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي ممثال عنه، 
اختتمت مساء امس االول انشطة 
مهرجان الكويت املسرحي احلادي 
عشر على خشبة مسرح الدسمة 
الذي اكتظ����ت مقاعده بأعضاء 
الفرق املس����رحية املشاركة في 
هذه الدورة، باالضافة الى ضيوف 
املهرجان من الفنانن واالعالمين 
اخلليجي����ن والعرب، ومت نقله 
على الهواء مباش����رة عبر قناة 

»العربي«.
بدأ حفل اخلتام الذي تصدى 
إلخراجه مسرحيا بدر محارب 
وعبدالعزيز صفر وتلفزيونيا 
خالد بوحيمد وعادل الرشيدي، 
بدخ����ول فرقة يعق����وب مجلي 
الش����عبية م����ن خلف  للفنون 
اجلمه����ور متجهة الى خش����بة 
املس����رح وهي تشدو »سالم يا 
أهل الدار« حيث شاركها احلضور 
الغفير ترديد كلماتها في أجواء 
مليئة باحل����ب والفرح ومن ثم 
قدم عن طري����ق »البروچكتر« 
استعراض ألنشطة الدورة ال� 11 
للمهرجان تال ذلك صعود عريفي 

أحالم حسن »أفضل ممثلة دور أول«

»أفضل ممثل دور ثان« أوس الشطي تسلمها حسني القالف

فيصل العبيد »أفضل إضاءة«رشا فاروق »أفضل ممثلة دور ثان«

هاني النصار

هاني النصار: ما حققه 
المسلم إنجاز كبير

بروح رياضية، هنأ استاذ قسم التمثيل واالخراج 
في املعهد العالي للفنون املس��رحية املخرج هاني 
النصار، الذي شارك في املهرجان من خالل مسرحية 
»اجلندي املجهول« لفرقة املسرح الشعبي د.حسني 
املسلم لفوزه بجائزة افضل مخرج وجائزة افضل 
عرض متكامل، حيث قال: ما حققه د.املسلم اجناز 
كبير، فنحن دائما نتعلم منه أشياء كثيرة، كما أنه 
يبهرنا مبا يقدمه من اعمال على خشبة املسرح، 
متمنيا ل��ه الصحة والعافية وط��ول العمر حتى 

يستمتع اجلميع مبا يقدمه.

عريفا احلفل ماهر العنزي وزينة كرم
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