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فرقة يعقوب مجلي الشـعبية شـاركت جمهور الدسـمة أغنية »سـام يا أهل الدار«
دينار: احالم حس���ن عن دورها 
في مس���رحية »مكبث« لفرقة 

اجليل الواعي.
أفضل ممثلة دور ثان وقيمتها 1500 
دينار: رشا فاروق عن دورها في 
مسرحية »مكبث« لفرقة اجليل 

الواعي.
أفضل ديكور وقيمتها 1500 دينار: 
حسن النجادة مسرحية »مكبث« 

لفرقة اجليل الواعي.
أفضل ازياء وقيمتهـا 1000 دينار: 
شيخة الصانع مسرحية »مكبث« 

لفرقة اجليل الواعي.
أفضل مؤثرات صوتية وقيمتها 1000 
دينار: وليد س���راب مس���رحية 
»منولوج غربة« لفرقة املسرح 

الكويتي.
 1000 وقيمتهـا  اضـاءة  أفضـل 
دينـار: فيصل العبيد مسرحية 
»منولوج غربة« لفرقة املسرح 

الكويتي.
جائزة »األنباء« ألفضـل ممثلة واعدة 
وقيمتهـا 1000 دوالر: نور املولى 
عن دورها في مسرحية »ثورة« 

لفرقة املسرح العربي.
جائـزة »األنباء« ألفضـل ممثل واعد 
وقيمتهـا 1000 دوالر: مبارك بالل 
عن دوره في مسرحية »مزاد 
العالي  احلب« لفرقة املعه���د 

للفنون املسرحية.

من االمن العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاع���ي ممثل وزي���ر النفط 
الى  ووزير االع���الم الصعود 
خشبة املس���رح برفقة مديرة 
املهرج���ان كاملة العياد، وذلك 
إلع���الن نتائج ال���دورة ال� 11 
ملهرجان الكويت املسرحي والتي 

جاءت كالتالي:
جائزة أفضل عـرض متكامل قيمتها 
7500 دينـار: مسرحية »مكبث« 

فرقة اجليل الواعي.
أفضل مخرج قيمتهـا 3000 دينار: 
د.حسن املسلم عن مسرحية 
»مكبث« لفرقة اجليل الواعي.

أفضل مؤلـف قيمتها 3000 دينار: 
حجبت.

أفضل ممثل دور اول وقيمتها 2000 
دينـار: الفنان القدير س���ليمان 
الياسن عن دوره في مسرحية 
»ثورة« لفرقة املسرح العربي 
كما فاز بجائزة املرحوم كنعان 
حمد املقدمة من املسرح العربي 

وقيمتها 1000 دوالر.
أفضل ممثل دور ثان وقيمتها 1500 
دينار: أوس الشطي عن دوره في 
مسرحية »ثورة« لفرقة املسرح 

العربي.
أفضل ممثلة دور اول وقيمتها 2000 

لقطة جتمع فرقة اجليل الواعي يتوسطهم د.حسني املسلم داخل بيته ومعهم جوائزهم التي فازوا بها في املهرجان

رسالة من حسين المسلم 
إلى أبنائه المخرجين الشباب

خالد السويدان
لم يتس���ن للمخرج د.حسن املس���لم حضور حفل اخلتام 
للمهرجان بسبب وعكة صحية أملت به ولكن حرصا من »األنباء« 
على االطمئنان على صحة هذا الهرم في تاريخ االخراج املسرحي 
الكويتي والذي أفنى حياته فوق 44 سنة في احلركة املسرحية 
وقدم للجمهور مسرحية »ماكبث« 2009 بصورة رائعة والتي 
حازت أغلب جوائز املهرجان ومنها جائزة أفضل عرض متكامل، 
زرناه في بيته حيث قال: شكرا هلل على نعمه وشكرا لكل فريق 
فرقة اجليل الواعي وملدير الفرقة عصام الكاظمي على اجلهد 

اللي بذلوه في تقدمي العمل.
واضاف: أود ان أوجه كلمة جلميع أبنائي ان هذه منافسة 
فقط ويبدو ان املنافسة واملشاركة في املهرجانات بدأت تخلق 
عداءات بن أبنائي املخرجن والفنانن اللي درستهم ومن هذا 
املنطلق قررت االبتعاد عن االخراج املس���رحي واملشاركة في 
أي مهرج���ان يقام على أرضنا احلبيب���ة الكويت ولكن هذا ال 
مينع أن يكون لي مش���اركات في أي شيء آخر ما عدا االخراج 

املسرحي. 
وتابع املس���لم: أود ان أشير الى شيء جدا مهم وهو ان ما 
يقام من مناقشات حوارية ما بعد العرض يجعل اجلميع يعيش 
في توتر وهذا ال ميد العرض املسرحي بأي شيء وأكبر دليل 
ان أكثر عمل مسرحي مت مهاجمته في هذه الندوات فاز بأفضل 

عرض مسرحي متكامل. 
وفي نهاية حديثه مع »األنباء« قال د.حسن املسلم: أشكر 
كل من وقف معنا بالكلمة والفعل واحلمد هلل ان جهد الشباب 

لم يضع. 

وليد سراب »أفضل مؤثرات صوتية«

أفضل ممثل دور أول الفنان القدير سليمان الياسني والذي تسلم أيضا جائزة املرحوم كنعان حمد املقدمة من املسرح العربي

نور املولى »أفضل ممثلة واعدة« مقدمة من »األنباء« أفضل أزياء لشيخة الصانع تسلمها شقيقها مبارك بالل »أفضل ممثل واعد« مقدمة من »األنباء«

عصام الكاظمي وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل لفرقة اجليل الواعي

تتمة المنشور ص30

آراء الفائزين في جوائز المهرجان

 خالد السويدان 
»األنباء« استطلعت آراء الفائزين بعد اعالن 

اجلوائز وجاءت كالتالي:
وليد سراب احلاصل علي جائزة أفضل مؤثرات 
وموسيقات قال: أشكر اهلل على هذه اجلائزة التي 
أحصل عليها للسنة الثانية على التوالي والشكر 
موصول الى املسرح الكويتي اللي اعطاني هذه الثقة 
الغالي���ة واهدي اجلائزه جلميع فريق العمل اللي 
يستاهلها، ألنه بالفعل اجتهد حتى يظهر العرض 

للجميع بصوره الئقة تشرف املسرح الكويتي. 
أما حسن النجاده »أفصل ديكور« فقال: التكرمي 
والفوز ليس لي وحدي بل جلميع االخوة املشاركن 
في املهرجان واش���كر فرقة اجلي���ل الواعي التي 
اعطتني هذه الثقة لكي أشارك في املهرجان الرائع 
واللي يدعو للمنافسة، أنا شخصيا فنان تشكيلي 
وهذه املرة األولى التي أش���ارك فيها وسعيد جدا 

اني واحد من الفائزين. 

شيء حلو

مبارك بالل »أفضل ممث���ل واعد« املقدمة من 
»األنباء« عبر عن سعادته باجلائزة قائال: بصراحة 
أنا وايد مس���تانس بهاجلائ���زة خاصة انها بعد 
تعب ولكن الكل كان يقولي اني قدمت شي حلو 
ومختلف وتستاهل هاجلائزة وبصراحه كل الشكر 
موصول لكل فري���ق العمل وللمخرج وللقائمن 

على املهرجان. 
م���ن جانبها قالت نور املول���ى »أفضل ممثلة 
واعدة« مقدمة من »األنباء«: مشكورين يا جريدة 
»األنباء« على هالدعم ومشكور املسرح العربي ألنه 

خالني أشارك معاه بهاملهرجان مع أسماء كبيرة 
من الفنانن وأنا س���عيده بفوزي بهذه اجلائزة 
كونها أول مش���اركة رس���مية لي في املهرجانات 

املسرحية. 
 بدوره ق���ال فيصل العبي���د »أفضل اضاءة«: 
ما دري شقول ومن وين ابتدي ولكن كل الشكر 
موصول الى فريق عملي اللي بالفعل يس���تاهل 
الفوز بأكثر من جائزة والشكر موصول للمسرح 
الكويتي على دعمه لي وملخرج العمل الفنان املبدع 
فيصل العميري اللي يستاهل كل الشكر والتقدير 
على ارتقائه باحلركة املسرحية ومحاولة تقدمي 

عمل يضع بصمة واضحة في املسرح.

إنجاز مسرحي

أما الفنانة أحالم حسن »أفضل ممثلة دور أول« 
فقالت: أش���كر فرقة اجليل الواعي وكل من وقف 
معنا في اجناز عمل مس���رحي متكامل في جميع 
النواحي واش���كر ادارة املهرج���ان على حرصهم 
الشديد في استمرارية املهرجان لنرتقي باحلركة 

املسرحية الكويتية. 
الفنان س���ليمان الياس���ن »أفضل ممثل دور 
أول« قال: شكرا جلريدة »األنباء« على حرصهم 
الشديد في تغطية مثل هذا احلدث وشكرا للمسرح 
العرب���ي على هذه الثقة وش���كر إلدارة املهرجان 
عل���ى دعمها للفن الكويتي وانا ش���خصيا اهدي 
هذا النجاح جلميع فريق العمل اللي اشعرت بأنه 
جزء من مسؤوليتي جتاه الشباب فنجاحي هو 
من جناحهم فكل التقدير لهم ألنهم بالفعل شباب 

طموح ومخلص وملتزم. 




