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إعالن جوائز الدورة السابعة لمهرجان الخرافي لإلبداع المسرحي

»الشباب« حصدت نصيب األسد و»الجيل الواعي« 4 جوائز و»الشعبي« جائزتين
في حفل ختام مهرجان الخرافي المسرحي الـ 7 بحضور رئيس مجلس األمة وحشد كبير من الفنانين واإلعالميين والفرق المشاركة

المكّرمون ش�كروا راعي المهرجان والفائزون أثنوا على جهوده وتشجيعه للمواهب الشابة وفرقة ستيج جروب أمتعت الحضور بلوحات فنية رائعة

خالد السويدان
أسدل الستار مساء امس االول 
على الدورة الس���ابعة ملهرجان 
محم���د عبداحملس���ن اخلرافي 
لالبداع املسرحي بحضور راعي 
املهرجان ورئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي ومدير املهرجان 
د.نبيل الفيلكاوي وعدد كبير من 

الفنانني واالعالميني.
بدأ احلفل بالسالم الوطني تاله 
عرض فيلم تسجيلي للدورات 
الس���ابقة والفائزين فيها، كذلك 
كلمات م���ن املكرمني في الدورة 
السابعة وهم: الفنان القدير سعد 
الف���رج واملخرج فؤاد الش���طي 
والكاتب املسرحي محمد الرشود، 
ومن ثم قامت فرقة ستيج جروب 
بقيادة املخرج املبدع محمد احلملي 
بتقدمي عدة لوحات استعراضية 
تصاحبها أغان حتمل في معانيها 
آيات الشكر لراعي املهرجان الذي 
يدعم احلركة املسرحية الكويتية 
الفنانني  أداء  ونثني هنا عل���ى 
عبداهلل اخلضر وعبداحملس���ن 
العمر ويوسف احلشاش وفهد 
البناي ومش���اري املجيبل على 
متكنهم وأدائهم الرائع في حفل 
اخلتام والذي بهر احلضور في 

الدسمة.
بعد ذلك أط���ل عريفا احلفل 
الفنان خالد امني والفنانة الرائعة 
احالم حسن اللذان رحبا باحلضور 
وشكرا راعي املهرجان على اهتمامه 
باملواهب الفنية الش���ابة، ومن 
ثم دعوا مدير املهرجان د.نبيل 
الفيلكاوي للصعود الى خشبة 
املسرح إللقاء كلمته، لكن املفاجأة 
انهما لم يس���محا له بإلقائها بل 
تبادال أطراف احلديث ومت السؤال 
املهرجان ومدى تأثيره في  عن 
احلي���اة املس���رحية الكويتية، 
فأجابهما د.الفيلكاوي بكل عفوية 
مؤكدا ان مهرجان اخلرافي حقق 

احلرك���ة املس���رحية، فوجدنا 
كلم���ات جميلة للع���م الراحل 
محمد عبداحملس���ن اخلرافي، 
حيث قال: »اذا لم جتدوني في 
ساعة العسرة، فابني جاسم ند 

جناحا كبيرا من خالل احتفائه 
باملسرحيني كل عام.

واضاف: سبع سنوات كنت 
مع مجل���س االمناء نبحث عن 
الش���خص املناسب الذي يقدر 

لها«، وبه���ذه الكلمات توجهنا 
الى رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلراف���ي وطلبنا من���ه اقامة 
مهرجان مس���رحي، وبالفعل 
كانت املوافقة الكرمية ووجدنا 

تش���جيعا كبيرا من���ه، حيث 
خصص للمهرج���ان ميزانية 

خاصة به.
وتابع د.الفيلكاوي: املهرجان 
بالفعل أثرى احلياة املسرحية 
الكويتية منذ بدايته وفيه جزء 
كبير لتكرمي الرواد واملبدعني، 
ونتمن���ى للجميع التوفيق في 

ظل هذا املهرجان الكبير.
انتهاء د.الفيلكاوي من  بعد 
نقاشه مع عريفي احلفل، جاءت 
حلظة التكرمي، حيث صعد الى 
املس���رح راعي املهرجان جاسم 
اخلرافي وبدأ بتكرمي الفنان سالم 
القطان م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة والذي من���ح جائزة 
التحكيم  خاصة من قبل جلنة 
وادارة املهرجان ملشاركته املتميزة 
في مسرحية »شيزوفريني�ا«، 
العمل  القطان مخرج  وش���ك�ر 
عبدالعزيز الصايغ على دعمه 
الفرصة للتمثيل،  له واعطائه 
وقد تواجدت في حلظة تكرمي 
القطان رئيس���ة اللجنة العليا 
التي  للمعاقني رحاب بورسلي 
اك���دت للحضور ان مش���اركة 
القطان في مهرج���ان اخلرافي 
وتكرمي���ه أعط���ت دافعا كبيرا 
لزمالئه م���ن ذوي االحتياجات 
لكي ميارس���وا حياتهم بشكل 
طبيعي م���ع اخوانهم الفنانني 
تال ذلك تكرمي الفنان واملخرج 
حسني علي املفيدي حلرصه على 
احلضور بشكل يومي ومشاهدة 
العروض ودعم املش���اركني في 
الدورة السابعة للمهرجان ومن 
ثم كرمت اللجنة املنظمة الزميل 
ياس���ر العيلة رئيس الصفحة 
الفنية بالزميلة »الوطن« على 
جهوده الواضحة في دعم الشباب 
واحلركة املسرحية في الكويت 

املخرج املبدع هاني النصار يتسلم جائزة افضل اخراج مسرحي من راعي املهرجان جاسم اخلرافي

فاطمة القالف »افضل ممثلة دور ثان«»افضل ممثل دور ثان« حصل عليها مبارك بالل

هاني عبدالصمد »افضل مؤثرات صوتية«»افضل ديكور وازياء« لفهد املذن

املخرج علي العلي محموال على االعناق بعد فوز مسرحيته »دماء بال ثمن« بجائزة افضل عرض متكامل 

حنان املهدي »افضل ممثلة دور اول«النجم يعقوب عبداهلل »افضل ممثل دور اول«

هاني النصار: أهدي فوزي للراحل محمد باقر
ملس���ة وفاء جميلة قام بها املخرج هاني عندما أهدى ف���وزه الى الزميل اإلعالمي الراحل محمد باقر، 
حيث قال: أتذكر ان الراحل قال لي »متى أش���وفك تتسلم جائزة؟« فهذه املفردات الرائعة التي جعلتني 

استمر في العطاء أهديها لروحه الغالية.
وأضاف: اجلائزة جميلة ولها قيمة كبيرة في نفس���ي خاصة بعد الثقة التي حصلت عليها من فرقة 
اجليل الواعي واملش���اركة معهم في مسرحية »رسالة« مع د.حس���ني املسلم واليوم بعد فوزي بجائزة 
أفضل مخرج مس���رحي أتذكر حلظات جميلة في حياتي مع رفيق دربي الراحل محمد باقر والذي كان 
يدعمني دائما وكان ينتظر اليوم الذي أحصل فيه على جائزة، لكن القدر كان أقوى من اجلميع.. رحمك 

اهلل يا باقر فأنت في القلب.
من جانب آخر أكد النصار انه س���يبتعد عن االخراج واملنافسة في مهرجان اخلرافي ويعطي فرصة 

البقية ص 33ألبنائه واخوانه الشباب باملشاركة وسيكتفي باالخراج في املهرجان احمللي.
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والعالم العربي.

النتائج الرسمية

ثم جاءت حلظة احلسم حيث 
صعدت جلنة التحكيم الى خشبة 
املسرح وأعلنت النتائج النهائية 
للدورة الس���ابعة والتي جاءت 

كالتالي:
- أفضل ممثلة واعدة والتي كشف 
عنها املخرج عبداحملسن اخللفان 
فكانت من نصيب رشا فاروق عن 
مسرحية »رسالة« لفرقة اجليل 

الواعي.
- أفض�ل ممثل واعد كشف عنها 
اإلعالمي س���عود الورع فكانت 
من نصيب الفنان عيسى احلمر 
عن مسرحية »جمهورية اخلبز 
والعسكر.. الرهان يستمر« لفرقة 

املسرح الشعبي.
- أفض�ل األزي�اء والتي أعلنها 
د.يوس���ف الصفران كانت من 
نصي���ب ع���ذاري املس���لم عن 
مسرحية »رسالة« لفرقة اجليل 

الواعي.
- أفض�ل مؤثرات موس�يقية أعلن 
عنها املخرج أحمد اخللف وكانت 
من نصيب هاني عبدالصمد عن 
مسرحية »دماء بال ثمن« ملسرح 

الشباب.
- أفضل إضاءة أعلن عنها مصمم 
الديكور عل���ي الكهيدي وكانت 
من نصيب الفنان فهد املذن عن 
مسرحية »دماء بال ثمن« ملسرح 

الشباب.
- أفضل ممثلة دور ثان وأعلن عنها 
مهندس الصوت سالم اسماعيل 
وكانت من نصيب الفنانة فاطمة 
القالف عن مس���رحية »دماء بال 

ثمن« ملسرح الشباب.
- أفض�ل ممث�ل دور ث�ان أعلنت 
عنه���ا املخرج���ة جن���الء الفهد 

وكانت من نصيب الفنان مبارك 
جالل عن مسرحية »جمهورية 
اخلبز والعسكر« لفرقة املسرح 

الشعبي.
- أفض�ل ديكور س�ينوغرافيا أعلن 
عنها عل���ي الكهيدي وكانت من 
نصيب فهد املذن عن مسرحية 
»دماء بال ثمن« ملسرح الشباب.
- أفضل ممثلة دور أول أعلن عنها 
املخرج أحمد اخلل���ف وذهبت 
للفنانة حنان املهدي عن مسرحية 
»دماء بال ثمن« ملسرح الشباب.
- أفضل ممثل دور أول أعلن عنها 
املخرج عب���داهلل العابر وكانت 
من نصيب املبدع الفنان يعقوب 
عبداهلل عن مسرحية »دماء بال 

ثمن« ملسرح الشباب.
- أفضل مؤلف مسرحي والتي أعلن 
عنها املؤلف أحمد اليعقوب وكانت 
من نصيب د.حسني املسلم عن 
مسرحية »رسالة« لفرقة اجليل 

الواعي.
- أفضل اخراج مسرحي أعلن عنها 
املخرج فهد العبداحملسن وكانت 
من نصيب املخرج هاني النصار 
عن مسرحية »رس���الة« لفرقة 

اجليل الواعي.
- أفضل عرض مسرحي متكامل كانت 
من نصيب مسرحية »دماء بال 
ثمن« لفرقة مسرح الشباب ومن 

اخراج علي العلي.
كشفت نتائج الدورة السابعة 
عن حصول فرقة مسرح الشباب 
على نصيب األسد حيث حصدت 
7 جوائز عن مسرحيتها »دماء 
بال ثمن« ومنها اجلائزة الكبرى 
»أفض���ل عرض متكام���ل« فيما 
حصلت فرقة اجليل الواعي على 
4 جوائز ومنه���ا أفضل مخرج 
للمبدع هاني النصار عن مسرحية 
»رس���الة« وذهب���ت جائزت���ان 
للمسرح الشعبي عن مسرحية 

»جمهور اخلبز والعسكر«.

الفيلكاوي: دعم راعي المهرجان ساهم في إثراء 
الساحة الفنية وتطوير الحركة المسرحية الكويتية

رشا فاروق »افضل ممثلة واعدة«افضل تأليف مسرحي د.حسني املسلم تسلمها عنه ابنه محمد

»افضل ممثل واعد« 
عيسى الحمر

اإلعالمي الزميل سعود الورع

مداعبات من عريفي احلفل خالد امني واحالم حسن ملدير املهرجان د.نبيل الفيلكاوي وفي االطار شعار مهرجان اخلرافيعلي وحيدي يتسلم جائزة افضل عرض متكامل من راعي املهرجان جاسم اخلرافي

ردود فعل الفائزين
عب��ر املخرج علي العلي عن س��عادته الكبيرة بالفوز باجلائزة 
الكبرى، واعتبر ان هذا النجاح جزء ال يتجزأ من دعم املس��ؤولني 
في مسرح الشباب بقيادة رئيس املسرح علي وحيدي وكل فريق 
العم��ل، واعتبر ان الف��وز باجلائزة ألقى مبس��ؤولية كبيرة عليه، 
متمنيا التوفيق لكل الفرق التي شاركت في املهرجان، وقال: الفوز 
لم يأت من فراغ، ولكن من جهد دؤوب اس��تمر اكثر من شهرين 

متواصلني من البروفات.
أما د.حسني املسلم، فاعتبر ان اجلائزة مسؤولية كبيرة خاصة 
في ظل عدم وجود كتاب مسرحيني في اآلونة االخيرة، وان مسرحية 
»رس��الة« هي نتاج ملجموعة من االفكار التي تشغل ذهنه جتاه ما 
نعانيه في مجتمعن��ا الكويتي والعربي. ومتنى من ادارة املهرجان 
ان تقوم بطبع املس��رحيات الفائ��زة في جميع الدورات لتكون في 
متناول اجلميع، ولكي تش��جع الش��باب على االط��الع واخراجها 

برؤية مختلفة.
أما الفنانان عيس��ى احلمر ومبارك بالل، فعبرا عن سعادتهما 
بفوزهم��ا، وقاال: مازلنا في بداية الطريق الفني، ونهدي هذا الفوز 
لفرقة املسرح الشعبي الذي فتح لنا ابوابه وشجعنا ومتنيا ان يستمرا 

في هذا الطريق لكي تعود الريادة للحركة املسرحية الكويتية.
بدوره، عبر م.فهد املزن عن سعادته قائال: منذ سنة 1998 وأنا 
أحص��ل على جوائز في االضاءة واالزياء، لكن في هذا العام وهذه 
الدورة حصلت على جائزة افضل ديكور وافضل اضاءة، وأنا سعيد 
جدا بهذه اجلوائز التي تعطيني دافعا كبيرا لالس��تمرار واملنافسة 

لكي نرى مسرحا حقيقيا فيه ابداع ومنافسة جادة.
من جانبها، قالت الفنانة حنان املهدي: لم أتوقع هذا الفوز اجلميل 
بالفوز، واحلمد هلل حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول وأفضل 
عرض مس��رحي متكامل. وأضافت: الدور الذي قدمته كان غريبا 

وجميال في نفس الوقت واهدي هذا الفوز لكل فريق العمل.
أم��ا املبدع والذي حاز على جائزة افض��ل ممثل دور أول عن 
جدارة الفنان يعقوب عبداهلل، فقال: أهنئ نفسي ألني كنت بالفعل 
بحاجة الى الرجوع خلش��بة املس��رح التي كانت بدايتي منها وال 
أنكر دور فريق العمل واملخرج ومسرح الشباب الذي أعتبره بيتي 
وكان يدعمني بكل ش��يء وأعطاني الثقة للمش��اركة في املهرجان 

االكثر من رائع.
بدوره، قال الفنان هاني عبدالصمد: العمل في املس��رح متعة، 
خاص��ة اذا كان فري��ق العمل يحب ما يقدمه م��ن هنا يبدأ اإلبداع 
والذي يعطي دافعا كبيرا لالستمرار وتلحني املوسيقات واملؤثرات 

التي تعطي جمالية للعمل املسرحي.

رسالة من الورع إلى راعي المهرجان

انتهز اإلعالمي الزميل سعود الورع الفرصة قبل اعالنه عن نتيجة افضل ممثل واعد 
ف���ي املهرجان ووجه كلمة لراعي املهرجان حيث قال: رغم االنتقاد الذي مت توجيهه لي 
لوجودي في جلنة التحكيم وانا احمل شهادة بكالوريوس العلوم السياسية اال انني واثق 
يا رئيس مجلس االمة بأنك ال تقبل ان يكون مجلس االمة »مسرحية«، وتقبل هنا وعلى 

هذه اخلشبة ان تكون هنا املسرحية، لذلك السياسة هي الفن والفن هو السياسة.

لقطات

أكد مدي����ر املهرجان د.نبيل 
الفيلكاوي ان تلفزيون الكويت هو 
االصل وله الفضل على الكل.. هذا 
العشم فيك يا دكتور، واللي ما له 

أول ما له تالي.
حضر الفنانون محمود وعبداهلل 
بوشهري ومحمد العلوي حفل اخلتام 
للوق��وف مع زميلهم الفنان يعقوب 

عبداهلل.. اهلل ال يفرقكم.
اإلعالمي����ة واحملامية جنالء 
النقي حرص����ت على التواجد في 
العروض املسرحية لدعم  معظم 

الشباب.. اهلل يكثر من أمثالچ.
يبدو أن »احلوبة« أصابت فرقة 
االبداع املسرحي ولم يحصلوا على أي 
جائزة.. خيرها بغيرها وشدو حيلكم.

الفنان واملخرج محمد  متيز 
احلمل����ي في عرض اخلتام، وكان 
العرض افضل عرض متناغم في 
مسك اخلتام.. كفوا واهلل يا ستيج 

جروب.
املشاركون كانوا راضني عن نتائج 
املهرجان، وهذا يدل على حكمة جلنة 

التحكيم السليمة.. عساكم عالقوة.
البريكي  الفنان خالد  حضر 
وهبة الدري الى املهرجان، ولكن 
حصل سوء تفاهم من جلنة التنظيم 
مع البريكي، مما جعله يغادر قبل 
حف����ل اخلت����ام.. ه����دئ أعصابك 
يالبريكي وانت راقي بأخالقك وابن 

املسرح.

تتمة المنشور ص32
المخرج هاني النصار محييا 

الجمهور بعد فوزه بجائزة 
افضل مخرج مسرحي


