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أفضل تأليف فاطمة املسلممذيعا حفل اخلتام بشرى الرامزي وعبدالرضا بن سالم

الكاتبة القديرة عواطف البدر تسلم منى فاضل جائزة أفضل ممثلة واعدة املقدمة من »اجليل الواعي« عبدالرحمن الفارسي يسلم جائزته »أفضل سينوغرافيا مسرحية« لفرقة املسرح الكويتي

مخرج »الزوال الثاني« بدر املعتوق يعبر عن فرحته بفوز مسرحيته باجلائزة الكبرى

»الزوال الثاني« تحصد نصيب األسد من جوائز »أيام المسرح«

أفضل ممثلة دور أول فاطمة الطباخ تكرمي الفنان القدير عبداهلل احلبيل

مفرح الشمري
تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس االدارة المدير 
العام للهيئة العامة للش���باب والرياضة د.فؤاد الفالح 
والوكيل المساعد لش���ؤون التلفزيون فوزي التميمي 
ونائب المدير العام لش���ؤون الش���باب بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة ورئيس مهرجان أيام المسرح للشباب 
السابع جاس���م يعقوب، وعميد المعهد العالي للفنون 
المس���رحية د.فهد السليم وحشد كبير من نجوم الفن 
واإلعالميين والمهتمين بشؤون المسرح، اختتم مساء 
أول من أمس في مسرح الدسمة مهرجان »أيام المسرح 

للشباب« في دورته السابعة.
بدأ حفل الختام بالس���الم الوطني، ثم اعرب رئيس 
المركز اإلعالمي للمهرجان الزميل مفرح الش���مري عن 
أمنيات اللجنة المنظمة للمهرجان للفنان القدير غانم 
الصالح بأن يلبسه اهلل ثوب الصحة والعافية بعد تعرضه 

لوعكة صحية أدخل على أثرها مستشفى السالم.
بعد ذلك انطلقت فق���رات حفل الختام الذي تصدى 
إلخراجه رئيس فرقة مس���رح الش���باب علي وحيدي 
من خالل أغنية ش���بابية أجواؤه���ا غربية تتحدث عن 
الفن وم���اذا نريد منه، وقد تغنى بها كل من مش���اري 
ب���الل وصهيب العوضي واس���تمرت أكثر من 5 دقائق 
وتضمنت كلماتها الش���كر لجميع الفرق المشاركة في 
الدورة الس���ابعة لمهرجان أيام المسرح للشباب، وقد 
نالت هذه األغنية »الراقصة« استحسان الحضور الذين 

اكتظت بهم كراسي مسرح الدسمة.
ثم ظهر المذيعان بش���رى الرامزي وعبدالرضا بن 
س���الم اللذان تصديا لتقديم الحفل بكل إتقان واقتدار 

حيث رحبا بالحضور بكلمات جميلة ورقيقة.
وبعده���ا دعوا مدي���ر المهرجان المخ���رج عبداهلل 
عبدالرسول إللقاء كلمته التي قال فيها: يقام هذا المهرجان 
للتأكيد على الدعم الحقيقي للتجربة اإلبداعية الشبابية في 
مجال المسرح وفنونه المختلفة كما يأتي هذا المهرجان 
ليكون االس���تثمار الحقيقي للجيل المسرحي الشبابي 
المقبل لبناء قاعدة مسرحية شبابية إبداعية حيث تؤكد 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة على أن يكون هدف 
هذا المهرجان هو التطلع الى آفاق مس���رحية شبابية 

واعدة.
وأضاف قائال: في هذا المهرجان يبرهن الشباب على 
انهم المس���تقبل والنجاح والحقيقة والعطاء لبناء هذا 

الوطن وهم االمل لصناعة المستقبل القادم.
واختتم عبدالرسول كلمته بتوجيه الشكر لرئيس 
مجل���س االدارة المدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة د.فؤاد الف���الح لرعايته ودعمه الكبير لهذه 
التظاهرة الشبابية الكويتية، وواصل شكره الى نائب 
المدير العام لش���ؤون الشباب رئيس اللجنة المنظمة 
للمهرجان جاس���م يعقوب والى جميع اعضاء اللجان 

العاملة بالمهرجان.
واستطرد: أشكر الجهود الكبيرة لالسرة االعالمية التي 
كانت على مس���توى الحدث، وكان  لها االثر الطيب في 
دعم التجربة الشبابية اعالميا والشكر موصول ألعضاء 

لجنة التحكيم لجهودهم الطيبة في هذه الدورة.

توصيات لجنة التحكيم

قبل اعالن النتائج تقدم رئيس لجنة التحكيم الفنان 
القدير سليمان الياسين ليعلن توصيات اعضاء لجنة 

التحكيم والتي جاءت على النحو التالي:
االعتن���اء باللغة العربية الفصح���ى نصا وأداء في   ٭
العروض المكتوبة باللغ���ة العربية وبالتعبير عن 
الروح والهوية المحلية بالنسبة الى العروض المكتوبة 

باللهجة الدارجة.

التزام القائمين على العروض بكل المالحظات الفنية   ٭
للجنة المشاهدة.

التزام جميع الفرق المش���اركة بشرط مدة العرض   ٭
المسرحي بالمسابقة بين 30 دقيقة كحد ادنى و80 
دقيقة كحد أقصى كي ال تضطر اللجنة إلبعاد الفرق 

المخالفة لهذا البند.
مراعاة معايير األمن والسالمة فيما يتعلق باستخدام   ٭
م���واد أو أدوات خطرة كآالت ح���ادة ونيران وعدم 

استعمالها اال بعد اخطار ادارة المهرجان.
االهتمام بشعار المهرجان الذي يتم التنويه عنه في   ٭

كل دورة ليشكل هوية فنية للعروض المشاركة.
عدم تشتيت جهود الشباب بالمشاركة في أكثر من   ٭

عمل سواء في التمثيل أو في ادوار فنية اخرى.
اقام���ة المزيد من الورش الخاصة بمفردات العرض   ٭
المسرحي خصوصا فيما يتعلق بعنصري التأليف 

واإلخراج، ألنهما أساس في عرض ناجح.
اس���تحداث جائزة افضل ممثل واعد لتوازي جائزة   ٭

افضل ممثلة واعدة.
رصد مبلغ مالي للفرق المشاركة في المهرجان بعد   ٭

اختيارها كدعم لهذه الفرق.

النتائج الرسمية

بع���د ذلك تم تكريم الفن���ان القدير عبداهلل الحبيل 
من قبل راعي الحفل ألن���ه لم يتمكن من حضور حفل 
االفتتاح كونه احد المكرمين في هذه الدورة باالضافة 
الى تكريم لجنة اعض���اء التحكيم التي بدورها اعلنت 

النتائج الرسمية للمهرجان والتي جاءت كما يلي:
أفضل عرض مسرحي متكامل »الزوال الثاني« لفرقة مراكز 

الشباب.
أفضل تأليف فاطمة المس���لم عن مس���رحيتها »الزوال 

الثاني« لفرقة مراكز الشباب.
أفض�ل مخرج بدر شاكر المعتوق عن مسرحية »الزوال 

الثاني« لفرقة مراكز الشباب.
أفضل ممثلة دور أول فاطمة الطباخ عن دورها في مسرحية 

»الفارس وأميرة الغابة« لفرقة الجيل الواعي.
أفضل ممثلة دور ثان اريج العطار عن دورها في مسرحية 

»المكيد« لفرقة مسرح الخليج العربي.
أفضل ممثل دور أول يوسف البغلي عن دوره في مسرحية 

»المكيد« لفرقة مسرح الخليج العربي.
أفض�ل ممث�ل دور ثان عبدالعزي���ز النصار عن دوره في 
مس���رحية »المركب« لفرق���ة المعهد العال���ي للفنون 

المسرحية.
أفضل ديكور محمد الرباح عن مسرحية »خارج الميزان« 

لفرقة المسرح الكويتي.
أفضل ازياء شيخة الصانع عن مسرحية »الفارس وأميرة 

الغابة« لفرقة الجيل الواعي.
أفضل مؤثرات صوتية عبداهلل مبارك الحشاش عن مسرحية 

»الزوال الثاني« لفرقة مراكز الشباب.
أفضل مكياج منال الجاراهلل عن مسرحية »الزوال الثاني« 

لفرقة مراكز الشباب.
أفض�ل اضاءة بدر شاكر المعتوق عن مسرحية »الزوال 

الثاني« لفرقة مراكز الشباب.
أفضل عرض مسرحي متناغم مسرحية »المكيد« لفرقة مسرح 

الخليج العربي.
جائزة الجيل الواعي الفضل ممثلة واعدة منى فاضل عن دورها في 

مسرحية »مجلس الشياطين« فرقة الحشاش قروب.
جائزة الحشاش قروب الفضل اداء اس�تعراضي جماعي »المكيد« 

لفرقة مسرح الخليج العربي.
جائزة عبدالرحمن الفارسي ألفضل س�ينوغرافيا مسرحية »خارج 

الميزان« لفرقة المسرح الكويتي.

المهرجان اختتم دورته السابعة بعرس شبابي ولجنة التحكيم شددت على ضرورة االعتناء باللغة العربية الفصحى واالهتمام بالمالحظات الفنية

استبعاد »لوياك«!
بعد أن تجاوز عرضها المدة المقررة بدقيقتين

اس���تبعدت جلنة أعض���اء التحكيم ع���رض فرقة 
لوياك »أيام عمر اخليام« الذي نال استحسان اجلميع 
باس���تعراضاته اجلميلة بعد ان جت���اوز املدة املقررة 
بالئحة املسابقة الرس���مية للمهرجان وهي 80 دقيقة 
حيث كانت مدة العرض الذي مت تقدميه على خش���بة 
مسرح الدس���مة الثالثاء املاضي، حسب ما ذكره أحد 
أعضاء جلنة التحكيم ل� »األنباء«، هي 82 دقيقة و35 
ثانية وذلك بعد اللجوء الى السي دي اخلاص بالعرض 
والذي طلبته اللجنة م���ن تلفزيون الكويت في وقت 
متأخر قبل يوم من إعالن النتائج وذلك حتى ال يكون 

هناك مغالطات تثار حول موضوع االستبعاد.
من جانبها عبرت العضو املنتدب لفرقة لوياك فارعة 
الس���قاف عن استيائها من قرار جلنة التحكيم مؤكدة 
للصحافة ان العرض لم يتعد املدة احملددة بالالئحة!

الفنانة أحالم حسن وجائزة أفضل عرض مسرحي متناغم »املكيد« لفرقة مسرح اخلليج العربي أفضل ممثل دور أول يوسف البغلي وبجانبه رئيس فرقة مسرح اخلليج فوزي التميمي

)قاسم باشا(راعي احلفل د.فؤاد الفالح في لقطة تذكارية مع الفائزين بجوائز الدورة السابعة ملهرجان الشباب


