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االثنني ٣١ اكتوبر ٢٠٢٢ فنـون

«طاهرة» .. أفضل عرض مسرحي متكامل 
و«الشعبي» و«جالبوت» من غير جوائز

مفرح الشمري 

حتــت رعايــة وزيــر االعــالم 
والثقافــة ووزير الدولة لشــؤون 
الشــباب رئيس املجلــس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب عبدالرحمن 
املطيري، اختتمــت الدورة ٢٢ من 
مهرجــان الكويت املســرحي امس 
االول على خشــبة مسرح الدسمة 
بحضــور األمــني العــام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
د.عيسى االنصاري الذي ناب عن 

الوزير عبدالرحمن املطيري.
تضمــن حفــل اخلتــام لوحة 
تعبيرية عن املنافســة الشــريفة 
في املهرجانات املسرحية حملت بني 
طياتها الكثير من الرسائل اجلميلة 
لعل وعسى ان تصل للجميع لوضع 
معايير معينة للمنافسة، وتصدى 
إلخراج هذه اللوحة املخرج يوسف 
احلشــاش، ومن ثم ظهــر عريف 
احلفــل املذيع هاشــم الذي رحب 
باحلضــور وبضيــوف املهرجان 
وبعدها قدم بانوراما عن االعمال 
والفرق املشــاركة قبــل ان ينادي 
رئيســة جلنة حتكيــم املهرجان 
د.نورة العتال إللقاء كلمتها التي 
جــاء فيها «لقــد وجــدت اللجنة 
ان بعــض العروض قــد تنقصها 
اخلبرة العملية في بعض مفردات 
العرض املسرحي ولكنها محاوالت 
شجاعة»، وقد استغرب احلضور 
من هذه العبارة التي لم يستوعبها 
اجلمهور ألنها مطاطية وهي منوطة 
بأعضاء جلنة املشاهدة واختيار 
العروض املسرحية ألنه ليس من 
املعقول ان مهرجانا نعيش دورته 
الـ ٢٢ وحتى هذه اللحظة (حسب 
كالم رئيسة جلنة التحكيم) هناك 
عروض تنقصها اخلبرة العملية، 
ألن جميع العروض كان بها عنصر 

خبرة اما في التمثيل او االشراف 
العام!

أما عضو جلنة التحكيم الفنان 
البحريني خالد الرويعي فاستعرض 
توصيــات اللجنة التــي دعت إلى 
فتح مجال املنافسة على كل جوائز 
املهرجــان للمقيمني في الكويت أو 
حتديد عدد معني منهم للدخول في 

دائرة املنافسة.
وأشارت اللجنة في توصياتها 
إلى أن بعض العروض املسرحية 

تعتمد على الشكل دون املضمون 
والقــراءة الباحثــة حــول الفكرة 
والنص وأن هناك لبسا في تناول 
مصطلحــات االقتبــاس واإلعــداد 
والدراماتورج الذي من شــأنه أن 
يؤسس ملفاهيم خاطئة في املستقبل، 
لذلــك تؤكد اللجنــة أهمية ضبط 

املصطلحات كما هو متفق عليه.
 وقد حققت فاطمة خالد جائزة 
«األنباء» للممثلة الواعدة عن دورها 
في مسرحية «الهجني»، بينما حقق 

املمثل حسني احلداد جائزة «األنباء» 
للممثــل الواعد، كمــا حققت فرقة 
مســرح اخلليج العربي ٥ جوائز، 
بينها جائزة افضل عرض متكامل 
من خالل عرضها «طاهرة»، وفرقة 
مســرح الشــباب حققت ٧ جوائز 
حصدتهــا مســرحيتها «لنشــرب 
القهوة» بينما حصلت فرقة املسرح 
الكويتي على جائزتني ولم حتصل 
فرقة املســرح الشــعبي وشــركة 

جالبوت على اي جوائز تذكر.

«لنشرب القهوة» حققت ٧ جوائز و«اخلليج» ٥ جوائز و«الكويتي» جائزتني.. في ختام «الكويت املسرحي ٢٢»

يوسف احلشاش «أفضل مؤثرات صوتية» و«أفضل ممثل دور ثان» محمد املزعل «أفضل مخرج»

خلود الكندري «أفضل ديكور»فاضل النصار «أفضل إضاءة»

.. وسماح «أفضل ممثلة دور ثان» 

فيصل العبيد «أفضل نص»

.. وأحالم حسن «أفضل ممثلة دور أول» 

لقطة جماعية للفائزين مع أعضاء جلنة التحكيم واملسؤولني في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 معايير الفوز..!

ترشيح للواعدة والدور الثاني!

ودي اعرف شــنو معايير جلان 
التحكيــم باختيــار الفائزة بجائزة 
افضل ممثلة دور أول، هل هو عن 
مساحة الدور، او عن التأثير في احداث 
املسرحية، واملشكلة ملا تسأل ال أحد 

يعطيك جواب.   الفنانة فاطمة الطباخ 
اجمع عليها الكل بأنها تستحق افضل 
ممثلة دور اول للشخصية التي قدمتها 
والتي أبدعت فيها وفي املقابل الفنانة 
احالم حسن قدمت الشخصية بطريقة 

جميلة وفازت باجلائزة، والغريب انه 
قبل اعالن اسم الفائزة بهذه اجلائزة 
تنادي  كانت األغلبية في املسرحية 
باسم فاطمة، ولكن جتري الرياح مبا 

ال تشتهي السفن!

 خطــأ تقديري وقعت فيه جلنة 
التحكيم بترشيح غدير حسن وفاطمة 
خالد جلائزة افضل ممثلة واعدة، وبعد 

االعالن عن فوز فاطمة، مت ترشيح 
االثنتني جلائزة افضل ممثلة دور ثان 
ومتت اضافة اسم الفنانة سماح معهما، 

األمر الذي استغربه احلضور مع ان 
هناك عددا من الفنانات باســتطاعة 
اللجنة ترشيحهن..أفيدونا أفادكم اهللا!

جوائز الدورة ٢٢ من مهرجان الكويت املسرحي
 أفضل ممثل واعد من جريدة «األنباء»

حسني احلداد عن «لنشرب القهوة»٭ 

افضل ممثلة واعدة من جريدة «األنباء»
فاطمة خالد عن «الهجني»٭ 

افضل مكياج مسرحي من شركة سبارك
عبدالعزيز اجلريب - «تفضلوا على العشاء»٭ 

أفضل أزياء
ابتسام احلمادي عن «طاهرة»٭ 

أفضل مؤثرات صوتية
يوسف احلشاش «لنشرب القهوة»٭ 

أفضل ديكور
خلود الكندري عن «طاهرة»٭ 

أفضل إضاءة
فاضل النصار «طاهرة»٭ 

أفضل ممثلة دور ثان
سماح «لنشرب القهوة»٭ 

أفضل ممثلة دور أول
أحالم حسن عن «طاهرة»٭ 

أفضل ممثل دور ثان
يوسف احلشاش عن «لنشرب القهوة»٭ 

أفضل ممثل دور أول (جائزة الفنان كنعان حمد)
عبدالعزيز بهبهاني «تفضلوا على العشاء»٭ 

أفضل نص مسرحي
فيصل العبيد عن «لنشرب القهوة»٭ 

أفضل إخراج مسرحي وجائزة الراحل منصور املنصور
محمد املزعل عن «لنشرب القهوة» فرقة مسرح 

الشباب

أفضل عرض مسرحي متكامل
«طاهرة» - فرقة مسرح اخلليج العربي٭ 

حسن البالم يعرض في الرياض
«احلرب العاملية السادسة» ٣ نوفمبر

عبداحلميد اخلطيب

من جديــد، يعــود الفنان 
القدير حســن البــالم وفريق 
«قــروب البالم» الــى اململكة 
الســعودية لتقدمي  العربيــة 
عروضهــم املســرحية، وذلك 
ضمن أنشطة «موسم الرياض 
٢٠٢٢» والذي بدأ خالل الفترة 
القليلــة املاضية بحفل ضخم 
أقيم وسط حضور جماهيري 
عامليــة  ومتابعــة  بــاآلالف 

باملاليني.
يقدم البالم مسرحية جديدة 
العامليــة  بعنــوان «احلــرب 
السادسة»، بداية من ٣ نوفمبر 
وتستمر الى ١٣ من الشهر نفسه 
على خشبة مسرح بكر الشدي 
في منطقة بوليفــارد رياض 
ســيتي، ويشــاركه البطولة: 
زهــرة عرفــات، عبدالعزيــز 
النصــار، فهد البنــاي، محمد 
الرمضان، عبداهللا البدر، نوف 
السلطان، خالد السجاري، علي 

احلسيني.
تدور أحــداث املســرحية 
حول مجموعة من األشخاص 
مــن مجتمع واحــد، مختلفني 
عن بعضهم البعض، صادف 
تواجدهم أثناء تعرض شارع 
عام النفجار إشعاعي كبير ترك 
آثــاره اخلطيرة عليهم، لنرى 

بعدهــا قدرتهم على التعايش فيما بينهم 
بعدما أدركوا أن مصيرهم واحد.

مــن جانــب آخر، كشــف البــالم، في 
تصريحات إعالمية له، أن لديه مسلســال 
جديدا يحمل اسما مبدئيا «على طريف»، 

من إنتاجه، وإخراج عيسى ذياب، ويشاركه 
بطولته فناني «قــروب البالم» وآخرين، 
وقال عن تفاصيل العمل: يتحدث عن زمن 
آخر، عن الكاوبوي والهنود احلمر، بشكل 

مختلف، وسيعرض في رمضان املقبل.

استبعاد غادة عادل من «جروب املاميز»
استبعدت الشركة املنتجة 
لفيلم «جروب املاميز» الفنانة 
غادة عادل من بطولة العمل، 
بعد حتريــر محضر بحقها 
إلثبات امتناعها عن استكمال 
التصوير، وغيابها عن أكثر 
من موعد رغم مشاركتها في 
األيام األولى، وتقاضيها مقدم 
التعاقد. ومن املقرر،  اختيار 
فنانة أخرى لتحل بدال منها، 
خاصــة أن املوعــد احملــدد 
لعرض الفيلم هو مطلع العام 
املقبل، وينبغي االنتهاء من 
تصويره قبل انشغال جنوم 
العمل بتصوير مسلسالت 

رمضان.

حسني احلداد يفوز بجائزة «األنباء» لـ«أفضل ممثل واعد» 

عبدالعزيز بهبهاني «أفضل ممثل دور أول»

عبدالعزيز اجلريب «أفضل مكياج»

املنيع واملنصور لوزير اإلعالم: 
«بّيض اهللا وجهك واهللا يوفقك»

مفرح الشمري 

قام وزير االعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري بزيارة 
الــى الفنــان القديــر محمد 
املنيع لالطمئنان على صحته 
حيث يرقــد حاليــا في أحد 
املستشــفيات اخلاصــة اثر 
الوعكة الصحية التي تعرض 

لها قبل ايام.
الوزيــر للفنان  ومتنــى 
القدير محمد املنيع الشــفاء 
التــام من وعكتــه الصحية 
والعــودة الى منزله ســاملا 

معافى. 
مــن جهتــه، قــال الفنان 
القدير محمد املنيع لـ«األنباء» 
بعد زيــارة الوزير املطيري 
لالطمئنان عليه «بيض اهللا 

وجهه على العنوة واهللا يوفقه في عمله 
واهللا يبعد عنه كل مكروه».

كما قام الوزير عبدالرحمن املطيري 
بزيــارة للفنان القديــر محمد املنصور 
الذي يتلقى العالج في أحد املستشفيات 

اخلاصة إثر الوعكة الصحية التي أملت به.
هذا، وحضر الزيــارة الفنان القدير 
حسني املنصور الذي شكر الوزير املطيري 
على زيارته لشــقيقه محمد، متمنيا له 

الصحة والعافية والتوفيق في عمله.

بعد أن قام بزيارتهما لالطمئنان على صحتهما

الوزير عبدالرحمن املطيري لدى زيارته للفنان القدير محمد املنيع

.. ومع األخوين محمد املنصور وحسني املنصور


