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لقاء المبدعين
الدكتور/ فهد من�سور الهاجري

عميد المعهد العالي للفنون الم�سرحية 

 رئي�س المهرجان

اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ات��ي ط��الب وط��ال��ب��ات المعهد       
تم�سى  الأيام  الم�سرحية، ها هي  للفنون  العالي 
ومع  ال�ساد�ص،  عامه  ليبلغ  يكبر  والمهرجان 
من  مزيد  نحو  ن�سعى  اأننا  اإل  تحقق،  الحلم  اأن 
وفنية،  علمية  اإن��ج��ازات  والتطوير،  الإن��ج��ازات 
م�ستقبل  اأف�����س��ل،  م�ستقبل  اأج���ل  م��ن  وت��ط��وي��ر 
�سيحمل م�ساعله اأبناء الغد القريب والبعيد، اإنه 

م�ستقبل الكويت الرائدة في مجال الفن الدرامي في منطقة الخليج، لذا وجب علينا جميعًا اأن 
نحافظ على تلك المكانة التي و�سعنا فيها جيل الرواد الموؤ�س�سين، ولن يتحقق ذلك اإل بتطوير 
اأدواتنا وذواتنا، والتم�سك بمبادئنا التي هي نبرا�سنا للعمل على ت�سدير �سورة الكويت اإلى العالم 
اأجمع. ومهرجانكم هذا خير فر�سة لإثبات ذلك، فال �سك اأن ال�سعادة تمالأ قلوبنا جميعًا با�ستقبال 
�سيوف الكويت الم�ساركين في مهرجان الكويت الدولي للم�سرح الأكاديمي، اإل اأننا اأمام م�سوؤولية 
كبيرة في تحقيق ما ن�سبوا اإليه جمعيا في المعهد العالي للفنون الم�سرحية، فال نترك اأي مجال 

لإهدر هذه الفر�سة.  
     اإن قوة الإ�سرار على ا�ستمرار هذا المهرجان، تاأتي من اأهميته التي حققها على مدى الدورات 
فينا  البالغ  الأثر  واإبداعاتهم  تجاربهم  على  والط��الع  بالأكاديميين  لالحتكاك  فكان  ال�سابقة، 
اأن  جميعًا، لي�سكل في مجمل الخبرة التراكمية، دافعًا ومحفزًا لتطوير الأداء والعمل، ول �سك، 
هذا المهرجان الدولي يطرح م�ساحة للقاء وتوا�سل الأجيال، كي تتحاور العقول وتتغذى النفو�ص 

من معين اأبي الفنون.
الدولي  الكويت  والوفاء نرحب ب�سيوف مهرجان  الحب  باأ�سدق معاني  اآخرًا،  ولي�ص  واأخيرًا       
للم�سرح الأكاديمي في دورته ال�ساد�سة، فوجودكم �سرف وت�سريف لنا، والأمل كل الأمل اأن تلقوا 
ح�سن ال�سيافة وكرم اللقاء، واأن تكون هذه الدورة على م�ستوى الطموح، لأنكم �سركاوؤنا في الإنجاز 

والنجاح، فبم�ساركتكم وم�سورتكم واقتراحاتكم نتطور لم�ستقبل م�سرحي اأف�سل. 
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كتب: حافظ ال�سمري وعبد الحميد الخطيب
بالخطوة  الكويتي  الفن  رواد  من  ع��دد  اأ���س��اد 
الم�سرحية  للفنون  العالي  المعهد  بها  قام  التي 
لتكون  الفهد  حياة  القديرة  الفنانة  اختيار  من 
�سخ�سية الدورة ال�ساد�سة من مهرجان الكويت 
الدولي للم�سرح الأكاديمي، وعبر الفنانون عن 
تقديرهم لهذه المبادرة من قبل عميد المعهد 
د. فهد الهاجري، التي تنبع من روؤية ثاقبة حول 
الم�ساعي التي يقوم بها في تكريم رواد ورائدات 

الفن الكويتي.

عبدالحسين عبدالرضا: أم سوزان 
رائدة وتستحق التكريم

عبر  البداية  في 
الكبير  ال��ف��ن��ان 
ع��ب��دال��ح�����س��ي��ن 
ع��ب��دال��ر���س��ا عن 
باختيار  �سعادته 
القديرة  الفنانة 
ح�����ي�����اة ال���ف���ه���د 
���س��خ�����س��ي��ة ه��ذا 

أشادوا باختيارها شخصية الدورة السادسة من مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي

فنانون:  تكريم حياة الفهد تقديرًا وعرفانًا 
لدورها الرائد في الساحة الفنية الكويتية
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ال�ساد�ص،  الدولي  الأكاديمي  للمهرجان  العام 
وقال: حياة الفهد رفيقة درب، وتاريخها الفني 
الطويل يحكي عنها وعن انجازاتها التي قدمتها 

في المجال الفني.
وت�ستحق  رائ���دة  ���س��وزان  اأم  ب��وع��دن��ان:  وت��اب��ع 
الدولي  الأكاديمي  المهرجان  وقيام  التكريم، 
خطوة  ال�ساد�سة  دورت��ه  �سخ�سية  باختيارها 
جميلة تح�سب للقائمين على هذا الحدث المهم 
الذي يبرز وجه الكويت الح�ساري اأمام العالم، 
كل  فيها  والم�ساركين  ال���دورة  ل��ه��ذه  واأت��م��ن��ى 

التوفيق.

سعد الفرج: اختيار موفق
اأك���������د ال���ف���ن���ان 
ال���ك���ب���ي���ر ���س��ع��د 
اختيار  اأن  الفرج 
ال�سا�سة  ���س��ي��دة 
الخليجية الفنانة 
ال���ق���دي���رة ح��ي��اة 
�سخ�سية  الفهد 
ال�ساد�سة  ال��دورة 

موفق،  اختيار  ال��دول��ي  الأك��ادي��م��ي  للمهرجان 
ولها  الفن  مجال  في  رائ��دة  الفهد  اأن  ل�سيما 

تاريخ طويل.
وقال الفرج: مهما كرمنا حياة الفهد فلن نعطيها 
حقها، فهي فنانة قدمت اإ�سهامات وا�سحة في 
المجتمع  والم�سرح، وخدمت  وال�سينما  الدراما 

في  النا�ص  تهم  التي  الق�سايا  طرح  خالل  من 
التكريم  ت�ستحق هذا  اإطار واقعي محترم، هي 

بكل تاأكيد، واأتمنى للمهرجان النجاح.
اإبراهيم ال�سالل: اأعمال الفهد متميزة 

قال الفنان القدير اإبراهيم ال�سالل اإن  الفنانة 
الحركة  ف��ي  تاأثير  لها  الفهد  حياة  ال��ق��دي��رة 
والعربية،  والخليجية  الكويتية  الم�سرحية 
الأك��ادي��م��ي  المهرجان  �سخ�سية  واخ��ت��ي��اره��ا 
�سوزان  اأم  واأ���س��اف:  غريبا،  لي�ص  ال�ساد�ص 
باأعمال  الفنية  ال�ساحة  اأث���رت  فقد  ت�ستحق، 

متميزة تركت اأثرًا عند الجمهور.
واأردف ال�سالل: مثل هذه التكريم يعطي دافعًا 
للفنان للموا�سلة وتقديم اأعمال مهمة للمجتمع، 
مثنيًا على اللجنة العليا للمهرجان لإيجاد مثل 

هذه البادرة الجميلة.

جاسم النبهان: تكريم لنا جميعا
اأ�����س����ار ال��ف��ن��ان 
جا�سم  ال��ق��دي��ر 
اأن  ال����ن����ب����ه����ان 
ت��ك��ري��م ال��ف��ن��ان 
اأكبر  حياته  ف��ي 
م��ك��اف��اأة ل��ه على 
م�����ا ب����ذل����ه م��ن 
من  وقدمه  جهد 
ا�ستفاد  اأع��م��ال 
الجمهور،  منها 
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وقال: الفنانة القديرة حياة الفهد لديها اأ�سلوب 
المهرجان  ب�سخ�سية  وتكريمها  مثقف،  تمثيلي 
و�سعاد  الفهد  وح��ي��اة  جميعا.  لنا  تكريم  ه��و 
عبداهلل ومريم ال�سالح رائدات الفن الكويتي، 
ولهن ب�سمة وا�سحة في تاريخ الم�سرح والدراما 
الكويتية، كما اأكد النبهان، اأن اأم �سوزان ت�ستحق 
ال�ستمرارية  للمهرجان  واأتمنى  التقدير،  هذا 

بهذا الزخم الم�سرحي الكبير.

محمد جابر: رفعت اسم الكويت 
في المحافل العربية والدولية.

ال���ف���ن���ان���ة ح��ي��اة 
الفهد، هي رفيقة 
الدرب والم�سيرة 
ال��ط��وي��ل��ة، وم��ن 
اأن  ال����ج����م����ي����ل 
ن�����راه�����ا ال���ي���وم 
�سخ�سية  تحمل 

ت�ستحق  فهو  الم�سرحي،  الأكاديمي  المهرجان 
الكثير والكثير من التكريم، وهي ل تقدر بثمن، 
من  ورائ���دة  وطنية،  فنية  ث��روة  الفهد  فحياة 
رائدات الفن الكويتي الأ�سيل، فقد اأعطت للفن 
الخليجي  جمهورها  واأ�سعدت  عمرها،  زه��رة 
المحافل  في  الكويت  ا�سم  ورفعت  والعربي، 
العالي  المعهد  بادرة  واأثمن  والدولية،  العربية 
اأن  واأتمنى  التكريم،  بهذا  الم�سرحية  للفنون 
ي�سمل المزيد من اأ�سماء الرواد خالل الدورات 

القادمة.
عبدالرحمن العقل: لفتة وفاء وعرفان وتقدير

تكريم الفنانة القديرة حياة الفهد خالل الدورة 
ال�ساد�سة من مهرجان الكويت الدولي للم�سرح 
الأكاديمي لفتة وفاء وعرفان وتقدير من اإدارة 
المعهد العالي للفنون الم�سرحية، فهذه الفنانة 
والكثير  الكثير  للفن  ت��زال  ول  اأعطت  الكبيرة 
من الب�سمات الرائدة في الم�سرح والتلفزيون 
دوما  الفنان  اأن  توؤكد  خطوة  وه��ي  والإذاع���ة، 
فالتكريم  العطاء،  لموا�سلة  للت�سجيع  يحتاج 
بحد ذاته تحفيز للمبدعين في كافة المجالت.
اإبراهيم الحربي: هرم كبير ولها ب�سمة را�سخة
الحياة  قيد  على  ي��زال  ل  وه��و  الفنان  تكريم 
يمنحه الدافع نحو المزيد من العطاء وموا�سلة 
بها  قام  التي  بالخطوة  واأ�سيد  الفني،  م�سواره 
تكون  ب��اأن  الم�سرحية  للفنون  العالي  المعهد 
الدورة  �سخ�سية  الفهد  حياة  الكبيرة  الفنانة 
ال�ساد�سة من مهرجان الكويت الدولي للم�سرح 
تركت  ورائ����دة  كبير  ه��رم  وه��ي  الأك��ادي��م��ي، 
ب�سمة فنية ل تزال را�سخة في اأذهان الجمهور 
وفاًء  يعتبر  دوما  والتكريم  والعربي،  الخليجي 
عبر  الفنانين  ل��رواده��ا  ال��دول��ة  م��ن  وت��ق��دي��رًا 
المعهد  عميد  واأ�سكر  الأكاديمية،  موؤ�س�ساتها 
الهاجري  فهد  د.  الم�سرحية  للفنون  العالي 
الذي يمتلك روؤية ثاقبة بالعمل على تكريم رواد 

الفن الكويتي.
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زهرة الخرجي: قدوة  للشباب لالحتذاء بها
الخطوة  اأث��م��ن 
ال�������ت�������ي ق�����ام 
ب���ه���ا ال��م��ع��ه��د 
للفنون  العالي 
ال���م�������س���رح���ي���ة 
ب����������اأن ي���ك���ون 
تكريم  ه��ن��اك 
للفنانة  خ��ا���ص 

الأ�سماء  من  تعد  التي  الفهد،  حياة  ال��رائ��دة 
الفنية الكبيرة، واأرى اأن تكريمها في المهرجان 
من  م�ساركة  ي�سهد  الذي  الأكاديمي  الم�سرحي 
لالحتذاء  لهم  قدوة  يعتبر  الم�سرحي  ال�سباب 
الم�سرحية  الأع���م���ال  م��ن  ق��دم��ت��ه  وب��م��ا  ب��ه��ا، 
والدرامية والإذاعية التي ل تزال حا�سرة حتى 
الهتمام  نلم�ص  اأن  الجميل  وم��ن  ه��ذا،  يومنا 
من المهرجانات الم�سرحية المحلية تجاه رواد 
الفن الكويتي، فالتكريم بحد ذاته يجدد الدماء 
في العروق، ويدفع الفنان اإلى موا�شلة الن�شاط 

الفني.
جمال الردهان: مدرسة للفنانين 

جمعني  بما  اأع��ت��ز 
فنية  اأع���م���ال  م���ن 
العزيزة  اأم��ن��ا  م��ع 
قلبي  على  الغالية 
وقلوب اأهل الكويت 

فهذه  الفهد،  حياة  الكبيرة  الفنانة  والخليج 
الفنانة القديرة مدر�سة للفنانين والفن الكويتي 
الأ�سيل، فقد عملت واجتهدت وتميزت واأبدعت 
م�سرحيا  الم�سرقة  الطويلة  م�سيرتها  خ��الل 
رفيعًا  فنيًا  اإرث��ًا  وتركت  واإذاع��ي��ا،  وتلفزيونيا 
من  الوفاء  ب��ادرة  في  واأ�سيد  الأجيال،  تناقلته 
قبل المعهد العالي للفنون الم�سرحية ممثلة في 
الفنانة  اختار  الذي  الهاجري،  فهد  د.  العميد 
حياة الفهد باأن تكون �سخ�سية مهرجان الكويت 
الم�سرحي الأكاديمي بهذه الدورة، وهو اختيار 

جميل وم�ستحق وجدير بالهتمام.
منى شداد: مثال  للمثابرة واالجتهاد

خبر  اأ���س��ع��دن��ي 
ال��رائ��دة  تكريم 
اأم  وال����رائ����ع����ة 
فهي  �����س����وزان، 
خ������ي������ر م����ث����ال 
فهي  به،  يحتذى 
للمثابرة  م��ث��ال 

حنون  ب�سخ�سية  تتمتع  اأنها  كما  والج��ت��ه��اد، 
الذين عملوا  كل  يلم�سه  ما  وهذا  الجميع،  على 
اأن  اإل  والكثير،  الكثير  منها  تعلمنا  فقد  معها، 
الخال�ص في العمل كان من اأهم ال�سفات التي 
تميزها، ف�سكرًا للدكتور/ فهد الهاجري ولإدارة 
المهرجان على اختيارها �سخ�سية لهذه الدورة، 
الجيل  ه��ذا  لأبناء  دافعًا  يمثل  �سك  بال  وه��ذا 
بالحترام.  ويحظون  يكرمون  الكبار  ي��روا  اأن 
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المخرج مع شهد العبيد »ماكياج العرض«

أبطال عرض األفتتاح

النصار د. أحمد السكران وأ. هند البابطين في تجهيز المعرض

المخرج هاني النصار والسينوغراف فهدالمذن وتجهيزات االفتتاحمدير المهرجان والتحضيرات النهائية

التجهيزات

ابداعات ابناء وبنات المعهد
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   العميد وأعضاء المهرجان في استقبال ضيوف المهرجان

الضيوف

العميد واالستاذ ماذن الغرباوي العميد محتفيا بالضيوف

د. بدر الدلح مستقبال د. أحمد بدوي

أ.د. سامح مهران واالستاذ فهمي الخولي مع المخرج مشعل السالم

د. نبيل بهجت المستشار الثقافي المصري مستقبال الضيوف

لقطة في بهو الفندق
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- حا�سل على الدكتوراه التخ�س�سية من University Of Portsmouth - المملكة المتحدة، في 
تخ�س�ص الت�سميم الإعالمي الرقمي. -  حا�سل على دكتوراه الفل�سفة في تخ�س�ص هند�سة المناظر - معهد 
ال�سينما - اأكاديمية الفنون - جمهورية م�سر العربية. - قام بت�سميم وتنفيذ العديد من الأعمال الم�سرحية 

على الم�ستوى المحلي. - قام بت�سميم العديد من الم�ساريع التكنولوجية على الم�ستوى العالمي.
- اأخرج العديد من الم�ساريع التكنولوجية على الم�ستوى العالمي.

- حا�سل على ثالث براءات اختراع في الت�سميم التكنولوجي الرقمي. 

 الدكتور/ إبراهيم دشتي

- محا�سر بق�سم التمثيل والإخراج الم�سرحي - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت.
اأكثر من مهرجان محلي وخليجي وعربي، وح�سد من  - مخرج م�سرحي، قام باإخراج العديد من الم�سرحيات، و�سارك بها في 

خاللها العديد من الجوائز، منها: - جائزة اأف�سل مخرج في »مهرجان الخرافي الم�سرحي« الدورة ال�سابعة.
- جائزة اأف�سل مخرج في »مهرجان الخرافي الم�سرحي« الدورة الثامنة. - جائزة اأف�سل عر�ص متكامل في »مهرجان الخرافي 

الم�سرحي« الدورة الثامنة. - جائزة اأف�سل مخرج في »مهرجان الكويت الم�سرحي » 2015.
- جائزة اأف�سل عر�ص متكامل في »مهرجان الكويت الم�سرحي« 2015.

الع�سرين جائزة، كما  المحلية، تجاوزت  المهرجانات  الجوائز في  العديد من  التي حازت على  الم�سرحية«  تياترو  اأ�س�ص«فرقة   -
ح�سلت على )6( جوائز في مهرجان »م�سرح بال اإنتاج الدولي« في الإ�سكندرية 2015.

عبد  منهم:  الغناء،  نجوم  األمع  بم�ساركة  وذلك  وخا�سة،  حكومية  لجهات  المهرجانات  وافتتاح  الأوبريتات،  من  العديد  اأخرج   -
الكريم عبد القادر، عبد اهلل روي�سد، نبيل �سعيل، عبد المجيد عبد اهلل، محمد البلو�سي، فايز ال�سعد، ب�سار ال�سطي، مريام فار�ص. 
اأدار العديد من الندوات التطبيقية في الكويت وخارجها، واألقى العديد من المحا�سرات في الفن الم�سرحي بجامعة الكويت   -
ووزارة التربية. - قدم العديد من الور�ص الفنية، منها: ور�سة في »فن الرتجال الم�سرحي« للمجل�ص الوطني للفنون والآداب، ور�سة »فن الرتجال الم�سرحي« للهيئة العامة 
المغربية، ور�سة »فن  بالمملكة  ابن زهر  الممثل« لجامعة  »اإعداد  ال�سعودية، ور�سة  العربية  بالمملكة  الفنون  الم�سرحي« لجمعية  »الإخراج  والريا�سة، ور�سة في  لل�سباب 
الممثل« بالأكاديمية الدولية للفنون والإعالم، ور�سة »الرتجال الم�سرحي« لجامعة �سيدي محمد بالمملكة المغربية. - ع�سو لجنة التحكيم في مهرجان الخرافي )الدورة 
الرابعة(، والمهرجان الأكاديمي )الدورة الأولى(، ومهرجان ال�سباب )الدورة التا�سعة(. - ع�سو اللجنة الفنية لمهرجان ال�سباب )الدورة الخام�سة(، ومهرجان الخرافي 

)الدورة الخام�سة وال�ساد�سة(، والمهرجان الأكاديمي من الدورة الثانية حتى الدورة ال�ساد�سة. 

 األستاذ/ هاني النصار
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المكرمون
- اأ�ستاذ م�ساعد النقد والأدب الم�سرحي - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت.

- ح�سلت على بكالوريو�ص النقد والأدب الم�سرحي - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت 1999.
- ح�سلت على ماج�ستير الم�سرح - جامعة القدي�ص يو�سف - لبنان 2004.

- ح�سلت على دكتوراه في فل�سفة الم�سرح - جامعة القدي�ص يو�سف - لبنان 2011.
.MBC ع�سو لجنة تحكيم الن�سو�ص الم�سرحية بالهيئة العامة لل�سباب والريا�سة - الكويت، وقناة -

اإلى   2012 - ع�سو لجنة اإجازة الن�سو�ص الم�سرحية بالمجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت، منذ 
.2014

- ع�سو موؤ�س�ص لرابطة اأع�ساء هيئة التدري�ص بالمعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت 2011.
- ع�سو موؤ�س�ص لملتقى ف�ساء الم�سرح - الكويت 2011.

- ع�سو لجنة تحكيم المهرجان الأكاديمي الأول - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت 2011.
- ع�سو لجنة تحكيم مواهب المدر�سات - م�سابقة التمثيل - وزارة التربية - الكويت 2013.

- ع�سو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، منها: »مهرجان ال�سباب الم�سرحي« - الدورة 
العا�سرة 2014، و »مهرجان الكويت للمونودراما« - الدورة الثانية 2015.

- ع�سو لجنة المفا�سلة للن�سو�ص الم�سرحية الم�ساركة في »مهرجان ال�سارقة للفرق الأهلية« 2013-2014.
- �ساركت مع الوفد الكويتي للتبادل الثقافي - طهران 2013.

- �ساركت في ندوات العديد من المهرجانات، منها: »مهرجان ال�سباب الم�سرحي بالكويت«، و«مهرجان ال�سارقة«.
- �ساركت في ندوة »الموؤتمر الم�سرحي لالأطفال« 2014.

الثالثة  ال��دورة   - الم�سرحي«  الدولي  فجر  »مهرجان  منها:  الم�سرحية،  المهرجانات  من  العديد  في  �ساركت   -
والثالثين - طهران 2015، ومهرجان »ال�سارقة للم�سرح الخليجي« 2015.

- اأعدت برنامجًا اإذاعيًا بعنوان »ف�ساءات م�سرحية« 2013، وبرنامجًا بموؤ�س�سة اإنتاج البرامج الم�ستركة 2014. 
- �سدر لها: »لمحات عن الم�سرح الإيراني« دار األفا للن�سر- القاهرة 2012، ولديها تحت الطبع كتابي: »تجليات 

العبث والالمعقول في الم�سرح العربي«، و«المراأة في م�سرح العبث«.

الدكتورة/ سكينة مراد

- اأ�ستاذ م�ساعد الدراما التلفزيونية بالمعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت.
- ح�سل على بكالوريو�ص النقد والأدب الم�سرحي - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت 2004.

- ح�سل على ماج�ستير الفنون ال�سمعية والب�سرية - جامعة الروح القد�ص - لبنان 2008.
- ح�سل على دكتوراه في النقد الأدبي - تلفزيون وم�سرح - اأكاديمية الفنون - القاهرة 2013.

- مذيع ومقدم برامج اإذاعة وتلفزيون الكويت 1998، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية.
- ع�سو اللجنة الفنية »مهرجان م�سرح ال�سباب« - الكويت 2012.

- رئي�ص جمعية اأع�ساء هيئة التدري�ص - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت 2013.
- م�ست�سار اإعالمي للنادي الكويتي لل�سينما 2013.

- قدم العديد من الموؤتمرات والمهرجانات والندوات الفكرية.
- �سارك في العديد من المهرجانات الم�سرحية والإعالمية، منها: »مهرجان الخليج لالإذاعة والتلفزيون« - مملكة 

البحرين و»مهرجان القاهرة لالإذاعة والتلفزيون« - جمهورية م�سر العربية.
- ع�سو لجنة تحكيم »المهرجان الأكاديمي الثالث« - المعهد العالي للفنون الم�سرحية - الكويت 2013.

- �سارك في العديد من الدورات التدريبية، منها:
»مهارات التعامل مع و�سائل الإعالم«، »ت�سويق البرامج الإذاعية والتلفزيونية«، »فن المقابالت والحوار المبا�سر«، 
المحرر في  »المذيع  التلفزيوني«،  والتحرير  والإعداد  »التقديم  الحوار«،  اإدارة  »فن  الحوارية«،  البرامج  »تقديم 
اأمام  »المذيع  الكويت«،  تلفزيون  لمذيعي  التخ�س�سية  »ال��دورة  التلفزيونية«،  »ال�سحافة  والتلفزيون«،  الإذاع��ة 
الكاميرا«، »عنا�سر الجذب في اأداء المذيع«، »اللغة الإعالمية«، »الإلقاء والرتجال«، »مجالت التعبير اللغوي«، 

»كيفية التعامل مع الآخرين«، »بناء القوة لل�سخ�سية«.

الدكتور/ بدر الدلح
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والخدمات  الطلبة  ل�سوؤون  الم�ساعد  العميد  اأك��د 
المطيري  راجح  د.  المهرجان  ومدير  الم�ساندة 
على اأن العقبات التي واجهت هذه الدورة من عمر 
المهرجان كادت اأن تت�سبب في عدم اإقامته، اإل اأن 
الجهود المبذولة والإ�سرار على اإقامة هذه الدورة 
المهرجان،  اقامة  وراء  الرئي�ص  المحرك  ك��ان 
الفهد  حياة  القديرة  الفنانة  اختيار  اأن  واأو�سح 
الفنية  �سيرتها  لن�سع  ال��م��ه��رج��ان«  ك�سخ�سية 
الرائدة اأمام عيون اأبنائنا، لنقول لهم هكذا يكون 
الفنان الذي ي�ستحق التكريم، فاتخذوه قدوة لكم«
ولفت د. راجح في حواره مع » ن�سرة المهرجان« اإلى 
القدوة  مفهوم  تر�سيخ  اإلى  يحتاجون  ال�سباب  اأن 
على الم�ستويين الفني والأخالقي، مبينا اأن اإدارة 
تنف�سالن  ل  بالطبع،  المعهد  واإدارة  المهرجان، 
لتر�سيد  ت�سعى  التي  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  عن 
ال��ع��رو���ص،  ع��دد  تقلي�ص  اأن   م��وؤك��دا  الإن���ف���اق، 
هناك  اأن  يعني  ل  المهرجان  وليالي  وال�سيوف 
العبرة  فلي�ست  ال�سابقة،  ال���دورات  عن  تراجعًا 
�سيوف  اختيار  اأن  مو�سحا  الكيف،  بل  الكم،  في 
العلمية،  مكانتهم  اأ���س��ا���ص  على  ت��م  المهرجان 
الأجيال،  تنوع  على  وحر�سا  الذاتية،  و�سيرتهم 
لختيار  التحكيم  للجنة  م�ساحة  �سنترك   « وقال: 
اأ�ساتذة  م��ن  للجنة  م��ق��رر  ووج���ود  عملها،  اآل��ي��ة 
لهذه  العري�شة  الخطوط  تحديد  ي�شمن  المعهد، 

الآلية«.. وهذا ن�ص الحوار:
ما هي ال�سعوبات التي واجهتكم في الدورة ال�ساد�سة 

من عمر المهرجان؟
- �سهدت هذه الدورة عقبات كبرى لم ت�سهدها اأية 
كانت  اأنها  حد  اإل��ى  ال�سابقة،  ال��دورات  من  دورة 
مهددة بالإلغاء، وذلك لخف�ص ميزانية المهرجان 

الإداري��ة  العقبات  اإل��ى  بالإ�سافة  كبير،  حد  اإل��ى 
طريقين:  المهرجان  اإدارة  اأمام  وكان  المعقدة، 
عدم  على  الإ�شرار  اأو  لل�شغوط،  ال�شت�شالم  اإما 
وه��ذا  ال��ظ��روف،  كانت  مهما  المهرجان  توقف 
بجهود  اأ�سيد  اأن  يجب  ال�سدد  وفي هذا  كان،  ما 
عميد المعهد ورئي�ص المهرجان الذي وا�سل الليل 
بالنهار من اأجل اأن تظهر هذه الدورة اإلى النور، 
التربية  وزير  باهتمام مبا�سر من معالي  مدعومًا 
كما  العي�سى،  حمد  بدر  د.  العالي  التعليم  ووزي��ر 
كان لجهود الأ�ستاذ الدكتور/ حامد العازمي وكيل 
تنظيم  الأثر في نجاح  اأكبر  العالي  التعليم  وزارة 
مدير  ال�سالح  جوهر  والأ���س��ت��اذ/  ال���دورة،  ه��ذه 
اأجل  من  ال�سعوبات  ذلل  ال��ذي  المالية  ال�سوؤون 

أكد أن تقليص عدد العروض والضيوف وليالي المهرجان 
ال يعني أن هناك تراجعًا عن الدورات السابقة

مدير المهرجان د. راجح المطيري: واجهنا عقبات 
كادت أن تتسبب في عدم إقامة المهرجان

ترسيخ  إلـــى  الــشــبــاب  يــحــتــاج 
ـــوم الـــــقـــــدوة عــلــى  ـــه ـــف م

المستويين الفني واألخالقي
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اإقامة هذه المهرجان الذي يحمل ا�سم الكويت.
حدثنا عن بداية ال�ستعدادات لهذه الدورة.

لأننا  ج��دًا،  مبكرًا  ال��دورة  لهذه  ال�ستعداد  بداأنا   -
تم  فقد  �ستواجهنا،  التي  ال�سعوبات  نعلم  كنا 
�سهر  من  ابتداء  للمهرجان  العليا  اللجنة  ت�سكيل 
�سبتمبر 2015، وبداأت اإدارة المهرجان في توجيه 
المخاطبات الر�سمية للح�سول على الموافقات في 
وقت ي�سمح لنا بالعمل ب�سكل منا�سب، اإل اأن ردود 
الجهات المعنية اأ�سارت اإلى اأن الوقت مبكر جدًا 
ذلك  مع  ولكننا  الموافقات،  تلك  على  للح�سول 
بالممار�شة،  الخا�شة  ال�شروط  اإع��داد  في  بداأنا 
الأكاديمية  الموؤ�س�سات  مرا�سلة  في  ب��داأن��ا  كما 
م�ساركة  ن��م��وذج  خ��الل  م��ن  عرو�سهم  لتر�سيح 
باللغتين العربية والإنجليزية، وتلقينا ما يزيد عن 
الم�ساهدة  لجنة  وبداأت  م�سرحيًا،  ثالثين عر�سًا 
عملها ابتداًء من �سهر اأكتوبر 2015، وتم اختيار 
ثالثة عرو�ص خارجية، وعر�سين لطالب المعهد، 
لتقديم  ا���س��ت��ع��داد  اأت���م  ع��ل��ى  اأ�سبحنا  وب��ذل��ك 
المهرجان في موعده، فلم يتبق اإل الح�سول على 

الموافقات الر�سمية لإقامة المهرجان.
على اأي اأ�سا�ص تم اختيار المكرمين؟

- تم اختيار المكرمين على اأ�سا�ص محدد، وهو مدى 
الأكاديمية  الموؤ�س�سة  لخدمة  المبذولة  جهودهم 
اإليها، واأعني الجهود التطوعية التي  التي ينتمون 
عملهم  اإل��ى  بالإ�سافة  المعهد،  اأ�ساتذة  يبذلها 
تكريم  يعني  ول  التعليمية.  العملية  في  الأ�سا�سي 
خم�سة فقط من اأ�ساتذة المعهد اأن بقية الأ�ساتذة 
البع�ص  تكريم  ت��م  فقد  التكريم،  ي�ستحقون  ل 
في  غيرهم  تكريم  و�سيتم  ال�سابقة،  ال��دورة  في 

الدورات القادمة باإذن اهلل تعالى.
لتكون  الفهد  حياة  الفنانة  اختيار  اأ�سباب  هي  ما   

�سخ�سية المهرجان؟
- ل تن�ص اأن الموؤ�س�سة التي ن�سرف بالنتماء اإليها، هي 
موؤ�س�سة تعليمية تهدف اإلى تخريج فنان محترف، 

بفنون  الرت��ق��اء  ف��ي  ي�ساهم  ال��وق��ت،  ذات  وف��ي 
وفي  مجتمعه.  بق�سايا  الملتزم  الجاد  الم�سرح 
مفهوم  تر�سيخ  اإلى  ال�سباب  يحتاج  ال�سدد،  هذا 
القدوة على الم�ستوى الفني والأخالقي. وقد راأت 
اأمام  القدوة  هذه  طرح  اإمكانية  المهرجان  اإدارة 
جيل ال�سباب، ممثلة في ذلك الجيل الذهبي الذي 
جمع بين الحرفة الفنية، واللتزام الأخالقي، بما 
يجعل الفن ر�سالة ولي�ص مجرد �سلعة، خا�سة بعد 
اأن انت�سرت بع�ص الممار�سات التي هبطت بالفن 
البتذال،  من  متدنية  م�ستويات  اإل��ى  الم�سرحي 
اأنها  يت�سورون  اأبناءنا  نترك  اأن  يمكن  ل  وعليه 
المثل المحتذى، من هنا ياأتي اختيار فنانة قديرة 
اأمام  الرائدة  الفنية  �سيرتها  لن�سع  الفهد  كحياة 
ر�سالة  في  لهم  لنقول  واأذهانهم،  اأبنائنا  عيون 
مبا�سرة : هكذا يكون الفنان الذي ي�ستحق التكريم، 
فاتخذوه قدوة لكم في م�سيرتكم. علمًا باأن تقليد 
به في  تقليد معمول  للمهرجان،  اختيار �سخ�سية 
يطبق  ولكنه  الدولية،  المهرجانات  من  العديد 

للمرة الأولى في المهرجان الأكاديمي.
 هل �ست�سهد الدورات القادمة اأ�سماء اأخرى؟

تعالى -  باإذن اهلل  القادمة -  ال��دورات  �ست�سهد   -
المزيد من ال�سخ�سيات الرائدة التي يحفل بها 
المعيار  اأن  اإل  العريق،  الكويتي  الم�سرح  تاريخ 
فال  لالختيار،  حاكمًا  دوم��ًا  �سيظل  الأخ��الق��ي 

نريد لأبنائنا اإل القدوة الح�سنة فنًا وخلقًا.
 من المالحظ قلة عدد العرو�ص، فما هي الأ�سباب؟

المعهد  واإدارة   - المهرجان  اإدارة  تنف�سل  ل   -
بالطبع - عن ال�سيا�سة العامة للدولة التي ت�سعى 
لتر�سيد الإنفاق، ورغم تلقينا العديد من العرو�ص 
الخارجية، اإل اأن اللجنة العليا حددت عدد ليالي 
الميزانية  ب��ه  ت�سمح  م��ا  ح��دود  ف��ي  المهرجان 
في  الأو�ساع  تتح�سن  اأن  اأمل  وكلنا  المحدودة، 
اأكبر  ا�ستقطاب  لن�ستطيع  القريب  الم�ستقبل 
يخدم  بما  وال�سيوف  العرو�ص  من  ممكن  عدد 

اخترنا الفنانة القديرة حياة الفهد لنضع سيرتها الفنية الرائدة أمام عيون أبنائنا 
لنقول لهم: هكذا يكون الفنان الذي يستحق التكريم، فاتخذوه قدوة لكم
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م�سلحة اأبنائنا الطالب.
اأ�سا�ص   ما هو الدور الأ�سا�سي لل�سيوف، وعلى اأي 

تم اختيارهم؟
- بداية يجب التاأكيد على اأن عدد �سيوف المهرجان 
في هذه الدورة قد تقل�ص اإلى حد كبير، )18( 
الم�ساركة، وذلك  الثالث  الفرق  فقط، من غير 
ف��ي اإط���ار م��ا ذك��رن��اه م��ن ال��رغ��ب��ة ف��ي تر�سيد 
في  لل�سيوف  الأ�سا�سي  ال��دور  ويتمثل  الإن��ف��اق، 

الآتي:
بما  التطبيقية،  الندوات  في  المناق�سات  اإث��راء   -
مغايرة،  روؤى  اكت�ساب  من  المعهد  طالب  يفيد 
ومفاهيم م�ستحدثة في قراءة العر�ص الم�سرحي.
الن�سرة  في  والر�سينة  العلمية  النقدية  الكتابة   -
ال��ي��وم��ي��ة ال�����س��ادرة ع��ن ال��م��ه��رج��ان، وت��ع��رف 
باأقالم  النقدية  الكتابة  اأ�ساليب  على  الطالب 

الأ�ساتذة المتخ�س�سين.
ال�سيوف  الأ���س��ات��ذة  بين  المبا�سر  الح��ت��ك��اك   -
والطالب من خالل اللقاءات غير الر�سمية التي 

تمتد على مدار اأيام المهرجان.
- يحمل ال�سيوف - من اأ�ساتذة الم�سرح العربي - 
ر�سالة اإلى اأوطانهم عن تطور الم�سرح الكويتي، 
فهم �سفراء الفن والثقافة والأدب لبلدانهم في 

المحافل العربية والدولية.
مكانتهم  اأ���س��ا���ص  على  ال�سيوف  اختيار  ت��م  وق��د 
اإدارة  ب��اأن  علمًا  ال��ذات��ي��ة،  و�سيرتهم  العلمية، 
فال  الأج���ي���ال،  ت��ن��وع  على  تحر�ص  ال��م��ه��رج��ان 
تقت�سر الدعوة على جيل الرواد فقط، بل ت�سمح 
لهم  ممن  العرب  الم�سرحيين  ل�سباب  بم�ساحة 
اأو تنظيمية، بما يفيد الطالب  اإ�سهامات علمية 

في هذه المجالت.
المهرجان  في  �ستقدم  التي  الور�ص  مدى  اأي  اإلى   

مفيدة للطالب؟
- تقت�سر الور�ص في هذه الدورة على ور�سة واحدة 
ور�سة  اأن  تقديري  وف��ي   - للنفقات  تر�سيدًا   -

المهارات  وتنمية  الرتجال  وهي   - ال��دورة  هذه 
الحركية للمثل - �ستفيد الطالب في التعرف على 
طرق جديدة في التدريب على هذا الفن، واأوؤكد 
ي�سمح  بما  التدريب،  طريقة  في  ال�ستفادة  اأن 

للطالب بالتعر�ص لخبرات تدريبية مختلفة.
 حدثنا عن اآلية عمل لجنة التحكيم؟

- لما كانت اللجنة العليا للمهرجان حري�سة على 
لهم خبرات  التحكيم ممن  لجنة  اأع�ساء  انتقاء 
م�ساحة  ت��ت��رك  ف��اإن��ه��ا  عري�سة،  ون��ق��دي��ة  فنية 
للجنة لختيار تفا�سيل اآلية عملها، اإل اأن وجود 
مقرر للجنة من اأ�ساتذة المعهد، ي�سمن تحديد 
الخطوط العري�شة والأ�شا�شية لهذه الآلية، حيث 
يبداأ التحكيم بقراءة ن�سخة العر�ص قبل عر�سه 
ا�ستمارة  على  تطلع  كما  الم�سرح،  خ�سبة  على 
الم�شاركة المعدة �شلفًا، بهدف مراجعة �شروط 
اللجنة  وتجتمع  المهرجان.  لئحة  وفق  الت�سابق 
ومكان  موعد  ف��ي  العر�ص  انتهاء  عقب  يوميًا 
لمناق�سة  المهرجان  اإدارة  من  �سلفًا  محددين 

العر�ص وتقييمه.
بحيث  التحكيم،  ا�ستمارة  ت�سميم  للجنة  ويترك 

ت�سمن اآلية محددة لمنح جوائز المهرجان.
كيف تقيم م�سيرة المهرجان في دورته ال�ساد�سة ؟

- اأرى اأن المهرجان يتطور من دورة اإلى اأخرى، فال 
يعني تقلي�ص عدد العرو�ص، وتقلي�ص عدد ليالي 
هناك  اأن  ال�سيوف،  عدد  وتقلي�ص  المهرجان، 
تراجعًا عن الدورات ال�سابقة، فلي�ست العبرة في 
اإدارة المهرجان  الكم، بل الكيف. وقد حر�ست 
على اختيار اأف�سل العرو�ص ممن تنطبق عليهم 

�شروط المهرجان المحددة في لئحته.
وما يوؤكد تطور المهرجان، هو وجود الجديد دائمًا 
اختيار �سخ�سية  اأن  تقديري  وفي  دورة،  في كل 
للمهرجان كاإ�سافة جديدة في هذه الدورة، يمثل 
واحدة من الفعاليات الجديدة المثمرة، في ظل 

الأهداف التي �سبق تو�سيحها.

ال تنفصل إدارة المهرجان- وإدارة المعهد بالطبع -  
عن السياسة العامة للدولة التي تسعى لترشيد اإلنفاق
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�سور الهاجري
مدير عام املهرجان

د. راجح املطريي
امل�سرف على املعر�س الفني

اأ. د. اإبراهيم عي�سى ال�سفي
امل�سرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر
امل�سرف على العرو�س امل�سرحية

د. عبداهلل حممد العابر
املن�سق العام للمهرجان

د. اأمين اخل�ساب
رئي�س جلنة العالقات العامة

د. بدر خالد الدلح
رئي�س جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن
رئي�س حترير الن�سرة اليومية

د. في�سل حم�سن القحطاين
مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال
مدير التحرير

احل�سيني البجالتي
رئي�س املركز الإعالمي

اأ. مفرح ال�سمري
نائبة رئي�س املركز الإعالمي

غادة عبداملنعم
اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�سمري
م�ساري حامد
مفرح حجاب
فالح العنزي

عبداحلميد اخلطيب
ت�سميم واإخراج الن�سرة اليومية:

اأنور ال�ساذيل
ت�سوير:

حممد با�سل ال�سعد
اأحمد ال�ستاد
في�سل عامر
حمد الهويل

www.hioda.net

حياة الفهد
 »أيقونة الدراما الكويتية«

بقلم: د. في�سل القحطاني
     ترتكز فل�سفة وجود �سخ�سية للمهرجان 
على ركنين اأ�سا�سيين هما: اأهمية ال�سخ�سية 
ف��ي هذه  نتوقف  ول��ن  ال��م��ه��رج��ان،  واأه��م��ي��ة 
اأمام  لأننا  الأول��ى،  الأهمية  اإل على  ال�سطور 
قامة رفيعة ت�ستحق اأن يكتب عنها اأكثر مما 

هو متاح لنا في هذا المقام.
بكل  معنا  عا�ست  عامًا،  خم�سين  من  اأكثر  مدى  وعلى  الفهد،  حياة  المبدعة       
ر�سخت  ال�سفات  وبهذه  المعاني،  و�سمو  الم�ساعر،  �سعرنا معها ب�سدق  جوارحها، 
المدرك  الفنان  اإل  يفهمها  لن  مفاهيم  الالحقة،  لالأجيال  وفنية  مهنية  مفاهيم 
لخدمة  نف�سه  وهب  الذي  الفنان  الإن�سان،  الفنان  اإل  يدركها  ل  مفاهيم  لر�سالته، 

الفن واأهدافه، فا�ستحقت التقدير والتكريم.
     القديرة حياة الفهد �سربت خير مثال لعالقة الفنان بالمجتمع، حيث ر�سخت 
مبداأ الحترام والتوا�سع بينها والجمهور، فلم تغب عنها البت�سامة لجمهورها، حتى 
البداية  منذ  اأيقنت  الرائعة  ال�سيدة  قلبها، هذه  �سويداء  في  الحزن �ساربًا  كان  لو 
م�سوؤولياتها تجاه المجتمع، فف�سلت باحترافية م�سكالتها ال�سخ�سية عن لقاءاتها 

الإن�سانية.
الفهد - ومع مرور  الكويتية، فحياة  الفني والفعال في الدراما  اأما عن دورها       
ال�سنوات وتراكم الخبرة - كونت لنف�سها ح�سورًا مميزًا، تبلور في قدرتها على ملء 
اأدائها الذي ينم عن وعي بطبيعة ال�سخ�سيات التي  الف�ساء الم�سرحي من خالل 
ج�سدتها، فهي تملك- وبجدارة- القدرة على التلوين وا�ستخدام لغة الج�سد، وهذا 
ما ميزها وجعلها في ال�سف الأول، فكانت محط اأنظار الم�سرحين، ومنهم الراحل 
فاأ�سندوا  واآخرون،  ال�سريع  العزيز  المن�سور وعبد  والراحل من�سور  الر�سود  �سقر 
لها اأدوارًا كبيرة وهي في بداية م�سوارها، فقدمت دور الأم بجدارة وهي في ريعان 
�سبابها وحتى دور الجدة، اأما دورها في الكوميديا التي قدمتها، فكانت من اأنجح 
وقلب  عقل  اجتذاب  على  ق��درة  واأكثرهم  ال��دم  خفة  في  واأبرزهم  الخليج  فنانات 

الم�ساهد.
قدمت  حيث  التلفزيوني،  الدرامي  التاأليف  في  دوره��ا  اأي�سًا،  نغفل  اأن  يمكن  ول 
من  الخليجي  الم�ساهد  اإل��ى  الأق��رب  كانت  تلفزيونية  اأعمال  ع�سرة  عن  يزيد  ما 
الحالة  بين  يتوافق  ب�سكل  ال�سخ�سيات  ر�سم  على  والقدرة  الحبكة،  تم�ساك  حيث 
النف�سية لل�سخ�سية والأحداث التي توؤديها، حيث لقت تلك الأعمال متابعة من قبل 
بنا�سية  الإم�ساك  على  قدرتها  يوؤكد  بما  العربي،  والوطن  الخليج  في  الم�ساهدين 

الكتابة التلفزيونية.
على  المنظمة  اللجنة  واإلى  المهرجان  لرئي�ص  �سكرًا  التكريم،  ت�ستحق  الفهد  حياة 
هذه المبادرة التي اأ�سعدتنا كثيرًا، فنحن بحاجة اإلى طرح مثل هذه النماذج التي 

تحمل مقايي�ص النجاح اأمام طالب وطالبات المعهد العالي للفنون الم�سرحية. 



16

جدول فعاليات مهرجان الكويت
 الدولي للمسرح األكاديمي

الدورة السادسة
األحد 2016/2/14  

عن مرسحيةاملاثويلاالثنني 2016/2/15

 بغض النظر 

لعيل الزغبي

إعداد وإخراج: 

محمد الشطي 

املعهد العايل 

للفنون املرسحية 

- الكويت

تأليف: ما أجملنا الثالثاء 2016/2/16

محفوظ عبدالرحمن

إخراج:

 مارتينا عادل

املعهد العايل 

للفنون املرسحية 

- مرص

إعداد وإخراج: تأليف: أحمد العلوياملغسلةاألربعاء 2016/2/17

عبد الله املسلم

املعهد العايل 

للفنون املرسحية 

- الكويت

الخميس 

2016/2/18

تأليف وإخراج: حب يف زمن الحرب

محمد بشري بن سامل

كلية السالم 

للفنون األكادميية 

- الجزائر

تأليف وإخراج حديقة دائرة األحالمالجمعة 2016/2/19

جامعي

أكادميية املرسح 

بروما - إيطاليا

حفل الختام وإعالن الفائزين بالجوائزالسبت 2016/20/20

- جميع العرو�ص تبداأ في الثامنة م�ساًء.
الب�ستاوي من 15 -  اإنجي  اأ.  - تقام ور�سة بعنوان الرتجال وتنمية المهارات الحركية للممثل - قيادة 

2016/2/18 من ال�ساعة الرابعة اإلى ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء.
- يتم توقيع بروتوكول تعاون م�سترك بين مهرجان الكويت الدولي للم�سرح الأكاديمي، ومهرجان �سرم 

ال�سيخ الدولي للم�سرح ال�سبابي يوم 2016/2/17 ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء

االفتتاح
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