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في حفل ضخم شهد حضورًا غفيرًا من داخل وخارج الكويت

»من الفائز« اختتمت فعاليات الدورة 
السابعة من »المهرجان األكاديمي«

كتب عبداحلميد اخلطيب:

ووزي��ر  الرتبية  وزي��ر  معايل  رعاية  حتت 

التعليم العايل د. حممد عبداللطيف الفار�س، 

حمد  مب�سرح  اأقيم  �سخم  حفل  يف  اختتمت 

امل�سرحية،  للفنون  العايل  باملعهد  الرجيب، 

»الكويت  ال�سابعة ملهرجان  ال��دورة  فعاليات 

الدويل للم�سرح الأكادميي«، وبح�سور ممثل 

عميد   - املهرجان  رئي�س   - املهرجان  راعي 

فهد  د.  امل�سرحية  للفنون  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د 

جا�سم  ال�سيخ  املهرجان  و�سيف  الهاجري، 

امل�ساعد  العميد   - املهرجان  ومدير  ثان،  اآل 

اإىل  امل��ط��ري،  راج��ح  د.  الطالبية  لل�سوؤون 

العربية  ال��دول  من  املهرجان  �سيوف  جانب 

والأجنبية، واأع�ساء هيئة التدري�س يف املعهد، 

وعدد كبر من و�سائل الإعالم.

وقد بداأ احلفل، الذي قدمته املذيعة حبيبة 

العبداهلل، بتقدمي طلبة معهد العايل للفنون 

اثناء ال�سالم الوطني

د. فهد الهاجري متحدثاً

د. الهاجري: نجاح الدورة 
السابعة يمنحنا المزيد 

من العزم لتظل الكويت 
حاضنة للثقافة والفنون
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بعنوان  درام��ي��ة  م�سرحية  لوحة  امل�سرحية، 

»من الفائز«، من اإخراج خريج املعهد الفنان 

م�ساري املجيبل.

اإبداع خمرج اخلتام

خمرج  ال�ساب  الفنان  يوؤكد  اأخ��رى  وم��رة 

ال�سا�سة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  اخل��ت��ام،  ع��ر���س 

يف  فعل  كما  واملكان،  الزمان  حدود  ليتجاوز 

اأبعاد  ذات  ذكية  لفتة  وهي  الفتتاح،  عر�س 

فنية، فاملعادل الب�سري كان �سيدًا يف عر�س 

يف  مهمًا  دورًا  ال�سا�سة  لعبت  حيث  الفتتاح، 

اأي�سًا  م�ساركة  كانت  كما  الأح��داث،  اختزال 

يف الفعل الكوميدي الذي �سبغ به العر�س.

اأف���الم   مو�سيقات  امل��ج��ي��ب��ل،  وظ���ف  وق���د 

اإىل املنزل  الل�سو�س  جيم�س بوند مع دخول 

الذي �سدد عليه �ساحبه احلرا�سة بكامرات 

واأ�سعة ليزر، كما كان الأداء الإميائي م�ساعدًا 

من لوحة اخلتام )من الفائز(

رئي�س املهرجان د. فهد الهاجري متو�سطا د. راجح املطريي وال�سيخ جا�سم اآل ثان

رئيس المهرجان: فعاليات 
الدورة الحالية فتحة 
المجال لتبادل الرؤى 

واألفكار والتقنيات وفنونها
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والغاية  ال��ك��وم��ي��دي،  اجل��و  ه��ذا  خلق  على 

يخطف  اأن  ي�ستطيع  من  هي  الأح���داث  من 

يف  متواجدة  كانت  التي  الثمينة،  اجل��ائ��زة 

وكانت  ال�سا�سة،  يف  كانت  خمتلفني،  مكانني 

وهو  اأح��ده��م  دخ��ل  وبالفعل  اخل�سبة،  على 

ال�ساب علي عو�س، ليفوز بتحايله على البقية 

ويخطف اجلائزة.

التي كانت  العر�س ميزته تلك الإ�ساءات 

الأحيان  الأحيان �سجنًا، ويف بع�س  يف بع�س 

ترق�س  كانت  اأخ��رى  اأحيان  ويف  ليزر  اأ�سعة 

مع اأداء املمثلني، فاأعطت هذا اجلو الب�سيط 

واملمتع حلفل مل تتجاوز مدته الع�سر دقائق، 

مبا ل يدخل امللل يف نفو�س املتلقني.

مهرجان تبادل الأفكار

– رئي�س  اإلقاء عميد املعهد  واأعقب ذلك 

عن  نيابة  كلمة  الهاجري،  فهد  د.  املهرجان 

تكرمي د. عبدالله العابر عن دوره يف جلنة العرو�س امل�رسحية

اأع�ساء جلنة التحكيم اأثناء اإعالن النتائج

عريفة احلفل حبيبة العبدالله

عميد المعهد: ثمانية أيام 
شهدت فيهم الكويت 
تظاهرة ثقافية فنية 

فريدة من نوعها
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ووزير  الرتبية  وزير  معايل  املهرجان،  راعي 

ج��اء  ال��ف��ار���س،  حم��م��د  د.  ال��ع��ايل  التعليم 

فيها: »اأبنائي طالب املعهد، وطالب املعاهد 

ثمانية  مدار  على  والأجنبية،  العربية  الفنية 

اأيام �سهدت دولة الكويت تظاهرة ثقافية فنية 

التقى  الأي��ام  هذه  خالل  نوعها،  من  فريدة 

�سباب امل�سرح من دول عربية واأوروبية معًا، 

على  املرتكزة  امل�سرحية  فنونهم  ليعر�سوا 

ثقافاتهم املختلفة، ول �سك اأن تلك اللقاءات 

يتبادل  اإذ  وت��اأث��ره،  مغزاه  له  حدثًا  ت�سكل 

على  فقط  لي�س  اأف��ك��اره��م،  امل�سرح  �سباب 

وفنونها،  وتقنياتها  امل�سرحية  الروؤى  م�ستوى 

احل�سارات  ح��وار  م�ستوى  على  اأي�سًا  ولكن 

الذي مل يعد ترفًا يف عامل جديد، بل قربت 

الثورة املعلوماتية بني اأجزائه، لي�سبح اأقرب 

متباعد  عامل  اإىل  منه  ال�سغرة  القرية  اإىل 

طلبة املعهد يف ا�ستعرا�س اخلتام

اأ. اأنور ح�ساين مكرما عن الوفد املغربي

د. يو�سف ال�سفران اأثناء كلمته

د. الصفران: أشكر زمالئي 
في لجنة التحكيم 

على أدائهم الذي اتسم 
بالموضوعية والشفافية
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رئيس لجنة التحكيم: سعدنا 
بهذا الزخم في العروض 

المتنوعة على مدار 
فعاليات الدورة السابعة

الأطراف«.

ليمنحنا  الدورة  »اإن جناح هذه  واأ�ساف: 

ال�سعي  على  والت�سميم  ال��ع��زم  م��ن  امل��زي��د 

للثقافة  حا�سنة  الكويت  تظل  لأن  ال��دائ��م 

والفنون، وملتقى للح�سارات، واأر�سا للمحبة 

وال�سالم، واأن تكون اأكادمييتها الفنية �سرحًا 

�ساخمًا يلتف حوله الفنانون ال�سباب من كافة 

الأقطار العربية والأجنبية، اإىل جانب �سباب 

ومناط  الأم��ة  اأم��ل  الواعدين،  الكويت  دول��ة 

م�ستقبلها، وكل هذا غر بعيد يف ظل القيادة 

احلكيمة ل�ساحب ال�سمو اأمر البالد ال�سيخ 

ورعاه،  اهلل  ال�سباح- حفظه  الأحمد  �سباح 

و�سمو ويل عهده الأمني ال�سيخ نواف الأحمد 

اهلل«. – حفظه 
حلظة التكرمي

املهرجان،  – رئي�س  املعهد  قام عميد  ثم 

.. وتكرمي الفنان ال�ساب عبداملح�سن العمر

اأ. مازن الغرباوي حلظة تكرميه

اأ. جمال الردهان مكرما
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أفضل ديكور لمحمد 
الشطي.. وأحسن أزياء 
لحصة العبيد.. وأفضل 
إضاءة لعلي الفضلي

د.  امل��ه��رج��ان،  وم��دي��ر  ال��ه��اج��ري،  فهد  د. 

يف  امل�ساركة  الفرق  بتكرمي  املطري،  راجح 

العايل  املعهد  الكويت -  دولة  املهرجان: من 

م�سرحيتي  يف  ممثال   - امل�سرحية  للفنون 

»الرجل الذي �سار« و »يف انتظار«، ومن بولندا 

جمهورية  وم��ن  وامل��الئ��ك��ة«،  »توبا  م�سرحية 

الإ�سارات  »طقو�س  م�سرحية  العربية  م�سر 

»حنني«،  م�سرحية  املغرب  ومن  والتحولت«، 

ومن اإيطاليا م�سرحية »ل اأهتم«.

ال���دورة  حتكيم  جلنة  ت��ك��رمي  ذل��ك  وت��ال 

ال�����س��اب��ع��ة م��ن م��ه��رج��ان »ال��ك��وي��ت ال���دويل 

من  كاًل  �سمت  والتي  الأك��ادمي��ي«،  للم�سرح 

رئي�س اللجنة د. يو�سف ال�سفران، والأع�ساء 

والفنان جمال الردهان، و د. جمال ياقوت، 

والفنان على العليان، والفنان مازن الغرباوي.

جلنة  رئي�س  ق��ام  النتائج،  اإع���الن  وقبل 

ال�سيخ جا�سم اآل ثان مكرما اأ. علي العليان

تكرمي خا�س لإدارة فندق هوليدي اإن حل�سن �سيافتهم للوفود

اأثناء تكرمي د. مدحت الكا�سف
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»ال أهتم« أفضل عرض 
جماعي.. و »توبا والمالئكة« 
أفضل نص.. وعبداهلل الدرزي 

أفضل مخرج

بقراءة  ال�سفران،  يو�سف  د.  الدورة  حتكيم 

التحكيم،  جلنة  وتو�سيات  اخلتامي،  البيان 

حيث قال: »اأتوجه بال�سكر اإىل اللجنة العليا 

رئي�سًا  باختياري  الغالية  لثقتها  للمهرجان، 

اأع�ساء  زمالئي  اأ�سكر  كما  التحكيم،  للجنة 

اللجنة، على اأدائهم الذي ات�سم باملو�سوعية 

وال�سفافية«.

�سعدت  لقد  الكرام،  »�سيوفنا  واأ���س��اف: 

العرو�س  يف  الزخم  بهذا  اأي�سًا  �سعدمت  كما 

املتنوعة، بني عرو�س تقليدية وحداثية وما بعد 

حداثية، ول �سك اأن هذا التنوع على م�ستوى 

الجتاهات امل�سرحية والثقافات املتعددة من 

له  اأن ُيحدث حراكًا م�سرحيًا، �سيكون  �ساأنه 

بدولة  اإث��راء خربات طالبنا  الأكرب يف  الأثر 

العربي  امل�سرح  �سباب  وزمالئهم  الكويت، 

والأوروبي«.

الطالب حممد �سعد يبحث عن الفائز

تكرمي د. جمال ياقوت ع�سو جلنة التحكيم

خمرج عر�س اخلتام م�ساري املجيبل
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أفضل ممثل دور أول إيهاب 
محفوظ.. وأفضل ممثلة 

دور أول مارتينا عادل

تو�سيات جلنة التحكيم

عليكم  اأعر�س  »�سوف  ال�سفران:  وتابع 

اللجنة  �ساهدت  فقد  التحكيم،  جلنة  تقرير 

�ستة عرو�س م�سرحية، تناف�ست جميعها على 

الدويل  »الكويت  ملهرجان  الر�سمية  اجلوائز 

املحددة  اجلوائز  وهي  الأكادميي«،  للم�سرح 

 13 وعددها  لنا،  امل�سلمة  الالئحة  يف  �سلفًا 

جائزة، حيث تو�سي اجلنة التحكيم بالآتي:

اأول: الهتمام بالنطق ال�سحيح للعرو�س 

مب�ساركة  الف�سحى،  العربية  باللغة  املقدمة 

تدريبات  بدء  قبل  اللغة  ي�سبط  متخ�س�س 

فرتة  ط��وال  املمثلني  اأداء  ويتابع  ال��ق��راءة، 

التدريبات.

املتميزة  العرو�س  من  ال�ستفادة  ثانيا: 

التي �سهدتها هذه الدورة والدورات ال�سابقة، 

للمقررات  التطبيقية  اجلوانب  يف  باإدماجها 

د. فهد الهاجري مرحباً بال�سيخ جا�سم اآل ثان

درع تكرميي للوفد الإيطايل

رئي�سة الوفد البولندي اإميليا بتاليف�سكا اأثناء تكرميها
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محمود األشقر أحسن 
ممثل دور ثان.. وآالء الهندي 

أفضل ممثلة دور ثان

الدرا�سية باأق�سام املعهد.

ث��ال��ث��ا: ا���س��ت��خ��دام ث��الث ج��وائ��ز ت�ساف 

للجوائز املقررة، وذلك اعتبارًا من الدورات 

للتعبر  »ج��ائ��زة خ��ا���س��ة  وه���م:  ال��ق��ادم��ة، 

خا�سة  ج��ائ��زة  واأداًء،  ت�سميمًا  احل��رك��ي 

باحللول  خا�سة  وج��ائ��زة  بالدراماتورجيا، 

اخلالقة«.

جوائز املهرجان

واأع���ق���ب ذل���ك اإع�����الن ج���وائ���ز ال����دورة 

للم�سرح  الدويل  »الكويت  ال�سابعة  ملهرجان 

جا�سم  ال�سيخ  دعوة  متت  حيث  الأكادميي«، 

اآل ثان، لل�سعود اإىل خ�سبة امل�سرح، لي�سارك 

د.  املهرجان،  – رئي�س  املعهد  كل من عميد 

راجح  د.  املهرجان،  وعميد  الهاجري،  فهد 

املطري، يف تقدمي اجلوائز للفائزين يف هذه 

الدورة من املهرجان«.

اأف�سل ن�س م�رسحي وجائزة التحكيم عن )توبا واملالئكة(

د. عبدالله العابر م�ساركاً طالبه فرحتهم

علي الف�سلي - اأف�سل اإ�ساءة - )يف انتظار(
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وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

جائزة اأف�سل عر�س م�سرحي جماعي:

م�سرحية »ل اأهتم« - اجلمهورية الإيطالية.

جائزة اأف�سل ن�س م�سرحي:

– وت�سلمت  – بولندا  وامل��الئ��ك��ة«  »ت��وب��ا 

اجلائزة خمرجة العر�س، اإميليا بتاليف�سكا.

جائزة اأف�سل خمرج:

عبداهلل الدرزي، عن م�سرحية »يف انتظار« 

- دولة الكويت.

جائزة اأف�سل ممثل دور اأول:

»طقو�س  م�سرحية  عن  حمفوظ،  اإي��ه��اب 

وال����ت����ح����ولت« - ج��م��ه��وري��ة  الإ�������س������ارات 

م�سر العربية.

جائزة اأف�سل ممثلة دور اأول:

»طقو�س  م�سرحية  ع��ن  ع���ادل،  مارتينا 

ج��م��ه��وري��ة   -  » وال���ت���ح���ولت  الإ������س�����ارات 

جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة تذهب لمسرحية 
»توبا والمالئكة« من بولندا

اأف�سل ديكور حممد ال�سطي - )يف انتظار(

مارتينا عادل - اأف�سل ممثلة دور اأول

اأف�سل عر�س م�رسحي جماعي )م�رسحية لاأهتم( - اإيطاليا
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م�سر العربية.

جائزة اأف�سل ممثل دور ثان:

»طقو�س  م�سرحية  عن  الأ�سقر،  حممود 

ج��م��ه��وري��ة   -  » وال���ت���ح���ولت  الإ������س�����ارات 

م�سر العربية.

جائزة اأف�سل ممثلة دور ثان:

اآلء الهندي، عن م�سرحية »يف انتظار« - 

دولة الكويت.

جائزة اأف�سل ديكور:

حممد ال�سطي، عن م�سرحية »يف انتظار« 

- دولة الكويت.

جائزة اأف�سل اأزياء:

ح�سة العبيد، عن م�سرحية »يف انتظار« - 

دولة الكويت.

جائزة اأف�سل اإ�ساءة:

علي الف�سلي، عن م�سرحية »يف انتظار« - 

دولة الكويت.

جائزة اأف�سل مو�سيقي:

»طقو�س  م�سرحية  ع��ن  ال�����س��ريف،  ل��وؤي 

وال����ت����ح����ولت« - ج��م��ه��وري��ة  الإ�������س������ارات 

م�سر العربية.

جائزة اأف�سل مكياج:

ح�����س��ة ال��ع��ب��ي��دان، ع��ن م�����س��رح��ي��ة  »يف 

انتظار« - دولة الكويت.

جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة:

وقد فازت بها م�سرحية »توبا واملالئكة« -  

جمهورية بولندا.

ح�سة العبيدان - جائزتي اأف�سل اأزياء ومكياج

اآلء الهندي - اأف�سل ممثلة دور ثان - )يف انتظار(

اأف�سل خمرج - عبدالله الدرزي - )يف انتظار(
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جائزة اأف�سل مو�سيقى يت�سلمها حممد حنتوله نيابة عن لوؤي ال�سرييف

اإيهاب حمفوظ - اأف�سل ممثل دور اأول - )طقو�س الإ�سارات والتحولت(

حممد يو�سف ي�ستلم جائزة اأف�سل ممثل دور ثان نيابة عن حممود الأ�سقر د. جمال ياقوت م�ساركاً الفريق امل�رسي فرحة الفوز
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استحقوا التكريم
اأ. اأنور عبداهلل

حما�سر ملادة التذوق املو�سيقي - املعهد العايل للفنون امل�سرحية – 

دولة الكويت.

اأ. مو�سى اآرتي

– دولة  امل�سرحية  للفنون  العايل  املعهد   - الديكور  بق�سم  حما�سر 

الكويت.

د. مبارك املزعل

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم التلفزيون - املعهد العايل للفنون امل�سرحية – 

دولة الكويت.

اأ. جمال الردهان

حما�سر ملادة التمثيل والإخراج - املعهد العايل للفنون امل�سرحية – 

دولة الكويت.

د. منى العمري

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم النقد والأدب امل�سرحي - املعهد العايل للفنون 

امل�سرحية – دولة الكويت.

د. حممد عبدال

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم النقد والأدب امل�سرحي – املعهد العايل للفنون 

امل�سرحية – دولة الكويت.
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اللجنة العليا للمهرجان
عميد املعهد ورئي�س املهرجان

د. فهد من�سور الهاجري

مدير عام املهرجان

د. راجح املطري

املن�سق عام املهرجان

د. اأمين اخل�ساب

امل�سرف على الندوات الفكرية

د. علي عبداهلل حيدر

امل�سرف على العرو�ض امل�سرحية

د. عبداهلل حممد العابر

رئي�ض حترير الن�سرة اليومية

د. في�سل حم�سن القحطاين

مدير املوقع الإلكرتوين

د. طارق جمال

رئي�ض جلنة التجهيزات الفنية

اأ. فهد املذن

امل�سرف على املعر�ض الفني

د. خالد الفرج

مدير التحرير

غادة عبداملنعم

رئي�ض املركز الإعالمي

اأ. مفرح ال�سمري

اأع�ساء املركز الإعالمي

حافظ ال�سمري

م�ساري حامد

مفرح حجاب

حممد جمعة

عبداحلميد اخلطيب

فادي عبداهلل

الإخراج الفني

اأحم��د اأن���ور

ر�سوان الزعبي

حترير

�سعي���د عل���ي

ت�سوير:

حممد ال�سعد

فريال حماد

www.hioda.net

- عبدالعزيز حممد عبدالعزيز ال�سرّيع)1939م(.

- م�سرحي واإعالمي وروائي وكاتب كويتي حا�سل على لي�سان�س 

لغة عربية من جامعة الكويت.

عام  تاأ�سي�سها  ف��ور  العربي  اخلليج  م�سرح  لفرقة  ان�سم   -

1963م، فكان واحًدا من اأهم موؤ�س�سيها وبناتها.

والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س  يف  للعمل  انتقل    -

منها:  املنا�سب،  من  العديد  فيه  و�سغل  1973م،  عام  منت�سف 

رئي�س ق�سم امل�سرح، رئي�س ق�سم العالقات الثقافية اخلارجية.

-  األف عدة م�سرحيات، منها: »الأ�سرة ال�سائعة« عام 1963م، 

»اجلوع« عام 1964م، »عنده �سهادة« عام 1965م، »فلو�س ونفو�س« 

عام 1970م، »ملن القرار الأخر« عام 1968م.

متزوج« عام  »دموع رجل  با�سم  اأ�سدر جمموعة ق�س�سية    -

1985م.

- كتب العديد من الكتب واملقالت، منها : »امل�سرح املدر�سي يف 

دول اخلليج العربية« عام 1993م، »ال�سعر وال�ساعر« عام 2001م.

»اخلادمة«،  منها:  التلفزيونية،  التمثيليات  من  عددًا  كتب   -

»نقطة �سعف«، »كلمات متقاطعة«.

جائزة  واأولها  التقدير،  و�سهادات  اجلوائز  من  ع��دًدا  نال   -

التاأليف امل�سرحي عن م�سرحية »عنده �سهادة« عام 1965م، من 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل.

-  اختر رئي�ًسا فخرًيا مل�سرح اخلليج العربي عام 1992م.

امل�سرحية  قرطاج  اأي��ام  مهرجان  يف  1995م،  ع��ام  ُك��رم    -

)الدورة ال�سابعة(.

-  ح�سل على و�سام ال�ستحقاق الثقايف من الطبقة الثانية من 

رئي�س جمهورية تون�س - اأكتوبر عام 1995م.

شخصية
المهرجان

الكاتب القدير
اأ. عبد العزيز ال�رسيعأ./ عبد العزيز السريع
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لقطات

الفنانة القديرة حياة الفهد مع روان عبدال

�سيوف  املهرجان  يف انتظار حفل اخلتام

الفنانة منى �سداد مع الطفلتان فاطمة ونور عبدال


