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املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - منظمة حكومية

مهرجان الكويت املسرحي السادس عشر
1 – 11 ديسمبر 2015م

٭ يعقب كل عرض مسرحي ندوة تطبيقية بقاعة الندوات – مسرح الدسمة

مالحظاتاملكانالوقتالنشاطالتاريخ

الثالثاء
مسرح الدسمة8:00محفل االفتتاح2015/12/1

األربعاء
2015/12/2

مسرحية »العرس«
مسرح الدسمة8:00مفرقة املعهد العالي للفنون املسرحية

اخلميس
2015/12/3

مسرحية »عربة مليئة بالقطن«
مسرح الدسمة8:00مفرقة املسرح العربي

زيارة متحف الكويت 
+ املكتبة الوطنية – 

10:00 صباحا

اجلمعة
2015/12/4

مسرحية »ثاني أكسيد املنجنيق«
مسرح الدسمة8:00مشركة ليدرز برو لإلنتاج الفني

السبت
2015/12/5

الندوة الفكرية »املسرح وتعزيز الوحدة الوطنية«
مسرحية »املنطاد«

فرقة اجليل الواعي لإلنتاج الفني

11:00ص
8:00م

مقر إقامة الضيوف
مسرح الدسمة

األحد
2015/12/6

الندوة الفكرية »املسرح وتعزيز الوحدة الوطنية«
مسرحية »القلعة«

فرقة املسرح الكويتي

11:00ص
8:00م

مقر إقامة الضيوف
مسرح الدسمة

االثنني
2015/12/7

مسرحية »بالد أزل«
مسرح الدسمة8:00مفرقة املسرح الشعبي

زيارة متحف التراث 
البحري + بيت ديكسون 

– 10:00 صباحا

الثالثاء
2015/12/8

مسرحية »اجلندول«
مسرح الدسمة8:00مفرقة مسرح الشباب

األربعاء
2015/12/9

مسرحية »بال غطاء«
مسرح الدسمة8:00مفرقة مسرح اخلليج العربي

اخلميس
راحة2015/12/10

زيارة متحف الفن 
احلديث

8:00 مساء

اجلمعة
2015/12/11

حفل اخلتام وتكرمي الرواد
مسرح الدسمة8:00موتوزيع اجلوائز
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نرشة يوميـة 
تصدر مبنـاسبة

مهرجان الكويت المسرحي الـ 16 

األمني العام
رئيس اللجنة العليا

م. علي حسين اليوحة
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عادل بدوي - مرشف التحرير

فرح الشاميل - محررة

الحسيني البجاليت - محرر

تمن كواليس
البروڤا
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عادل بدوي - مرشف التحرير

فرح الشاميل - محررة

الحسيني البجاليت - محرر

اإلخراج والتصميمللتواصل أسرة التحرير
وحدة اإلنتاج يف املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب
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االستمرارية .. الرهان
اليوم حينام تدق الرضبات الثالث؛ إيذانا بافتتاح أعامل 

الدورة السادس��ة عرشة ملهرجان الكويت املرسحي، الذي 

ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، فإن تلك 

االستمرارية متثل يف حد ذاتها أحد الرهانات األساسية التي 

راحت تش��تغل عليها جملة القطاعات، اعتبارا من الفرق 

املرسحي��ة األهلية، وأيضا الفرق املرسحية الخاصة، والفرق 

املتخصصة، وكذلك إدارة املرسح باملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

إن هذه االس��تمرارية التي نراهن عليها تظل مقرونة 

بكل مف��ردات التميز، حتى بات هذا املهرجان، بالنس��بة 

إىل أه��ل امل��رسح يف العامل العريب وبالنس��بة لن��ا، موعدا 

متج��ددا مع اإلبداع املرسحي يف دول��ة الكويت التي تويل 

املرسح، ش��أنه ش��أن كل مفردات الفعل الثق��ايف والفني 

واألديب واإلبداع��ي، كل مفردات الدع��م والرعاية املقرونة 

باإلسرتاتيجية املس��تقبلية التي تأخذ بعني االعتبار املرسح 

وأهميته كمنصة حقيقية لإلبداع اإلنساين.

ويف محطتنا، خ��الل الدورة السادس��ة عرشة، كم من 

النتاج��ات الت��ي تقدمها الف��رق املرسحية األرب��ع، وأيضا 

الفرق الخاص��ة والنوعية، املتمثلة يف املعهد العايل للفنون 

املرسحية، أحد األجنحة التي يحلق بها مرسحنا يف الكويت 

إىل آفاق إبداعي��ة أرحب وأخصب وأعم��ق، باإلضافة إىل 

مرسح الشباب ومرسح الجامعة واملرسح الخاص وغريه من 

القطاعات التي تنتظر هذا املهرجان لتؤكد وترسخ وتشارك 

يف بلورة مضامني البصمة املرسحية يف دولة الكويت.

إن الس��نوات املاضية م��ن عمر ه��ذا املهرجان، بكل 

أنشطته وفعالياته، التي تحتفي باملبدع، وتراهن عىل جيل 

الش��باب، وتؤمن بالحوار والبحث والتامس مع املبدعني يف 

أنح��اء عاملنا العريب، والذين يوجد صفوة منهم اليوم بيننا، 

نسعد بحضورهم وإسهاماتهم من أجل مرسح عريب متميز، 

ولعله خري حصاد لسنوات حبىل بالعطاء واالستمرارية.

فام أروع االس��تمرارية حينام تقرتن بالبصامت والقيم 

اإلبداعية الكربى!

وإىل مزيد من العطاء... والله املوفق.

م. علي اليوحة
األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
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عقدت األمانة العامة للمجلس الوطني 
للثقاف������ة والفنون واآلداب مؤمترا صحافيا 
إللقاء الضوء على فعاليات الدورة السادسة 
عش������رة ملهرجان الكويت املس������رحي الذي 
يفتتح اليوم ويس������تمر حتى احلادي عش������ر 
من ديس������مبر اجلاري، وحتدث في املؤمتر 
مدير إدارة املسرح باملجلس مدير املهرجان 
صالح احلم������ر، وأدار املؤمت������ر عبدالكرمي 

الهاجري من إدارة املسرح.
في بداية حديثه رحب احلمر باحلضور 
م������ن اإلعالمي������ن، وقدم الش������كر لهم على 
مجهوداتهم التي يقومون بها س������نويا لدعم 
املهرج������ان، وإظه������ار احلرك������ة املس������رحية 
بأفضل ص������ورة، مؤكدا أن املجلس الوطني 
حاول قدر املستطاع، في هذه الدورة، تنفيذ 
توصيات جلنة التحكيم التي وضعت العام 

املاضي »كم������ا حاولنا دعوة الكثير من كبار 
فناني املس������رح في جميع الدول اخلليجية 

والعربية«.
وأش������ار احلمر إلى حفل االفتتاح الذي 
سيتضمن عرضا جماهيريا هو »الطنبور«، 
فك������رة وإنتاج بن������در طالل الس������عيد، ومن 
تأليف وإخراج عبدالعزيز الصبر، وبطولة 
النجوم س������عد الف������رج، وس������مير القالف، 
وخالد البريكي، وبش������ير غني������م، ومالك، 
وعبير احم������د، ومي البلوش������ي، وعبدالله 
بهم������ن، وغدي������ر صف������ر، وأحم������د التمار، 

وسامي مهاوش.
وأضاف: »ارتأت إدارة املهرجان تقدمي 
هذا النوع من املس������رح إلى جانب عروض 
املس������ابقة الرس������مية للمهرجان هذا العام؛ 
ليتعرف الضيوف على املسرح اجلماهيري 

في الكويت، كما أن املجلس الوطني يدعم 
الهادفة  الكوميدية  اجلماهيري������ة  األعمال 
ذات املضمون، فتم اختي������ار الفصل األول 
ملس������رحية »الطمبور«، وذك������ر أن هذه هي 
امل������رة األولى التي يتم فيه������ا تقدمي عرض 
مس������رحي جماهيري »جتاري« ضمن حفل 
االفتتاح، ويعود الس������بب ف������ي ذلك لرغبتنا 
في التأكيد أن هن������اك عروضا جماهيرية 
تصلح أيضا للعرض داخل املهرجانات، ملا 
فيها م������ن قصة ممي������زة وأداء يليق ويرقى 
ملس������توى املشاركة في مثل هذه االحتفاالت 

املسرحية.

العروض املشاركة
وع������ن طبيعة املش������اركة الرس������مية في 
ال������دورة احلالية للمهرج������ان، أعلن احلمر 

مهرجان الكويت املسرحي الـ 16

خالل مؤمتر صحافي إللقاء الضوء على فعاليات الدورة الـ 16 للمهرجان

صالح الحمر: 8 عروض في المسابقة الرسمية ..
و»الطمبور« عرض االفتتاح الجماهيري

احلمر متحدثًا في املؤمتر الصحافي ويبدو الهاجري
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مش������اركة 8 عروض متثل الفرق املسرحية األهلية األربع، والفرق 
اخلاصة واألكادميية، وجاءت مشاركاتها وأوقات عروضها كالتالي:

- مس������رحية »العرس«، لفرقة املعهد العالي للفنون املسرحية، 
يوم األربعاء 2  ديسمبر.

- مس������رحية »عربة مليئة بالقطن«، لفرقة املسرح العربي، يوم 
اخلميس 3  ديسمبر.

- مس������رحية »املنجنيق«، لش������ركة 
ليدرز ب������رو لإلنتاج الفني، يوم اجلمعة 

4 ديسمبر.
- مسرحية »املنطاد« لفرقة اجليل 
الدولي لإلنتاج الفني، يوم الس������بت 5 

ديسمبر.
- مسرحية »القلعة« لفرقة املسرح 

الكويتي، يوم األحد 6 ديسمبر.
- مس������رحية »ب������الد ازل«، لفرق������ة 
املسرح الشعبي، يوم االثنن 7 ديسمبر.

لفرقة  »اجلن������دول«،  مس������رحية   -
 8 الثالث������اء  ي������وم  الش������باب،  مس������رح 

ديسمبر.
- مس������رحية »بال غط������اء«، لفرقة 

مسرح اخلليج العربي، يوم األربعاء 9 ديسمبر.
 يذكر أنه سوف تعقد ندوة تطبيقية عقب كل عرض مسرحي 

بقاعة الندوات مبسرح الدسمة.

ُمون امُلكرَّ
وذكر احلمر أن املهرجان س������يكرم هذا العام عددا من الفنانن 
ورواد املس������رح، تقدي������را لهم على م������ا قدموه للحركة املس������رحية 
الكويتية، وه������م: بدر الطيار، ومحبوب العبدالله، والفنان حس������ن 
املنصور، ود. نبيل الفيلكاوي، وحمد الرقعي، وجنف جمال، وكاملة 
العياد، ود. ش������ايع الش������ايع، والش������اعر 
الكبي������ر عبداللطي������ف البن������اي، والفنان 

خالد العقروقة )ولد الديرة(.
أم������ا بخص������وص الن������دوة الفكري������ة 
الرئيس������ية التي س������تعقد يومي السبت 
واألح������د املقبلن، مبق������ر إقامة ضيوف 
املهرج������ان بفندق جي دبلي������و ماريوت، 
فتتمحور حول  عنوان »دور املسرح في 
تعزيز الوح������دة الوطنية«، وأضاف: »مت 
اختي������ار هذا العنوان مل������ا متر به بلداننا 
العربية من أزم������ات وإرهاب، لكن إدارة 
املهرج������ان ارتأت أن يت������م حصرها في 
دول اخللي������ج العربي فقط، فيش������ارك 
من مملك������ة البحرين زه������راء املنصور، 
ومن الكويت د. فيصل القحطاني، ومن 
اململكة العربية الس������عودية د. سامي اجلمعان، ومن قطر د. حسن 
رشيد، ومن سلطنة عمان د. محمد احلبسي، باإلضافة إلى قائمة 

من الضيوف تضم 43 شخصية مسرحية خليجية وعربية«.

رواد  م���������ن  ن�����خ�����ب�����ة  ت��������ك��������رمي   -

امل�سرح تقديًرا ملا بذلوه لإثراء 

احل���رك���ة امل�����س��رح��ي��ة يف ال��ك��وي��ت

- الندوة الفكرية تتمحور 

يف  امل�������������س������رح  »دور  ح����������ول 

ت���ع���زي���ز ال�����وح�����دة ال���وط���ن���ي���ة 

من��������������وذًج��������������ا« اخل���������ل���������ي���������ج   ..

جانب من احلضور



بدر جاسم الطيــار
- مواليد 4 أكتوبر 1951.

- ممثل كويتي بدأ مشواره الفني في عام 1978. 
- عضو فرقة املسرح العربي منذ أكثر من أربعة عقود.

- تدرج في مناصب إدارية وفنية في الفرقة.
- ش���ارك ف���ي كثي���ر م���ن أعمالها املس���رحية إلى 
جان���ب املش���اركة مع الفرق���ة املس���رحية األهلية 

ومسرح القطاع اخلاص.
- شارك في العديد من املهرجانات اخلليجية والعربية.

م في يوم املسرح العربي لتكرمي الفنان املسرحي. - ُكرِّ
م في احتفالية املسرح العربي مبناسبة مرور ربع قرن على إنشاء الفرقة. - ُكرِّ

من أعماله املسرحية:
- »س���لطان للبيع«، إخراج فؤاد الشطي، »قاضي الفريج«، إخراج محمد خضر، 
»الس���يف« إخ���راج محم���د خضر، »رحل���ة حنظلة« إخ���راج فؤاد الش���طي، »نوره« 
إخراج فؤاد الش���طي، »ش���مس الش���موس« إخراج د. هناء عبدالفتاح، »الدينار« 

إخراج كنعان حمد.

محبوب العبداهلل
- كاتب صحافي وناقد فني.

- عضو فرقة مسرح اخلليج العربي منذ التأسيس 
عام 1963، وش����ارك في رحالت الفرقة اخلارجية 
ل����دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية، 
وش����ارك في مهرجان دمشق املس����رحي، ومهرجان 
املس����رح العربي ف����ي املغرب، ومهرج����ان قرطاج في 

تونس، ومهرجانات في القاهرة وبغداد وبيروت.
- شارك في النشاطات الثقافية والفنية، وبالذات األسابيع الثقافية الكويتية في اخلارج 

مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
- أعد كتاب »ملتقى صقر الرش���ود املس���رحي األول« مبناس���بة احتفالية الفرقة بالذكرى 

األربعني لتأسيسها، وإقامة ملتقى صقر الرشود املسرحي الثاني – ديسمبر 2004.
- أعد كتاب »فرقة مس���رح اخلليج العربي في ربع قرن«، مبناس���بة احتفالية الفرقة بهذه 

املناسبة – أكتوبر 1988.
- صدر له في عام 1994 كتاب »احلرب ورائحة النفط«، وأعد كتاب »صقر الرشود.. 
غاب وقت التوهج« مبناسبة احتفالية فرقة مسرح اخلليج العربي بالذكرى األربعني 

لتأسيسها، وإقامة ملتقى صقر الرشود املسرحي الثاني - ديسمبر 2004.
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حسين المنصور
انض���م إلى فرقة مس���رح اخللي���ج العربي في 
عام 1964، وبدأ نشاطه املسرحي مع الفرقة 

في عام 1965 مبسرحية »عنده شهادة«.
مثل أدوارا في مسرحيات عدة منها:

- الدرجة الرابعة، 1 2 3 4 مب، حفلة على اخلازوق، 
عريس لبنت الس���لطان، للصبر حدود، عزل السوق، 

ردوا السالم، األوانس.
- بدأ شريكا مع شركة »سكوب لإلنتاج« الفني في العامني 94 و95 بإنتاج عدة مسلسالت 

درامية تليفزيونية منها: القرار األخير، دروب الشك، دارت األيام، أبو هباش... وغيرها.
- أنتج من خالل ش���ركة »س���فن س���تايل« مع أش���قائه منصور وعبدالعزيز ومحمد أعماال 
مس���رحية منه���ا »يكافي���ك ش���رها« واملسلس���الت الدرامي���ة التليفزيونية، الق���در احملتوم، 

غصات احلنني، جادة 7.

د. نبيل الفيلكاوي
املؤهالت العلمية:

- حاص���ل على بكالوري���وس في تصميم الديكور 
م���ن املعهد العال���ي للفنون املس���رحية، الكويت، 

1989، بتقدير جيد جدا.
- ماجس���تير ف���ي الفن���ون من جامع���ة أوريجون 

ستيت األمريكية بتقدير امتياز )1995(.
- دكتوراه في إحياء الفنون في دولة الكويت من 

جامعة برايتون في اململكة املتحدة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف )2000(.
من إسهاماتة:

- مؤسس ورئيس نقابة الفنانني واإلعالميني في دولة الكويت.
- مؤسس ورئيس مجلس أمناء مهرجان محمد عبداحملسن اخلرافي لإلبداع املسرحي.

- مؤسس ومدير جائزة الشهيد فهد األحمد للدراما التلفزيونية.
- رئيس مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمسارح األهلية.

حمد مطر الرقعي
ناقد وكاتب مسرحي.

العال���ي  املعه���د  بكالوري���وس  العلم���ي:  املؤه���ل 
للفنون املسرحية - أدب ونقد مسرحي.

- عضو فرقة املسرح الكويتي.
- عضو اللجنة الدائمة للمسرح العربي – التابعة 

للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- عضو اللجنة الفرعية للمسرح – وزارة اإلعالم.

- عضو جلنة تقييم العروض املسرحية املوجهة لألطفال.
- نائب رئيس جلنة إجازة النصوص.

- رئيس جلنة متابعة العروض املسرحية.
- مدير مهرجان الكويت املسرحي – عدة دورات.

- مدير مهرجان الفرق املسرحية األهلية في دول اخلليج - الدورة العاشرة.
- مدير املهرجان العربي ملسرح الطفل في دورتيه الثانية والثالثة.

من أعماله:
- دراسة حول واقع املسرح العربي – مجلة الدوحة الثقافية.

- بحث حول »املسرح داخل مسرح«.
-  مسرحيات »شمال شرق اململكة - الساحر حمدان - حلم شهرزاد - الوهم«.

 كتاب »عبد احلسني عبد الرضا – اإلنسان + الفنان«.

 كتاب »عبد احلسني عبد الرضا – اإلنسان + الفنان«.

املكرمون
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نجف جمال
- مؤلف ومخرج ومصمم س���ينوغرافي مس���رحي 

وتلفزيوني، مواليد 24 فبراير 1955.
- درس املاجستير باملسرح.

أعماله الفنية:
السينوغرافيا – اإلضاءة – األزياء: 

»احلضي���ض – رحل���ة حنظل���ة – باب���اي عرب – 
رجل مع وقف التنفيذ – البميرة – مصارعة حرة«.

إخراج – سينوغرافيا – إضاءة – أزياء: 
»أرض وق���رض – الك���رة م���دورة – لوالك���ي 1 – لولوة الصغي���رة – أزمة وتع���ّدي – لوالكي 

2 – انتخبوا أم علي – إذا طاح اجلمل – بشت املدير – سفر العميان«.
التأليف – اإلخراج – السينوغرافيا:

»س���يف العدال���ة – عالء الدي���ن – اجلوارح – الغجرية واألح���دب – أعضاء مجلس اجلن 
– عذبيني يا بدوية«.

كاملة سالم العياد
املؤهالت العلمية:

- درجة اإلجازة اجلامعية )الليسانس( في اللغة 
العربية والتربية - جامعة الكويت.

- املاجس���تير في اللغ���ة العربية وآدابها - جامعة 
الكويت.

اخلبرة الوظيفية وفق تدرجها:
- مدرسة في املراحل التعليمية من رياض األطفال وحتى املرحلة الثانوية.

- رئيسة قسم مهرجان كتب ولعب األطفال.
- رئيسة قسم ثقافة الطفل.

- مراقبة ثقافة الطفل – املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
- مدي���رة إدارة املس���رح )2003 - 2015( املجل���س الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون واآلداب، 

وساهمت في تواصل مسرحي محلى ودولي.
لديها العديد من االنتاج األدبي املتميز ومجموعة مؤلفات مسرحية وقصصية.

شايع عبدالخالق بدر الشايع
- امليالد: 1965 الكويت.

- أستاذ أكادميي لفن التمثيل واإلخراج.
املؤهالت:

- بكالوري���وس املعه���د العالي للفنون املس���رحية 
)متثيل/ إخراج( تقدير عام جيد جدا 1988.

- ش���هادة دراس���ات عليا متخصص���ة في اإلخراج 
املسرحي )M-F-A( من جامعة الروح القدس )لبنان( 2002 – 2003 بتقدير امتياز.

بعض اخلبرة العملية:
املوجه الفني ملراكز ومس���رح الش���باب – وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل لعام 1988 – 

.1991
- عض���و هيئ���ة تدريس املعهد العالي للفنون املس���رحية – قس���م متثيل/ إخ���راج منذ عام 

.1991
.)ITI( 2003 عضو الهيئة العاملية للمسرح -

عبداللطيف البناي
اب األغنية  يعتبر عبداللطيف البناي من أبرز كتَّ
الكويتية واخلليجية، ومن أهم فرس���انها، فكتب 
األغنية العاطفي���ة والرياضي���ة والوطنية وأبدع 
فيه���ا، والبن���اي من أوائ���ل الش���عراء الذين كتبوا 
مس���رحيات األطفال املغناة من األلف إلى الياء، 
ويعتبر مسرح الطفل من أهم الوسائل التربوية 
والتعليمي���ة الت���ي تس���اهم ف���ي تنمي���ة الطف���ل 
فكري���ا واجتماعيا وعقليا ونفس���يا ولغويا، ومن 

ه���ذا املنطلق اهتم الش���اعر البناي مبس���رح الطفل وق���دم عمال مس���رحيا متثيليا غنائيا 
يحم���ل قيم���ا ونصائح تربوي���ة وعقلية، من خ���الل القصص العاملية املش���وقة التي حولها 
إلى اللهجة الكويتية، مبفرداتها الشعبية الفنية وبأسلوب بسيط وواضح، وبإيقاع غنائي 
يج���ذب الطف���ل ويش���د انتباهه، مع مراع���اة البيئة االجتماعية والنفس���ية للطفل ش���كال 

ومضمونا.
قدم العديد من املسرحيات للطفل والقت جناحا كبيرا وقبوال.

خالد راشد سعيد العقروقة )ولد الديرة(
ول���د ف���ي منطق���ة الدس���مة ألب كويت���ي وأم 
إماراتي���ة ف���ي م���ارس 1964، رحل عن���ه والده 
وه���و صغي���ر. درج خطواته األولى في الس���لم 
ف���ي  ب���الل  روض���ة  م���ن  منطلق���ا  التعليم���ي 
منطق���ة الدس���مة، ودرس املرحل���ة االبتدائي���ة 
مبدرس���ة الرش���يد ثم التحق مبدرس���ة س���يف 
الدولة املتوس���طة مبنطقة القادس���ية؛ ليعود 
إلى أحضان منطقة الدس���مة ليكمل بها املرحلة املتوس���طة بعد افتتاح مدرسة قتيبة 
املتوس���طة، وهناك التقاه معلمه املؤلف واملنتج األس���تاذ محمد الرش���ود - رحمه الله 

- التح���ق مبعهد املوس���يقى ليدرس املرحلة الثانوية في بداي���ة الثمانينيات، ثم ترك 
املعه���د ليلتح���ق بكلي���ة الش���رطة، وتخرج فيه���ا ليعمل بالدف���اع املدني، ون���زع من كل 
ذل���ك ومحاولته ممارس���ة مهن���ة التجارة إلى أن ترك العمل احلكوم���ي نهائيا ليتفرغ 

لتجارته.
ف���ي العام 2009 اختطفه امل���رض اللعني وهو في أوج توهجه الفني، حيث 
أصي���ب بس���رطان القول���ون، وق���د صابر وكافح امل���رض حتى م���نَّ الله عليه 

بالشفاء وعاد إلى وطنه في العام 2015.
من أعماله املسرحية:

هلو بانكوك – الكرة مدورة – شيكات بدون رصيد – لوالكي 1 – وراهم وراهم – بشت 
املدير – الود ده كويتي – أشباح أم علي – من حبنا لها – ليلى والعمالق وغيرها.

املكرمون
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تفتتح مس������رحي�ة »الطمبور« مهرجان الكويت املس������رحي، في 
دورته ال� 16 الليلة على مس������رح الدس������مة، لتكون بذلك أول عمل 
جماهيري يدش������ن أنشطة املهرجان الرسمي للدولة، والذي يحمل 

الصيغة األكادميية.
في هذا الس������ياق، عبر منتج العمل املخرج بندر الس������عيد عن 
سعادته بهذه املبادرة التي تعكس اهتمام الدولة، ممثلة في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب باملس������رح الهادف، وحرصها على 
تكرمي كبار النجوم في مثل هذه األنش������طة، مؤكدا اس������تمراره في 
خ قيما  تقدمي األعمال ذات البعد االجتماعي السياسي الذي يرسِّ

هادفة.
وتدور أحداث املس������رحية في اطار اجتماعي كوميدي، تطرح 
م������ن خاللها مجموعة من املوضوعات ف������ي توليفة جديدة، إذ تقع 
أحداثه������ا في فصلني مختلفني لكل منهما فكرته وقصته، ويتطرق 
العمل في تفاصيله إلى قصة اس������تاذ جامعي يواجه حتديات عدة، 

من خالل تعامله مع أبنائه داخل منزله.

وال يختلف اثنان على ان عناصر جناح أي عمل مسرحي تتمثل 
في ورق مكتوب بحرفية، ويتضم������ن فكرا خالقا، ويناقش قضايا 
متس املجتمع، ويتم طرحها في قالب جديد، وقد استطاع املخرج 
الصبر أن يوظف فكرة املنتج السعيد في االجتاه السليم، بدءا من 
االش������تغال على فكرة األس������رة املفككة التي تعاني مشكالت جمة 
بسبب دكتاتورية األب، واجنرار األبناء وراء ممارسات غير سوية، 
ليق������دم لنا مناذج مختلفة من واقع نعيش������ه ليس������ت غريبة علينا، 
ويدق ناقوس اخلطر جتاه بعض الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، 
فالدكتاتورية املتمثلة في األب ليست احلل، وال تنجح في السيطرة 
على االبناء، وأيضا التسيب وترك احلبل على الغارب، وترجل رب 
االس������رة، وترك زمام األمور لألم لن يفيد، وكال التوجهني سيؤدي 
الى مزيد من الفرقة، والالفت ان املسرحية لم تقف عند املشكلة، 
وامنا اس������تطاع املؤلف ان يقدم لنا حال بسيطا بعيدا عن النهايات 
التقليدية، وذلك من خالل فصلني: األول تدور أحداثه حول األب 
د. قش������عان الطمبور الذي يحظى بهيبة كبيرة بني أفراد اس������رته، 
املتمثلة في الزوجة واألبناء والشقيقة وخال 
االبناء واخلادم االمني وأحد اقربائه، وتتوالى 
اح������داث الفص������ل االول في اط������ار كوميدي 
ترب������وي لم يخُل من البعد السياس������ي، بينما 
تنقلب اآلية في الفصل الثاني لتتولى الزوجة 
زم������ام االمور، ويتخذ األب محلها في املنزل، 
ويحافظ الكاتب على اخلط الفكري املالزم 
له منذ البداية، بينما يغير في الشخصيات.

يذك������ر ان مس������رحية »الطمب������ور«، فكرة 
وإنت������اج بندر طالل الس������عيد، وم������ن تأليف 
وإخراج عبدالعزيز الصب������ر، واملخرج املنفذ 
علي بدر، ومدير االنتاج خالد ش������اهر، ومن 
بطولة النجوم سعد الفرج، وسمير القالف، 
وخالد البريكي، وبشير غنيم، ومالك، وعبير 
أحمد، ومي البلوشي، وعبدالله بهمن، وغدير 

صفر، وأحمد التمار، وسامي مهاوش.

خ قيًما هادفة كوميديا اجتماعية ترسِّ

»الطمبور« تدشن حفل االفتتاح الليلة على مسرح الدسمة

مشهد من عرض »الطمبور«
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مسرسحية »العر�ض«

امل

 مسرسحية »عربة مليئة بالقطن«

فرقة املسرسح العربي

العرضض الأول

العرضض الثاين

فريق العمل
إخراج: هاني النصار.

تأليف: فلول الفيلكاوي.
املمثلون: يوس������ف احلربي، هان������ي اله������زاع، إبراهيم نيروز، 
إبراهيم الببراوي، محمد عاش������ور، مش������عل العيدان، عبدالعزيز 
الترك������ي، عبدالل������ه الدرزي، جراح م������ال الله، س������الي فراج، نور 
الغندور، روان الصايغ، آالء الهندي، إميان فيصل، وهبة الهدلق.

مساعدا املخرج: رنا الوارث ومحمد الكندري.
إدارة مسرحية: مرمي نصير.

منفذ الديكور: حسني عبدالغني.
مكياج: استقالل مال الله.

دراماتورجيا: مالك القالف.
سينوغرافيا: فهد املذن.

تنفيذ موسيقي: عبدالعزيز القديري.
موسيقى ومؤثرات: علي البشر.

مساعد سينوغرافيا: حسني احلداد.
املشرف الفني: د. راجح املطيري.
اإلشراف العام: د. فهد الهاجري.

فريق العمل
تأليف: تنسي ويليامز.
إخراج: أحمد الشطي.

بطولة: عبدالله القالف، سماح، وأوس الشطي.
نواف البحراني – مساعد املخرج.

عبدالله عبدالعزيز – مصمم الديكور واألزياء.
عبدالعزي������ز بوصخر – تنفيذ وإش������راف ع������ام على الديكور 

واإلكسسوار.
فهد الفالح – اإلضاءة.

سالم إسماعيل – املوسيقى.

املخرج هاني النصار 

املخرج أحمد الشطي
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مسرسحية »ثاين اأوكسشيد املنجنيق«

فرقة ليدرز برو

مسرسحية: »املنطاد«

فرقة اجليل الواعي

مسرسحية »القلعة«

فرقة املسرسح الكويتي

العرضض الثالث

العرضض الرابع

العرضض اخلامسض

تأليف: سامي بالل.
إخراج: أحمد احلليل.

فريق العمل
س������عاد احلس������يني - هنادي قربان - عبداحملسن القفاص - 

عبدالعزيز الصايغ - صالح العماني - عبدالله احلسن

تأليف: د. حسني املسلم.
- إخراج: علي العلي.

فريق العمل
إبراهيم الشيخلي - أحالم حسن - عصام الكاظمي - مبارك 
الرن������دي - خالد الثويني - هاني عبدالصمد مس������اعد مخرج - 
مصطفى عبدالصمد مساعد مخرج - سالم العازمي مدير إنتاج

فريق العمل
علي حسن احلسيني – مخرج
عبداألمير شمخي – املؤلف.

بطولة: أحمد السلمان، وفيصل العميري.
محمد الرباح – مصمم ديكور
فيصل العبيد – مصمم إضاءة

محمد الزنكوي – موسيقى ومؤثرات صوتية

عبدالعزيز العبيد، محمد حس������ن احلسيني، وبدر منصور – 
تقنيات

عبدالرحمن السلمان – الفريق التقني
هبة الصانع – أزياء

خالد املفيدي – مصحح لغوي
فاضل الس������لمان، عبدالصمد الش������طي، ومهدي السلمان – 

إنتاج.

املخرج أحمد احلليل 

املخرج علي العلي

املخرج علي احلسيني
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مسرسحية »ِبالْد اأََزْل«

فرقة املسرسح الششعبي

مسرسحية »اجلندول«

فرقة مسرسح الششباب

 مسرسحية »بال غطاء«

فرقة مسرسح اخلليج العربي

العرضض السشاد�ض

العرضض السشابع

العرضض الثامن

فريق العمل
خالد أمني ما تقي – اإلشراف العام واملالي

نصار النصار – التأليف واإلخراج
محمد محب – دراماتورج

زهراء املنصور – دراماتورج
د. عنبر وليد – ديكور - د. ابتسام احلمادي – أزياء
نصار النصار – موسيقى - عبدالله النصار – إضاءة

فاضل النصار - مساعد مخرج
أحمد عزت – مخرج مساعد

– عثمان الصفي – ممثل - محمد عبدالعزيز – ممثل - نسرين 
س������روري – ممثلة - ميثم احلسيني – ممثل - حسني العوض – 
ممثل - ماجد البلوش������ي – ممثل - عبدالرحمن الفهد – ممثل 

- عبدالله احلمود – ممثل - بشار عبدالله – ممثل

- عن مسرحية »القرعة«.
- تأليف: بيير فيراري وروبير بيك.

- إخراج: محمد احلملي.
فريق العمل

محمد احلملي، علي احلس������يني، عبدالله اخلضر، حس������ني 
املهنا.

فريق العمل
تغريد الداوود – املؤلفة.

منال اجلارالله – املخرجة.
املمثلون: ميثم بدر، نوار القريني، سارة رشاد، سعود بوعبيد، 

حسني احلداد، علي بولند، وعبدالرحمن الهزمي.
عبدالعزيز صفر – اإلشراف العام

محمد محب – املخرج املساعد
نواف احلرز – مساعد مخرج

عبدالله البصيري – مساعد مخرج
محمد الربيعان – تصميم ديكور

أمين عبدالسالم – تصميم إضاءة
وليد سراب – موسيقى ومؤثرات
منيرة احلساوي – تصميم أزياء
عبدالوهاب عباس – إدارة إنتاج

خالد املفيدي – إشراف لغوي

املخرج نصار النصار 

املخرج محمد احلملي 

املخرجة منال اجلارالله
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الدورات السابقة

بات حاضنة إلبداعات الفرق األهلية واخلاصة ومتنفًسا ألجيال كاملة من املسرحيني

تنطلق مساء اليوم الثالثاء عىل مرسح الدسمة 

فعاليــات الدورة الـ 16 ملهرجان الكويت املرسحي، 

مبشاركة الفرق األهلية والخاصة.

ويحتفل املهرجان هذا العام بدورته السادسة 

عــرة، إذ أقيمت الــدورة األوىل يف مــارس 1989 

احتفاال بيوم املرسح العاملي، وأقامتها إدارة املعاهد 

والفنون بوزارة اإلعالم عندما كانت تتوىل مسؤولية 

إدارة املــرسح يف الكويــت. وجاء الغــزو الصدامي 

البغيــض يف العام 1990 ليقلــب املوازين ويتوقف 

املهرجان قرسا 8 ســنوات حتى عاد يف العام 1999 

مــع الدورة الثالثة. كام توقــف قرسيا العام 2006 

حــدادا عىل رحيل ســمو األمري املغفور له الشــيخ 

جابــر األحمد الجابر الصباح، وهنا بانوراما شــاملة 

ملالمح الدورات املاضية:

الدورة األوىل

شــارك يف الدورة األوىل كل مــن فرقة املرسح 

الشــعبي وفرقــة املــرسح الكويتــي وفرقة مرسح 

الخليــج العــريب، واملــرسح الخــاص ممثال مبرسح 

الجزيــرة، ومــرسح الشــباب واملــرسح الجامعي 

واملعهد العايل للفنون املرسحيــة. وجاءت الجوائز 

كالتايل: أفضل عرض مرسحي: مرسحية »الشــفاف« 

تأليف: فوزي الغريب، إخراج: عبداألمري مطر لفرقة 

املرسح الكويتي، أفضل تأليف: محمد الرشــود عن 

نص »إذا طــاح الجمــل« ملرسح الجزيــرة، أفضل 

إخراج: حســن املسلم عن مرسحية »رجل وامرأة« 

لفرقة املرسح الشــعبي، أفضل ديكور: نجف جامل 

عن عملــه يف مرسحية »إذا طــاح الجمل«، أفضل 

ممثلــة: مناصفة بن عائشــة إبراهيم وحياة الفهد 

عــن دوريهام يف مرسحية »إذا طاح الجمل«، أفضل 

ممثل: مناصفــة بن خليل إســامعيل عن دوره يف 

مرسحية »إذا طــاح الجمل«، وإبراهيم الصالل عن 

دوره يف مرسحية »رجل وامرأة« للمرسح الشعبي، 

أفضــل ممثل واعد: أحمد الســلامن عــن دوره يف 

مرسحية »الشفاف« للمرسح الكويتي، أفضل ممثل 

واعد: مياس امليــاس عن دوره يف مرسحية »حكاية 

األزل بن الجد والهزل« للمرسح الجامعي.

الدورة الثانية

أقيمت الدورة الثانية يف 7 مارس 1990 تحت 

اسم »مهرجان الكويت املرسحي« وسط تفاؤل كبري 

بأن يكــون مختربا مرسحيا فاعال ومنشــطا للحركة 

املرسحيــة، وكانــت النتائــج كالتــايل: أفضل عرض 

مرسحي: مرسحية »الستار« لفرقة املرسح الكويتي، 

أفضــل إخــراج: عبدالعزيز املســلم عــن مرسحية 

»الستار«، أفضل ممثل: محمد املنصور عن دوره يف 

مرسحية »أنتيجون« لفرقة مــرسح الخليج العريب، 

أفضل ممثلة: أسمهان توفيق عن دورها يف مرسحية 

»أنتيجون«، أفضل ممثل واعد: حسن إبراهيم عن 

دوره يف مرسحية »الرثثرة« لفرقة املرسح الشــعبي، 

أفضل ديكــور: مناصفة بن حمد الصالح عن عمله 

يف مرسحيــة »الخرتيــت« لفرقة املرسح الشــعبي، 

ونبيل الفيلكاوي عن عمله يف مرسحية »الرثثرة«.

الدورة الثالثة

نتيجــة للغــزو العراقي الغاشــم عــىل دولة 

الكويــت، توقف املهرجان بعــد الدمار والتخريب 

اللذيــن تعرضــت لهــام املرافق املرسحيــة، ليعود 

املهرجان مــن جديد يف الفرتة من 18 إىل 26 أبريل 

1999 بعــد توقف دام 8 ســنوات، لتقــام الدورة 

الثالثــة ألول مــرة تحــت رعاية املجلــس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب وتوجت الفعاليات بإعالن 

الفائزيــن بجوائــز املهرجــان كاآليت: أفضــل عرض 

مرسحــي: مرسحيــة »نيجاتيــف« للمعهــد العايل 

للفنــون املرسحيــة، أفضل تأليف: مســاعد الزامل 

عن نص »نيجاتيف«، أفضل إخراج: فيصل العمريي 

عــن مرسحية »نيجاتيــف«، أفضل ممثــل: فيصل 

العمريي عــن دوره يف مرسحية »نيجاتيف«، أفضل 

ممثلة: مناصفة بيـن ســامح عن دورها يف مرسحية 

»الليلة الثانية بعد األلــف« ملرسح الخليج العريب، 

ويرسى عبداملحسن عن دورها يف مرسحية »موكب 

الســمك«، أفضل ديكور: هبة الصانع عن عملها يف 

مرسحية »نيجاتيف«.

الدورة الرابعة

وتنافســت يف هــذه الــدورة ســبعة عروض 

مرسحيــة فيام ييل نتائجهــا: أفضل عرض مرسحي: 

مرسحيــة »الفيــل« لفرقة مرسح الشــباب، أفضل 

إخــراج: فيصــل العمــريي عــن مرسحيــة »رجال 

األنابيب« للفرقة األكادميية للمرسح، أفضل ممثل: 

جاســم النبهــان عــن دوره يف مرسحيــة »جميعا 

يف األرجوحــة« للمرسح الشــعبي، أفضــل ممثلة: 

مناصفــة بن زهــرة الخرجــي وفرح عــيل، أفضل 

ديكــور: مناصفة بــن مرسحية »رجــال األنابيب« 

ومرسحية »جميعا يف األرجوحة«.

الدورة الخامسة

أقيمــت يف الفرتة مــن 16 إىل 26 أبريل 2001 

وحملــت أهميــة خاصــة، حيــث أقيمــت ضمن 

فعاليــات احتفاليــة الكويــت باختيارهــا عاصمة 

للثقافة العربيــة، وفاز فيها: إبراهيــم القطان عن 

دوره يف مرسحية »طار برزقه« للمســرح الشعبي، 

والحضور على أعتاب »أبو الفنون«
بانوراما المهرجان .. 15 دورة من التألق
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عبدالعزيــز الديكان عن مرسحية »السلســلة«، 

جائزة اإلضاءة للفنان أمين عبدالسالم عن مرسحية 

»الهشــيم«، جائــزة األزياء للفنان فهــد املذن عن 

مرسحية »كوكب األحذية«.

الدورة التاسعة

أُقيمــت الــدورة التاســعة خالل الفــرتة من 

10 إىل 18 أبريــل 2007، وشــهدت هــذه الدورة 

ندوة فكرية بعنوان »املــرسح والقضية الوطنية«، 

وناقشــت محورين هــام: املرسح قبل االســتقالل 

واملرسح ضد االســتبداد، كام شهد املهرجان تكريم 

الشخصيات  من  مجموعة 

املرسحيــة  والرمــوز 

وهــي: أول عميــد ملعهد 

الكويت املرسحي د. سيد 

خطــاب، والفنانون: جالل 

الرقــاوي، حيــاة الفهد، 

إبراهيم  الصالــح،  مريــم 

الصــالل، جاســم النبهان، 

محمد جابر )العيدرويس(، 

خالد العبيد، عيل املفيدي، 

عبدالله عبدالرســول، وقد شــاركت يف املهرجان 6 

فرق مرسحية قدمت عروضها، وهي: »إىل الخادمة 

مع التحيــة« لفرقة املرسح العــريب، »دهاء دمية« 

لفرقــة املرسح الكويتــي، »الكبــوة« لفرقة مرسح 

الشــباب، »املشهد األخري من املأساة« لفرقة املعهد 

العايل للفنــون املرسحية، »غســيل ممنوع النر« 

لفرقــة مــرسح الخليج العــريب، »الزفــاف« لفرقة 

املرسح الشعبي.

الدورة العارشة

أقيمت الــدورة العارشة خالل الفرتة من 8 إىل 

19 أبريــل 2008، وتــم تكريم مجموعــة من رواد 

الحركــة املرسحيــة وهم: د.أحمد عثــامن )مرص(، 

الفنان غانم السليطي )قطر(، ومن الكويت أسمهان 

توفيق وصالح الجمعان وحســن غلوم وعبداألمري 

مطر وســعاد حســن وعيل الربييك، وجاءت نتائج 

املهرجــان عىل النحو التايل: أفضــل عرض متكامل: 

مرسحية »غســيل ممنــوع النــر« لفرقة مرسح 

الخليــج العــريب، اإلخراج: د. شــايع الشــايع عن 

الشعبي، جائزة أفضل ممثل دور أول: فاز 

بها الفنان حسن البالم عن دوره يف مرسحية »ومن 

الحب ما قتــل« لفرقة املرسح العريب، جائزة أفضل 

ممثلة دور أول: فازت بها الفنانة عبري الجندي عن 

دورها يف مرسحية »إعدام أحالم عبدالسالم« لفرقة 

املرسح الشــعبي، جائــزة أفضل مؤلــف مرسحي: 

فازت بهــا الكاتبة فطامــي العطــار، جائزة أفضل 

مخرج مرسحي: فاز بها الفنان حسن املسلم، جائزة 

جريدة »األنباء« ألفضل ممثل واعد: فاز بها الفنان 

عبدالعزيز عبدالله عن دوره يف مرسحية »شــيطان 

الحــب« لفرقة مــرسح الشــباب، جائــزة جريدة 

»األنباء« ألفضل ممثلة واعدة: فازت بها الفنانة دميا 

األنصــاري عــن دورها يف 

الحب«  »شيطان  مرسحية 

لفرقــة مــرسح الشــباب، 

عــرض  أفضــل  جائــزة 

مرسحي متكامــل - وهي 

الجائــزة الكربى: فازت بها 

الحب«  »شيطان  مرسحية 

لفرقة مرسح الشباب.

الدورة الثامنة

أقيمت الدورة الثامنة 

من مهرجان الكويت املرسحي خالل الفرتة من 12 

إىل 20 أبريل 2005. وقد وزعت جوائز املهرجان يف 

دورته الثامنة كــام ييل:جائزة أفضل عرض متكامل 

ملرسحية »الهشــيم« لفرقة املرسح الكويتي، جائزة 

اإلخــراج للفنــان فيصــل العمــريي عــن مرسحية 

»الهشــيم«، جائزة التأليف للكاتب مشعل املوىس 

عن مرسحية »كوكب األحذية«، جائزة أفضل ممثل 

دور أول للفنــان خالد أمن عــن دوره يف مرسحية 

»كوكب األحذية«، وكذلك حصل عىل جائزة الفنان 

الكبري الراحل كنعان حمد املقدمة من فرقة املرسح 

العريب، جائزة أفضل ممثلــة دور أول للفنانة ديانا 

الريــدي عن دورها يف مرسحيــة »من هو من؟«، 

جائــزة أفضل ممثل دور ثان للفنــان خالد الربييك 

عــن دوره يف مرسحيــة »كوكب األحذيــة«، جائزة 

أفضــل ممثلة دور ثــان للفنانة هبة ســليامن عن 

دورهــا يف مرسحية »من هو مــن؟«، جائزة أفضل 

ديكــور للفنان محمد الرباح عن مرسحية »حفرتن 

يف حفــــرة«، جـائز التقنيات »املوســيقى« للفنان 

محمد الرشيد عن دوره يف مرسحية »الصباح 

الجميــل« ملــرسح الخليــج العريب، فــرح عيل عن 

دورها يف مرسحية »الصباح الجميل« ملرسح الخليج 

العــريب، عبري يحيى عن دورهــا يف مرسحية »مريب 

الزوجات« للمرسح العريب. 

الدورة السادسة

الــدورة السادســة للمهرجــان نظمت خالل 

الفرتة من 15 إىل 23 أبريل 2002 مبشــاركة واسعة 

مــن الفــرق املرسحيــة. وأقيمت خــالل املهرجان 

حلقة نقاشــية بعنوان »العالقة بن النص والعرض: 

عالقة اتصال أم انفصال؟«. ويف حفل الختام توجت 

العروض املرسحيــة الفائزة بجوائــز املهرجان عىل 

الشكل التايل: جائزة جريدة »األنباء« ألفضل ممثل 

واعــد: محمد الرتكــامين، جائزة جريــدة »األنباء« 

ألفضــل ممثلة واعدة: هبة ســليامن، جائزة أفضل 

عــرض متكامل: مرسحيــة »العامود« مــن تأليف 

أســامة الشــطي، وإخــراج محمد ســليامن لفرقة 

املــرسح العريب، جائزة أفضل ممثــل عن دور أول: 

الفنــان عبدالرحمن العقل عــن دوره يف مرسحية 

»حبــة رمل«، جائــزة أفضل ممثلة عــن دور أول: 

الفنانة ســامح عــن دورها يف مرسحيــة »يف قلب 

القنديــل«، جائــزة أفضل مؤلف مرسحــي: الفنان 

مشــعل القمالس عن مرسحية »معتقــل الحكام« 

لفرقة مرسح الشباب، جائزة أفضل إضاءة مرسحية: 

الفنان عيل حســن مبرسحية »زكريا حبيبي«، جائزة 

أفضــل تصميم ديكور: الفنان عنــرب وليد مبرسحية 

»زكريا حبيبي«، جائــزة أفضل ممثل عن دور ثان: 

الفنان محمد الشطي عن دوره يف مرسحية »معتقل 

الحكام«، جائزة أفضل مخرج مرسحي: الفنان منقذ 

الرسيع عن مرسحية »حبة رمل«.

الدورة السابعة

 أقيمــت الدورة الســابعة ملهرجــان الكويت 

املرسحي خالل الفــرتة من 12 إىل 21 أبريل 2004، 

عىل خشــبة مرسح الدســمة. وقد وزعــت جوائز 

هــذه الدورة كام ييل: جائــزة التقنيات واملكمالت 

املرسحية، وشــملت املؤثرات املوســيقية واإلضاءة 

واملاكيــاج واملالبــس، وفــاز بها العــرض املرسحي 

»املعلقون« لفرقة املــرسح الجامعي، جائزة أفضل 

ديكور مرسحي، فاز بها العرض املرسحي »شــيطان 

الحب« لفرقة مرسح الشــباب، جائزة أفضل ممثل 

دور ثــــــان للفنــــان عبداإلمام عبدالله عن دوره 

يف مرسحية »إعدام أحالم عبدالسالم« لفرقة املرسح 

بانوراما المهرجان .. 15 دورة من التألق

منافسات بين الفرق 
األهلية والخاصة وندوات 
تطبيقية وفكرية تناقش 

قضايا المسرح
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العروض السابقة

مرسحية »املشــهد األخري من املأساة« لفرقة املعهد 

العــايل للفنون املرسحية، التأليف: مشــعل املوىس 

عــن نص »الكبــوة« لفرقة مرسح الشــباب، أفضل 

ممثل دور أول الفنان أســامة املزيعل عن دوره يف 

مرسحية »غسيل ممنوع النر«، أفضل ممثلة دور 

أول: الفنانــة فاطمة الصفي عن دورها يف مرسحية 

»الزفاف«، أفضل ممثلة دور ثان: شــذى سبت عن 

دورها يف مرسحية »إىل الخادمة مع التحية«، أفضل 

ديكــور: عنرب وليد عــن مرسحية »املشــهد األخري 

من املأســاة«، جائزة التقنيات لعرض »الكبوة«. أما 

الجائزة التي تقدمها جريدة »األنباء« ألفضل ممثل 

وممثلة واعدين فقد فاز بها كل من: عبدالله بهمن، 

- عيل الحسيني، وفاز أسامة املزيعل بجائزة املرسح 

العريب باسم الفنان كنعان حمد كأفضل ممثل.

الدورة الحادية عرشة

أقيمــت الــدورة الحادية عرة خــالل الفرتة 

من 7 إىل 16 ديســمرب 2009، وشــاركت 6 عروض 

مرسحية. وتــم تكريم مجموعة مــن رواد الحركة 

املرسحية وهم: الكاتب عبدالعزيز الرسيع، الكاتبة 

عواطــف البــدر، الفنان جاســم الصالــح، الفنان 

اإلمــارايت عبدالرحمن الصالــح، الفنان خليل زينل، 

ود. نادر القنــة. وجاءت الندوة الرئيســية بعنوان 

»املرسح واملقاومة.. فلســطن منوذجــا«. الجوائز: 

جائــزة أفضــل عرض مرسحــي متكامــل ملرسحية 

»مكبث« لفرقة الجيل الواعي، جائزة أفضل إخراج 

مرسحــي للمخرج حســن املســلم، عــن إخراجه 

مرسحيــة »مكبث« لفرقــة الجيل الواعــي، جائزة 

أفضل ممثل دور أول للفنان ســليامن الياســن عن 

دوره يف مرسحيــة »ثــورة« لفرقة املــرسح العريب، 

جائــزة أفضل ممثلــة دور أول ألحالم حســن، عن 

دورها يف مرسحية »مكبــث« لفرقة الجيل الواعي، 

جائزة أفضل ممثل دور ثان للممثل أوس الشــطي 

عن دوره يف مرسحية »ثورة« لفرقة املرسح العريب، 

جائزة أفضل ممثلة دور ثان فازت بها رشــا فاروق 

عــن دورهــا يف مرسحيــة »مكبث« لفرقــة الجيل 

الواعي، جائزة أفضل ديكور مرسحي للفنان حسن 

النجــادة عــن ديكــور مرسحية »مكبــث« للجيل 

الواعي، جائزة أفضل إضاءة مرسحية لفرقة املرسح 

الكويتي عن مرسحية »مونولوج غربة« من تصميم 

فيصل العبيــد، جائزة أفضل مؤثرات صوتية للفنان 

وليــد رساب عن مرسحية »مونولــوج غربة« لفرقة 

املرسح الكويتي، جائزة أفضل أزياء فازت بها شيخة 

الصانع عن مرسحية »مكبث« للجيل الواعي.

الدورة الثانية عرشة

أقيمت الدورة الحادية عرة خالل الفرتة من 

11 إىل 21 ديســمرب 2011، وشــاركت بها 8 عروض 

مرسحية. وأقيمت منــارة الفنان الراحل عبدالعزيز 

املنصــور، كــام تضمن املهرجــان النــدوة الفكرية 

»املرسح الخليجــي يف ضوء عامل افرتايض«. وتضمن 

املهرجــان كذلك ورشــة مرسحية بعنــوان »املمثل 

املبــدع وبنــاء الشــخصية«. الجوائز:جائزة جريدة 

»األنبــاء« ألفضــل ممثل واعد وكانــت من نصيب 

الفنــان الشــاب عبدالعزيــز النصار عــن دوره يف 

مرسحية »آآه« لفرقة الجيل الواعي، جائزة جريدة 

»األنبــاء« ألفضل ممثلــة واعدة وذهبــت للفنانة 

الشابة سارة أحمد عن دورها يف مرسحية »جمهورية 

العوانــس« لفرقة املعهد العــايل للفنون املرسحية، 

جائزة أفضل إضاءة مرسحيــة وحصل عليها الفنان 

فيصل العبيد عن مرسحية »طقوس وحشية« لفرقة 

املــرسح الكويتي، جائزة أفضل أزياء رشــح لها كل 

مــن فهد املذن عن »جمهوريــة العوانس« وفيصل 

العبيد عن »طقوس وحشــية« وذهبت الجائزة إىل 

فهد املذن، جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقى 

وكانــت للفنان وليد رساب عــن مرسحية »طقوس 

وحشــية« لفرقة املــرسح الكويتي، جائــزة أفضل 

ديكور مرسحي للفنان أحمد البناي عن »آخر رجل 

بالعــامل« لفرقة مرسح الشــباب، أمــا جائزة أفضل 

ممثــل دور ثــان فكانت من نصيــب الفنان عيىس 

ذيــاب عــن دوره يف مرسحية »طقوس وحشــية« 

لفرقة املــرسح الكويتي، واقتنصت الفنانة شــذى 

سبت جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن مشاركتها يف 

مرسحية »آخر رجل بالعامل« لفرقة مرسح الشباب، 

يف حن ذهبت جائزة أفضل ممثل دور أول للدكتور 

فهد العبداملحســن عــن دوره يف مرسحيــة »آاه« 

لفرقــة الجيــل الواعــي، وكذلك ذهبت لــه جائزة 

كنعان حمد املقدمــة من فرقة املرسح العريب، كام 

حصدت الفنانة حنان املهــدي جائزة أفضل ممثلة 

دور أول عن دورها يف مرسحية »طقوس وحشــية« 

لفرقة املرسح الكويتي، جائزة أفضل تأليف للروايئ 

إســامعيل عبدالله عــن »البوشــية« لفرقة مرسح 

الخليج، جائزة أفضل إخراج مرسحي وحصل عليها 

عيل الحسيني عن »طقوس وحشية«، لفرقة املرسح 

الكويتي، وحصلت عىل جائزة أفضل عرض مرسحية 

»طقوس وحشية« لفرقة املرسح الكويتي.

الدورة الثالثة عرشة

أُقيمــت الــدورة الثالثــة عرة خــالل الفرتة 

مــن 10 إىل 19 ديســمرب 2012، وشــاركت فيها 8 

عــروض مرسحية، وتم تكريم عدد من رواد الحركة 

املرسحية يف الكويت وهم: أحمد الجزاف، وسلامن 

بوكنان، ومحمد سلامن، ورشيدة الريدة، وعبدالله 

الحبيــل، وهيفاء عــادل، وجعفر املؤمــن، وعائلة 

»بوجسوم« املشكلة من: حسن القطان )بوجسوم(، 

وعبدالوهاب الدورسي )أم جســوم(، وعيل القطان 

)جســوم(، وموىس محمد الهزيم )رويشد(. جوائز 

املهرجــان: جائــزة أفضل عرض مرسحــي متكامل 

ُمنحت لعرض »عىل الطريق« لفرقة مرسح الشباب، 

جائــزة أفضل مخــرج مرسحي للفنــان خالد أمن 

عن إخراجــه مرسحية »عىل الطريــق«، إضافة إىل 

حصوله عىل جائزة الفنــان الراحل منصور املنصور 

التــي تقدمها فرقة مــرسح الخليج العريب ســلمه 

إياهــا الفنان محمد املنصــور، جائزة أفضل مؤلف 

مرسحي ذهبت إىل فاطمة املسلم عن نص »نرفانا« 

لفرقة مــرسح الخليج العريب، جائــزة أفضل ممثل 

دور أول حصــل عليها عصام الكاظمي عن دوره يف 

انطلقت أولى دورات المهرجان في مارس 1989
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مرسحية »عىل الطريــق«، جائزة أفضل ممثلة دور 

أول حصلت عليها الفنانة أحالم حســن عن دورها 

يف مرسحية »عــىل الطريق«، أفضل ممثل دور ثان 

حصــل عليها الفنان عبداللــه الرتكامين عن دوره يف 

مرسحيــة »نرفانا« لفرقــة مرسح الخليــج العريب، 

جائــزة أفضل ممثلة دور ثان حصلت عليها ســامء 

العجمي عن دورهــا يف مرسحية »ريتويت« لفرقة 

املرسح الجامعي، جائــزة أفضل ممثل واعد حصل 

عليها املمثل فهد الرويشــد عــن دوره يف مرسحية 

»لــو« لفرقة املرسح الشــعبي، جائزة أفضل ممثلة 

واعدة حصلت عليهــا راوية الربيعي عن دورها يف 

مرسحيــة »نرفانــا«، جائزة أفضــل ديكور مرسحي 

حصل عليها الدكتــور نبيل الفيلكاوي عن مرسحية 

»لــو« لفرقة املرسح الشــعبي، جائزة أفضل إضاءة 

مرسحيــة حصل عليها عبدالله الحبيل عن مرسحية 

»عــىل الطريــق«، جائــزة أفضل مؤثــرات صوتية 

حصــل عليها عبدالحميد الصقر عن مرسحية »عىل 

الطريق«، جائزة أفضل أزياء حصلت عليها ابتســام 

الحامدي عن مرسحية »عىل الطريق«.

الدورة الرابعة عرشة

أقيمت خــالل الفرتة من 10 إىل 20 ديســمرب 

2013 وشــاركت فيها 8 فرق مرسحية، وتم اختيار 

الفنان فؤاد الشــطي شــخصية املهرجــان وتكريم 

مجموعــة مــن رواد الحركــة املرسحيــة وهم: د. 

خالــد عبداللطيف رمضــان، والفنــان حمد نارص، 

والفنان عبداإلمــام عبدالله، والفنــان عبدالرحمن 

العقــل، والفنــان أحمد الســلامن، والفنــان داود 

حســن، والفنانة انتصــار الــراح، والفنان جامل 

الردهــان، والفنــان خالد العيل. جوائــز املهرجان: 

افتتحــت الجوائز بحصول املمثل ميثم الحســيني 

عىل جائزة أفضــل ممثل واعد عن مرسحية »عتيج 

الصــوف« التي قدمتها فرقة املــرسح الجامعي، يف 

حن اقتنصت املمثلة هنادي قربان جائزة أحســن 

ممثلة واعدة عــن مرسحية »بروباجندا« عن رشكة 

ســوبر ســتار، وفاز هاين عبدالصمد بجائزة أفضل 

مؤثــرات صوتية عــن مرسحيــة »راديكاليا« لفرقة 

مرسح الشــباب، يف حن جاءت جائزة أفضل إضاءة 

مــن نصيب بدر املعتوق عــن مرسحية »من منهم 

هو« لفرقة املرسح الشــعبي، وحصل أحمد البناي 

عــىل جائزة أفضل ديكور عن مرسحية »راديكاليا«، 

واقتنصت الشــابة سارة رشــاد جائزة أفضل ممثلة 

دور ثــان عــن مرسحية »عتيــج الصــوف« لفرقة 

املرسح الجامعي، وحصل املمثل يوسف البغيل عىل 

جائزة أفضــل ممثل دور ثان كذلــك عن مرسحية 

»معزوفــة الذاكرة« لفرقــة املــرسح الكويتي. أما 

جائزة أفضل ممثلة دور أول فحصلت عليها الفنانة 

أحالم حســن عن مرسحية »من منهم هو«، يف حن 

حصــل عيل كاكــويل عىل جائزة أفضــل ممثل دور 

أول عــن مرسحية »راديكاليــا«، كام حصل املؤلف 

سليامن الحزامي عىل جائزة أفضل مؤلف مرسحي 

عــن مرسحية »امرأة ال تريد أن متوت«، ليأيت الدور 

عــىل جائزة أفضل مخرج مرسحــي والتي حصدها 

املخــرج خالد أمن عن مرسحيــة »من منهم هو«، 

وجــاءت جائــزة أفضل عرض متكامــل من نصيب 

عرض »من منهم هو«.

الدورة الخامسة عرشة

أقيمــت الدورة خــالل الفرتة مــن 10 إىل 20 

ديســمرب 2014 وشــارك فيهــا 8 عــروض مرسحية 

هــي: »حزب النعل« لفرقة مــرسح الخليج العريب، 

و»الديوانية« لفرقة مركز فنون للصوتيات واملرئيات، 

و»زيــارة« لفرقة الهيئة العامة للشــباب والرياضة، 

و»حاول مرة أخرى« لفرقة املرسح العريب، و»معركة 

العقــول الفارغة« لفرقة املــرسح الكويتي، و»ماما 

وراء« لفرقة املرسح الشــعبي، و»الرضير والحب« 

لفرقة مــرسح الحــداد، و»مكبث« لفرقــة لوياك. 

وأقيمــت ضمن فعاليات املهرجان ندوة فكرية عن 

هموم وقضايا املرسح العريب شــارك فيها نخبة من 

النقاد واملرسحين العرب.

الغزو الغاشم أوقف النشاط المسرحي قسًرا 8 سنوات
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