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انه 16 مط���رب »ح���س« 
جمه���وره ناس���يه يفكر 
هااليام بتصوير كليب مع 
احدى الفنانات املشهورات 
علش���ان االضواء تتسلط 

عليه.. اهلل يشفي!

ممثلة شابة »ابتلشت« 
بشوي��ة ش���ب��اب اذوها 
في دول عربية علش���ان 
ما عطتهم ويه واملصيبه 
الديرة..  انه��م م��ن عيال 

اهلل يعينچ!

مذيع في احدى القنوات 
»س���عيد« هاالي���ام ألنه 
القناة عطوه  مس���ؤولني 
برنامج في رمضان الياي 
علشان يفتكون من حنته.. 

صچ اي شي!

تصوير أذية حنّة

أثنى على مشاركة الفرق المسرحية

جاسم يعقوب: الهيئة العامة للشباب 
جهة حكومية مستقلة بقراراتها

في ظل التحضيرات واالستعدادات النعقاد 
أعمال الدورة ال� 6 ملهرجان أيام املس���رح 
للشباب، والذي تقيمه الهيئة العامة للشباب 
والرياضة خالل شهر اكتوبر املقبل، صرح 
مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
باالنابة ورئيس مهرجان ايام املسرح للشباب 
جاسم يعقوب بان الهيئة تهدف من اقامة 
هذا املهرجان الى صق���ل قدرات املبدعني 

من الش���باب في 
املجاالت املسرحية 
املختلف���ة، وهذا 
ينطل���ق من دور 
الهيئة في مجال 
رعايتها للشباب 
في جميع األنشطة 
وأكد  واملجاالت، 
أن الهيئة تسعى 
من خالل انشطة 
إل���ى  املهرج���ان 
اظه���ار واب���راز 
القدرات الشبابية 
املبدعة  الكويتية 
ورعايتهم وتوفير 
املناس���ب  املناخ 
ملمارسة هواياتهم 
في مجال الفنون 
املسرحية مبناح 
علمي تخصصي، 
الهيئة  أن  وأك���د 
تنظم هذا احلدث 
الشبابي املسرحي 
بالتع���اون م���ع 

اجلهات الرس���مية بالدولة وعلى رأس���ها 
وزارة االع���الم واملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
وبهذا الصدد اثنى رئيس املهرجان على 
مشاركة الفرق املسرحية التي لها اهتمامات 
بالطاقات الشبابية والتي تسعى إلى رعاية 
الشباب في مجال العمل املسرحي كما اكد 
ان الهيئة ترحب بجمي���ع وجهات النظر 

وحتترم جميع اآلراء وتؤكد على احترامها 
وتقديرها جلميع املؤسس���ات املسرحية 
الرس���مية واألهلية واخلاصة، وذلك من 
منطلق التعاون الكبير بني هذه املؤسسات، 
كما اكد على اختيار املكرمني في اعمال الدورة 
السادس���ة ملهرجان ايام املسرح للشباب 
وهم من كبار الفنانني في مجال املس���رح 
الكويتي وتاريخهم الفني الكبير يش���هد 
لهم بذلك، ويأتي 
وفاء  تكرميه���م 
وعرفانا لدورهم 
املشرف في تاريخ 
املسرح الكويتي، 
كما ان هذا التكرمي 
البرهان  مبنزلة 
احلقيقي للشباب 
املسرحي، ليكون 
حافزا لهم لبناء 
الفني  مستقبلهم 

القادم.
أكد م�دير  كما 
الهي�ئ���ة  ع����ام 
العامة للش���باب 
والرياضة باإلنابة 
ورئيس املهرجان 
جاس���م يعق�وب 
ان الهيئ���ة ج�هة 
حكومية مستقلة 
بقراراتها وحتترم 
جمي���ع وجهات 
النظر، وانه ي�ت�م 
اختيار املكرمي�ن 
في كل دورة م���ن دورات املهرجان، بن�اء 
على عطائهم املسرحي الكبير وتاريخهم 
املش���رف، وليس بناء على عضويتهم في 

املؤسسات املسرحية املختلفة.
وجرت العادة أن تقوم اللجنة املنظمة 
للمهرجان باختيار مجموعة من الفنانني 
املكرمني في كل دورة لتاريخهم واجنازاتهم 

املسرحية املشرفة.

جاسم يعقوب

بحضور األمين المساعد للمجلس الوطني ومديرة إدارة المسرح

عرض تجريبي لورشة »الشعبي« نال اإلعجاب

مادة »التذوق الفني« سامي بالل، 
مادة »التعبي���ر احلركي« وقد 
اعتذرت فرقة املسرح الشعبي 
عن عدم حضور اس���تاذ قسم 
التمثيل واالخراج هاني النصار 
الذي يقدم مادة »االرجتال« وأناب 
عن���ه الفنان ص���ادق بهبهاني، 
وذلك نظرا لس���فره مع املسرح 
اجلامعي والذي يصطحب معه 
الفنان الشاب منصور املنصور 

لنفس املهمة.
من جانبه، شكر رئيس مجلس 
ادارة فرقة املس���رح الش���عبي 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب على دعمهم للشباب في 
ش���تى املجاالت، متمنيا لهم كل 

توفيق وجناح.
وم���ن ثم مت عرض مش���هد 
من املسرحية التي تنوي فرقة 
الش���عبي تقدميها في   املسرح 
ال� 5 من اغسطس املقبل مبسرح 
الدسمة مستوحاة من قصيدة 
»فرسان الكالم« للشاعر املخضرم 

هزاع الصالل.

القديرة أمل عبداهلل باالضافة الى 
االساتذة املش���اركني في ورشة 
»الش���عبي« وهم اس���تاذ قسم 
التمثيل واالخراج باملعهد العالي 
للفنون املسرحية دخيل الدخيل 
الذي يقدم للطلبة بالورشة مادة 
»االلقاء« املؤلف فيصل العبيد، 

الع���رض التجريبي الذي قدمه 
الورشة مس���اء امس  ش���باب 
 االول في مسرح »صالح احلمر« 
ب� »الشعبي« بحضور مدير ادارة 
املس���رح كاملة العياد ورئيس 
مجل���س ادارة فرق���ة مس���رح 
الشعبي جاسم النبهان واالعالمية 

س���واء في االرجتال أو التعبير 
احلركي، مشيرا الى ان هذا االمر 
ليس غريبا على فرقة املسرح 
الشعبي التي قدمت وال تزال تقدم 
العديد من النجوم املميزين في 

التلفزيون واملسرح.
جاءت ه���ذه االش���ادة بعد 

مفرح الشمري
العام املساعد  أش���اد االمني 
للشؤون االدارية واملالية باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
عبداله���ادي العجمي بورش���ة 
»مسرح الش���عبي« وما يقدمه 
املشاركون فيها من ابداعات فنية 

األمني العام املساعد عبدالهادي العجمي

عرض جتريبي لورشة مسرح الشعبي مديرة املسرح كاملة العياد مع اإلعالمية أمل عبداهلل 

)محمد ماهر(صورة تذكارية للمشاركني في الورشه مع األمني العام املساعد عبدالهادي العجمي ومديرة إدارة املسرح كاملة العياد


