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انه 22 مطربة »ش���عرت« 
األضواء راحت عنها تفكر 
هاأليام بتس���جيل اغنية 
 س���نغل علش���ان تعي���د 
 أمجاده���ا مثل م���ا تقول.. 

خير ان شاء اهلل!

أمجاد
ممثل »نّبه« أحد املخرجني 
بع���دم هضم حق���ه في تتر 
مقدمة مسلسله اليديد بعدما 
شاف انه مساعدته تبي ترز 
نفسها بوجوده مع انه دورها 

عادي.. زين تسوي!

تنبيه
مذيعة م����و عارفة تطور 
نفسها وما عندها ثقافة، هاأليام 
مستانس����ه حيل ألن����ه أحد 
املسؤولني بالتلفزيون مهتم 
فيها ويرفض اي برنامج مو 

موجودة فيه.. اهلل يشفي!

اهتمام

بعد دراستهم لمدة 45 يومًا وبحضور نائب المدير العام

تخريج 21 موهبة فنية في أكاديمية »الشباب للفنون« في انطالقتها األولى
البشرية في الوصول لتحقيق 
أهدافها حت���ى وان كانت بطرق 
غي���ر ش���رعية باالضاف���ة الى 
موضوع إهم���ال اآلباء ألبنائهم 
وعدم اإلسراف عليهم لتحقيق 

طموحاتهم الدراسية.
وقد شارك في املسرحية ما 
يقارب ال���� 20 طالبا يصعدون 
خلشبة املسرح للمرة األولى وقد 
استحقوا التصفيق ألدائهم املقنع 

من قبل اجلمهور.
وكّرمت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فريق مسرحية »كنز« 
التي مت عرضها على مسرح مركز 
عبدالعزيز حس���ني الثقافي ملدة 
أسبوع وهي موجهة للطفل وحتث 
على االعتزاز بالقيم الدينية وحب 

الوطن.
وبعد ذلك مت تسليم خريجي 
الش���باب للفن���ون  أكادميي���ة 
ش���هاداتهم الجتياز هذه الدورة 
وكان عددهم 21 طالبا حيث حصل 
الطالب عبدالعزيز بوقماز على 
املركز األول فيها بينما عبداحلميد 
رحيم حصل على املركز الثاني 
اما املركز الثالث فكان من نصيب 

حسن عباس الصيرفي.
ومت تس���ليم ش���هادة تكرمي 
خاص���ة للطلب���ة األوائل الذين 
حصل���وا على املراكز األولى في 

مواد األكادميية وهم:
� املركز األول في مادة التمثيل 
التلفزيوني حصل عليه الطالب 

جاسم محمد البلوشي.
� املركز األول في مادة الفنون 
األدائية حصل عليه الطالب محمد 

عبدالعزيز الريش.
� املركز األول في مادة اإلعداد 
الفني حصل عليه الطالب خالد 

عبداهلل املظفر.
� املركز األول في مادة إعداد 
ممث���ل حص���ل علي���ه الطالب 

عبداحلميد رحيم حوالي.

للجميع مدى املجهود الذي قام 
به أستاذ املادة لتعريف الشباب 
الكاميرا  ام���ام  الوقوف  بكيفية 
وذلك م���ن خالل قصائد وطنية 
للزميل الش���اعر صالح الساير 

نالت استحسان اجلميع.
وعقب ذلك مت عرض مسرحية 
بعنوان »متشابهون« من تأليف 
فاطمة مسلم وإخراج عبدالعزيز 
صفر لطلبة مادة إعداد ممثل كانت 
العديد من املوضوعات  تناقش 
النفس  احلياتي���ة منها طم���ع 

االستمرارية لصقل مواهب الشباب 
في فترة الصيف موجها شكره 
لرئيس���ها عبداهلل عبدالرسول 
ورئيس فرقة مسرح الشباب علي 
وحيدي ولألستاذين اللذين قاما 
بتدريس مواد األكادميية وهما: 
املخرج احم���د اخللف واملخرج 

عبدالعزيز صفر.
ومن ثم مت تقدمي مشروع مادة 
التمثيل التلفزيوني الذي أشرف 
عليه املخ���رج احمد اخللف عن 
البروجكتر حيث اتضح  طريق 

مفرح الشمري
اختتمت مس���اء أمس األول 
أنشطة أكادميية الشباب للفنون 
التي نظمتها الهيئة العامة للشباب 
والرياضة على مدى 45 يوما على 
خشبة مس���رح الشباب مبركز 
شباب العدان بحضور نائب املدير 
العام لشؤون قطاع الشباب جاسم 
يعقوب ومدير ادارة املكتب الفني 
لقطاع الشباب رئيس األكادميية 
عبداهلل عبدالرسول ورئيس فرقة 
الش���باب علي وحيدي  مسرح 
وعدد كبير من أهالي املشاركني 
التي استحدثتها  في األكادميية 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لصقل مواهب الشباب في فترة 

الصيف.
بدأ حف���ل اخلت���ام بكلمات 
ترحيبية من عريفه خالد املطيري 
الذي أشاد بفكرة األكادميية إلبراز 
املواهب الشبابية من خالل املواد 
التي ت���دّرس فيها وه���ي مادة 
»التمثيل التلفزيوني« التي أشرف 
عليها املخرج أحمد اخللف ومادة 
»الفنون األدائية« التي أش���رف 
عليها املخرج عبداهلل عبدالرسول 
ومادة »إعداد املمثل« التي أشرف 
عليها املخرج عبدالعزيز صفر 
ومادة »اإلعداد الفني« التي أشرف 
عليها املخرج علي وحيدي رئيس 

فرقة مسرح الشباب.
وبع���د ذل���ك ألق���ى الطالب 
عبدالعزيز بوقماز كلمة بالنيابة 
عن زمالئه في األكادميية أشاد 
التي درسوها على  فيها باملواد 
مدى 45 يوما والتي ساهمت في 
صقل مواهبهم الفنية، مش���يرا 
الى ان هذه املواد أعطتهم الدافع 
ملمارسة العمل الفني بكل أريحية 
خاصة ان من دّرسها أساتذة لهم 

باع طويل في الساحة الفنية.
وشكر بوقماز الهيئة العامة 
للش���باب ومتن���ى لألكادميية 

لقطة جماعية للفائزين باملراكز األولى باألكادميية

مشهد من العرض مشهد من مشروع مسرحية »املتشابهون«

رئيس األكادميية عبداهلل عبدالرسول يكرم مخرج مسرحية »كنز« عبداهلل البدر

تكرمي املخرج عبدالعزيز صفر بحضور رئيس فرقة مسرح الشباب علي وحيدي


