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ممثلة قاع���دة تفرض 
»أوامرها« عل��ى أحد املنتجني 
بأال يب���رز زميلته��ا ال��لي 
جت��س���د دور رئيسي في 
مسلسل�ه��ا على حسابه��ا.. 

ال�ل�ه يشف��ي!

ممثلة شابة »فرحانة« 
وايد النه مخرج عملها 
اليديد مبس���وط منها 
وايد النه���ا ما ترفض 
له طل���ب.. احلمد هلل 

والشكر!

إبراز طلبات
قناة خليجية انذرت منتج أحد 
املسلس����ات بعدم تأخ����ر وصول 
حلقاته لها بعد ما درى مسؤولينها 
انه عدد من الفنانني رافضني استكمال 
التصوير لهضم حقوقهم األدبية.. 

اهلل يستر!

إنذار

املعد علي حيدر مع »الذيب« أحمد املوسوي

)فريال حماد(    »FM أستوديو برنامج »كنز

حيدر: سحوبات »كنز FM«  بإشراف »اإلعالن التجاري«
 مفرح الشمري

أك����د معد برنامج »كنز FM« علي حيدر أنه ال توجد أي واس����طة في  
سحوبات البرنامج اليومية واالسبوعية ألن هناك جلنة رقابية من االعان 
التجاري مكونة من شيخة امليموني وحامت علي اللذين يحضران يوميا 
ألس����توديو البرامج ملتابعة ما يدور فيه حتى ال يكون هناك تاعب في 
السحوبات التي خصصت لها جوائز قيمة مثل سيارات »تشارجر« وأجهزة 
»اآليفون«.وأضاف ان أول سحوبات البرنامج االسبوعية ستنطلق في 21 
اجلاري على سيارة »تشارجر« مقدمة من اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا 
فون«، حيث سيتم السحب عن طريق الكمبيوتر في اللحظات االخيرة من 
حلقة السبت املقبل. وأشار الى ان جميع من شارك في حلقات البرنامج 
له احلق في دخول جميع السحوبات التي ستجرى اسبوعيا، باالضافة 

للسحب االخير الذي سيتم في رابع أيام عيد الفطر.

نجم الشباب

إحدى املس����تمعات  قالت اثناء اتصالها: املوس����وي جنم الشباب في 
التقدمي التلفزيوني واالذاعي وبالفعل »ذيب« ألسلوبه اجلميل والعفوي 
وال ينخاف عليه مهما كان عدد برامج املسابقات اللي في احملطة ألنه »أكلهم 
اكال« في ابراز فقرات »كنز FM« ورد عليها املوسوي قائا: هذا من طيب 
أصلچ واحنا كلنا منثل اذاع����ة الكويت والفضل في هذا التميز الى اهلل 

سبحانه وتعالى ومن ثم فريق العمل، ألنكم »تاج راسي«.

مجموعة كوندور  العالمية تتصدى»أيام المسرح 7« يرصد مسيرة  » الشباب« الفنية
 لتصميم إضاءة ومسرح »المميزون في رمضان«

 عبدالحميد الخطيب
في اطار استعدادات اللجنة املنظمة 
ملهرجان »املميزون في رمضان« الدورة 
الثالثة مت االتفاق مجموعة »كوندور 
العاملية« ممثلة بناصر السعدون ووليد 
اجلاسم، لتصميم االضاءة والديكور 
وستيج املسرح واملؤثرات املوسيقية 
اخلاصة باملهرجان والذي س����يقام 19 
رمضان في قاعة الشامية الكبرى في 

فندق هوليدي ان داون تاون.
الزميل نايف  واكد مدير املهرجان 
الشمري ان االتفاق مع »كوندور« جاء 
النها شركة رائدة ولها خبرة طويلة في 
مجال تصميم االضاءات والديكور، حيث 
ساهمت في تصميم مسرح واضاءات 
وديكورات مهرجان »ها فبراير« في 
املاضي.، مقدما شكره ملسؤولي الشركة 
ناصر السعدون ووليد اجلاسم على كل 
التسهيات واخلدمات التي قدماها الدارة 
املهرج����ان وتوفيرهم لكل االمكانيات 

لكي يظهر بصورة مبهرة.
ومن جانبهما عبر كل من ناصر 
الس����عدون وولي����د اجلاس����م عن 
س����عادتهما بتعاون »كوندور« مع 
ف����ي رمضان«  مهرجان »املميزون 
الش����يخ دعي����ج اخلليفة،  برعاية 
واش����ادا بدور املهرجان الذي يكرم 
جنوم مسلس����ات واعمال رمضان 
من الفنانني الشباب في دعم احلركة 
الفني����ة الكويتية، وه����و ما يعطي 
النجوم الشباب املكرمني دافعا قويا 
لاستمرارية وتقدمي ما هو مميز في 
شاشة رمضان، مؤكدين ان »كوندور« 
لن تبخل ابدا في دعم الفنانني الشباب.

يذكر ان »األنباء« وعددا من الشركات 
ترعي مهرجان »املميزون في رمضان« 
وقد انضمت إليهم مؤخرا ش����ركات 
ڤيڤا وزي����ن والوطنية لاتص��االت 
حيث سيتم التصويت للنجوم عن 

.»sms« �طريق ال

مفرح الشمري
تنطلق انش���طة مهرجان أيام المسرح 
للشباب بدورته الس���ابعة والذي تنظمه 
الهيئة العامة للشباب والرياضة تزامنا مع 
مرور ثاثين عاما على تأسيس فرقة مسرح 
للش���باب، وتعتبر فرقة مسرح الشباب 
بالكويت من الفرق المس���رحية المتميزة 
على المس���توى المحل���ي، كما تعتبر من 
الفرق المسرحية الرائدة في العالم العربي 
في مجال مسارح الش���باب الهواة، حيث 
قدمت فرقة مسرح الشباب العربي في مجال 
مسارح الشباب الهواة، حيث قدمت فرقة 
مسرح الشباب خال ثاثين عاما الكثير 
من االنجازات المسرحية، وحصدت المراكز 
المتقدمة في الكثير من المهرجانات المحلية 
والخليجية والعربية، كما اظهرت للساحة 
المسرحية العديد من الوجوه المسرحية 
والتي تتصدر النجومية في عالم المسرح 

على مدار ثاثين عاما.

أبرز الفنانين

المخرج عبداهلل عبدالرسول  ويعتبر 
العلي والفنان عبدالعزيز  والفنان طارق 
المس���لم من ابرز الفنانين الذين قام على 

عاتقهم تأسيس فرقة مسرح الشباب قبل 
ثاثين عاما مض���ت، والمعروف أن فرقة 
مسرح الشباب كانت تتبع وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل في بداية تأسيسها، ومع 
انش���اء الهيئة العامة للشباب والرياضة 
انتقلت تبعية فرقة مس���رح الشباب الى 
الهيئة، كما يعتبر عبدالرحمن المزروعي 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
األسبق احد اهم الذين قدموا الدعم لتأسيس 

فرقة مسرح الشباب.

يوبيل فضي

كم���ا احتفلت الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة عام 2005 بمناسبة مرور خمسة 
وعشرين عاما على تأسيس فرقة مسرح 
الشباب »احتفالية اليوبيل الفضي«، وبهذه 
المناس���بة تم اصدار البحوث والدراسات 
المتعلقة بفرقة مسرح الشباب، وتم تكريم 
المؤسسين لفرقة مسرح الشباب في احتفال 
بعنوان »عشاق المسرح«، كما أن كثيرا من 
الباحثين والمتخصصين والمهتمين في 
علوم المس���رح والنقاد المسرحيين على 
المستوى المحلي والخليجي والعربي قد 
تناولوا في ابحاثهم ودراس���تهم مسيرة 

الشباب بالكويت وقاموا بتوثيق  مسرح 
مس���يرة فرقة مسرح الش���باب على مدار 

ثاثين عاما مضت.
وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة 
حاليا مسؤولية االشراف االداري والمالي 
والفني على فرقة مس���رح الشباب، حيث 
قدم���ت الهيئة الدعم الكبي���ر لهذه الفرقة 
بالذكر أن  المتميزة، والجدير  المسرحية 
الهيئ���ة بدأت مع وزارة االش���غال العامة 
بوضع التصاميم والتصورات والدراسات 
المتعلقة بانشاء المجمع المسرحي الشبابي 
المتكامل وهو المقر الجديد لفرقة مسرح 
الشباب ويعتبر هذا المجمع احد المنشآت 
المتميزة على مستوى الكويت، كما انه ادرج 
ضمن خطة التنمية للكويت في المرحلة 

القادمة.
يذكر أن اعمال الدورة الس����ابعة لمهرجان 
ايام المس����رح للش����باب  تنعقد  تحت شعار 
»سينوغرافيا المش����هد المسرحي« تزامنا مع 
مرور ثاثين عاما على تأس����يس هذا الصرح 
المسرحي الشبابي المتميز، وسوف تقام الكثير 
من البرامج واالنشطة على هامش الدورة السابعة 
للمهرجان لرصد مسيرة مسرح الشباب الفنية 

خال ثاثين عاما مضت.

المهرجان يقام تحت رعاية »األنباء« وعدد من الشركات 19 رمضانينطلق تحت شعار  »سينوغرافيا المشهد المسرحي« 

نظام احلكم بالكويت:
أ ـ جمهوري.

ب ـ ملكي.
ج ـ دستوري وراثي.

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

الزميل نايف الشمري

ناصر السعدون

وليد اجلاسم

عبداهلل عبدالرسول مشهد من مسرحية »احلرب الباطنية« التي عرضت في الدورة السادسة ملهرجان أيام املسرح للشباب


