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سن فينير
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العودة للمدار�س خ�سم 

على جميع العالجات
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الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�ش���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

عيادة الن�ساء والوالدة

13 عامًا يف الن�ساء والتوليد. • ماج�ستري ن�ساء ووالدة - جامعة عني �سم�س  خربة 
4D( • متابعات احلمل حتى الوالدة. • �سونار )عادي  - 

الـدگتورة / مروة محمد الصغير

 العنوان: الرقعي - قطعة 2 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رامادا 
 تليفون: 24991990 - 24991099 -      98778662 

اللجنة العليا المنظمة أقامت مؤتمراً صحافياً للكشف عن التفاصيل

املطيري: اجلائزة الكبرى ملهرجان الكويت ملسرح الشباب العربي 
ستحمل اسم عبداحلسني عبدالرضا

خلود أبوالمجد

استعدادا النطالق مهرجان 
الكويت ملسرح الشباب العربي 
الذي حتتضنــه الكويت خالل 
الفتــرة من ١5 إلــى ٢6 اجلاري 
وتنظمه الهيئة العامة للشباب، 
أقامــت اللجنة العليــا املنظمة 
للمهرجان مؤمترا صحافيا صباح 
أمس في مقر املركز اإلعالمي في 
فندق »فوربوينتس« بحضور 
حشد من وسائل اإلعالم، وأداره 
رئيس املركــز اإلعالمي الزميل 
مفرح الشــمري، وشــارك فيه 
كل من مدير عام الهيئة العامة 
للشباب عبدالرحمن املطيري، 
رئيس املهرجان املخرج عبداهلل 
عبدالرســول، ومدير املهرجان 

علي وحيدي.
في البداية حتدث مدير عام 
الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن 
املطيــري، قائال: ســعيد بدعم 
الوسائل اإلعالمية لهذا احلدث 
املســرحي العربي والذي يأتي 
ضمن فعاليات الكويت عاصمة 
للشــباب العربــي التي حتظى 
برعاية ســامية من قائد العمل 
اإلنسان صاحب السمو األمير، 
الفتــا إلى أن املهرجان يســاهم 
في إبراز املواهب كون الشباب 
هم قادة املستقبل والذين تبنى 

احلضارات بسواعدهم.
وبني املطيــري أن املهرجان 
يشهد مشاركة ١٢ دولة عربية إلى 
جانب الكويت والتي تقدم خالله 
جتارب متعددة في مجال الفن 
املســرحي، مثمنا مشاركة تلك 
الدول عبر التجارب املسرحية 
التي تثري املهرجان وتقدم حلوال 
للقضايا من خالل الصور الذهنية 

والبصرية.
وأشار إلى إطالق املهرجان 
اجلائــزة الكبرى جائزة أفضل 

عرض مســرحي باســم الفنان 
الراحل عبداحلسني عبدالرضا، 
وقــال املطيــري: بوعدنان قدم 
الكثيــر مــن البصمــات الفنية 
التي ال تزال راسخة في العالم 
العربي ويعتبر قدوة للشباب 
العربــي، إضافة إلى تكرمي أول 
فنانة اعتلت املســرح الكويتي 
الفنانــة القديرة مرمي الصالح، 
مشيدا بجميع اجلهود التي بذلت 
فــي هذا املهرجــان الذي يحمل 
أفقا مشرقا في تطوير احلركة 
املســرحية، مبينا أن املهرجان 
يعتبر أولى فعاليات احتفالية 
اختيار الكويت عاصمة للشباب 
العربي، ويشارك ٢5٠ شخصا من 
فئة الشباب في العمل التطوعي 

للمهرجان.
وذكــر أن جائــزة العمــل 
اإلنساني أطلقت في التاسع من 
ســبتمبر املاضي، الفتا الى أن 
كل فعاليات املهرجان ستتناول 
البعد اإلنساني انطالقا من مكانة 

على مســتوى الدول العربية، 
إلى جانب أن الورش املسرحية 
ستكون نتاجا مثمرا يقطف في 
ختــام املهرجان، الفتــا إلى أن 
عرض حفل االفتتاح »يا سادة 
يــا كــرام« وهو عمــل من نوع 
آخر يتطــرق إلى تاريخ العمل 
العربي الشبابي املسرحي كونهم 
امتدادا جليل الرواد، وسيكون 
عالمة مهمة في مسيرة املسرح 
الكويتي والعربي، متطرقا إلى 
تنظيم زيارات للوفود إلى معالم 
الكويــت خــالل وجودهــم في 
املهرجان. وتطرق عبدالرسول 
إلــى دور اللجنــة الفنية التي 
أجازت النصوص وتضم نخبة 
من املتخصصني في املســرح، 
ملمحا إلــى أن معايير اختيار 
النصــوص العربيــة جــاءت 
منســجمة ومتطابقــة وفــق 
الالئحة، وأن هناك دورا للجنة 
املشــاهدة الحقا لكــي تتوافق 
جميع العروض مع املواصفات 

من الكويت، واملخرجني د. مبارك 
املزعل وعلي العلي سيتحدثان 
عن »الورشة املسرحية العربية«، 
جتربة املسرح الشبابي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، الفنان 
حمدي امليرغني من جمهورية 
مصر العربية، جتربة املســرح 
الشــبابي باململكــة العربيــة 
الســعودية، جتربــة املســرح 
الشــبابي بدولة قطــر، جتربة 
املســرح الشــبابي بجمهورية 
السودان، جتربة املسرح الشبابي 
بجمهورية مصر العربية، الكاتب 
املسرحي إسماعيل عبداهلل من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
الشــبابي  املســرح  جتربــة 
بجمهوريــة العــراق، األســتاذ 
فهــد رده من اململكــة العربية 

السعودية. 
وأضــاف: النــدوة الثانيــة 
تقــام مــن الســاعة الواحــدة 
وحتى الواحدة والنصف ظهرا 
وتتضمن مؤمتــرات صحافية 
متنوعة وهي للمخرج يوسف 
احلشاش واملؤلفة تغريد الداود، 
املخرج خالد جالل من جمهورية 
مصر العربية، جتربة املســرح 
الشــبابي باململكــة األردنيــة 
الهاشــمية، الفنان أحمد عفيف 
من دولة قطر، جتربة املســرح 
الشبابي باجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانيــة، املخــرج خالــد 
الرويعي مــن مملكة البحرين، 
جتربــة املســرح الشــبابي في 
ســلطنة عمان، جتربة املسرح 
الشبابي في فلســطني، الفنان 
عــالء قحطــان مــن جمهورية 
العراق، جتربة املسرح الشبابي 
باململكة املغربية، سيرين قنوان 

من تونس.
وبني عبدالرسول ان املهرجان 
يشــهد مشــاركة عدة عروض 
محلية وعربية في منافســات 

دول الكويت فــي مجال العمل 
اإلنســاني، مؤكدا أن املهرجان 
ســيقام فــي عــدة دول عربية 
وسيكون بوابة نحو التنافس 

وتطوير احلركة املسرحية.

منارة الفنون
مــن جانبــه، قــال رئيــس 
املهرجــان املخــرج عبــداهلل 
عبدالرسول: هذا احلدث املسرحي 
العربي الشبابي يحمل إشراقة 
الفكر واإلبداع وروح الشــباب 
والتي ســتتجلى في املســرح 
والفعاليــات التــي تصاحــب 
املهرجان، السيما في ظل املشاركة 
العربية من التجارب املسرحية 
املتنوعة والشخصيات احلاضرة 
وهــذا دليل على مكانة الكويت 
كمنارة للفنون والثقافة ودورها 
التاريخي في املجال املسرحي، 

ودورها في تأهيل الشباب.
وبني عبدالرسول أن الندوة 
الفكرية ستقدم كوثيقة مسرحية 

والضوابط بالنسبة للجنة الفنية 
التي جرى تشــكيلها، مبينا أن 
حفل االفتتاح سيشــهد تتويج 
رائدة املسرح اخلليجي الفنانة 
القديرة مــرمي الصالح، إضافة 
إلى نخبة من الشباب املسرحي 

العربي.
وأشــار إلى مشاركة ١١ وفدا 
مــن دول عربية و35 ضيفا من 
مختلف الشخصيات املسرحية 
واألكادميية، مؤكــدا أن جوائز 
املهرجــان التي أقرتهــا الهيئة 
العامة للشباب تبلغ قيمتها ١6 
ألف دينار كويتي مقسمة على ١3 
جائزة بينها جائزة أفضل عرض 
مسرحي باســم الفنان الراحل 

عبداحلسني عبدالرضا.
وأعلن عبدالرسول عن أسماء 
جلنة التحكيم برئاســة الفنان 
القدير محمد املنصور، وعضوية 
كل من د.سهى سالم من جمهورية 
العراق، غنام الغنام من األردن، 
وطفة حمادي من لبنان، جاسم 
الغيب وأحالم حسن  ود.عنبر 

وليد من الكويت.

المركز اإلعالمي
لفــت عبدالرســول إلــى أن 
املهرجان سيطرح نشرة يومية 
بعنوان »مســرحنا عربي، كما 
يتضمن أنشطة متعددة بينها 
املركز اإلعالمي فــي املهرجان، 
مــن  نخبــة  ويســتضيف 
الشخصيات املسرحية العربية 
من خالل استعراض جتاربهم، 
كاشــفًا عــن فعاليــات املركــز 
اإلعالمــي والتي تقام في فندق 
»فوربنتس«، حيث تقام الندوة 
األولى الســاعة الثانية عشرة 
وحتى الثانية عشرة والنصف 
ظهــرا، وتتضمــن مؤمتــرات 
صحافية متعــددة للمخرجني 
عبداهلل البدر وأحمد العوضي 

املســابقة الرســمية للمهرجان 
وندوات تطبيقية تليها مباشرة، 
حيــث يعرض يومــان عمليان 
مسرحيان خالل فترتني، الفترة 
األولى الساعة اخلامسة والنصف 
مساء وتقدم على خشبة مسرح 
كيفان وتضم العروض »همس 
الكراســي« مــن دولــة قطــر، 
»شمعة أمل« من اململكة األردنية 
الهاشــمية، »مراكب املوت« من 
جمهورية السودان، »ليس إال« 
من اململكة العربية السعودية، 
إضافة إلى عرض هامشي خارج 
املسابقة لفرقة املسرح الشعبي 

وهو »ثنائي القطب«.
وتقام عروض الفترة الثانية 
بدءا من الساعة الثامنة والنصف 
مســاء وتضم عروض »مروح 
على فلســطني«، عرض »الليل 
نســى نفســه« لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، ومن اجلمهورية 
العراقية مســرحية »ون وي«، 
وتقدم ســلطنة عمــان عرض 
»لقمــة عيش«، ومن جمهورية 
مصر العربية عرض »بينوكيو«، 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 
»أوراق تائهة«، اململكة املغربية 
عــرض »ســوالف الكاميــرا«، 
الكويت عرض »ريا وسكينة«.

الندوة الفكرية 
من جهــة أخرى قــال مدير 
املهرجــان علــي عبدالصمــد 
وحيدي ان فرقة مسرح الشباب 
ستقدم ضمن املسابقة الرسمية 
للمهرجــان مســرحية »ريــا 
وسكينة«، متمنيا لهذا العرض 
النجاح وحتقيق اجلوائز ومتثيل 
الكويت في الشكل املناسب الذي 
يليق في املسرح الكويتي، فيما 
حتدث وليد االنصاري فقال ان 
هنــاك ٢93 متطوعا ومتطوعة 
يعملون في كافة جلان املهرجان.

جانب من املؤمتر الصحافي

عبداهلل 
عبدالرسول: 

جلنة التحكيم 
برئاسة محمد 

املنصور.. والنصوص 
املشاركة متطابقة 

مع اللوائح


