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مط���رب »خ���رج« من 26
طوره بعدما أحد أصدقائه 
قال له انت���ه وين والغنا 
وين وأحس���ن لك تبتعد 
 عنه وتخلي���ه حق أهله.. 

صح لسانك ياحلبيب!

ممث���ل له »ش���عبية« 
الناس هااليام   حلوة بني 
أس���لوبه تغير ونفسيته 
صارت ش���ينة ألنه قاعد 
يش���تغل مع جنم كبير.. 

واهلل عيب!

ممثلة »حّنت« على أحد 
انها تكون بطلة  املنتجني 
عمله اليديد، بس هاملنتج 
ه���و مقتن���ع بأدائها ألنه 
 ويهها جامد چدام الكاميرا.. 

اهلل يعينك عالواسطات!

ابتعاد نفسية أداء

أكد أن »الهيئة« تدعمه إلنجاح دورته السادسة

جاسم يعقوب: أدعو للتنافس الشريف 
والروح الرياضية في مهرجان »الشباب«

شبابنا، كما اكد نائب املدير 
الشباب على  العام لشؤون 
التي  الش���بابية  االنش���طة 
اقامة املهرجان،  ستصاحب 
وذلك م���ن منطلق ان يكون 
مهرجان ايام املسرح للشباب 
حدثا شبابيا كويتيا سنويا، 
لكي يبرز الوجه احلضاري 
املشرف للشباب الكويتي في 

مجال العمل املسرحي.

الدور  له����ذا  وف����اء وعرفانا 
املشرف واملتميز. وأشار الى ان 
انشطة مهرجان ايام املسرح 
للشباب في دورته السادسة 
ستشمل احياء احتفال اختيار 
»القدس الشريف«، عاصمة 
للثقافة العربية لعام 2009، 
وذل���ك تضامنا م���ع قضية 
»القدس الشريف«، واحياء 
ه���ذه القضية ف���ي نفوس 

أثنى نائ���ب املدير العام 
لش���ؤون الش���باب بالهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
جاس���م يعقوب على الدور 
الكبي���ر واملش���رف للفرق 
الشبابية املسرحية املشاركة 
في مهرجان أيام املسرح في 
أثنى  دورته السادسة، كما 
عل���ى جهوده���م وعطائهم 
املميز ومش���اركتهم الفعالة 
وااليجابية مؤكدا الدور الكبير 
للفرق املس���رحية املشاركة 
ودعمه���ا املتواص���ل لهذه 
التظاهرة الشبابية املسرحية 
الكويتية، كم���ا دعا جميع 
الشباب املشاركني في أعمال 
التنافس  ال���ى  الدورة  هذه 
الش���ريف وبروح رياضية، 
واك���د ان الهيئ���ة العام���ة 
للشباب والرياضة ستكون 
له���ذه اجلهود  داعما كبيرا 
املتواصلة، كما اش���اد نائب 
املدير العام لشؤون الشباب 
بالتعاون الكبير بني الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
واملجل���س الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب لتسهيلهم 
كل االج���راءات واالمكانيات 
وتس���خيرها النعق���اد هذا 

املهرجان.
يعقوب أثن����ى ايضا على 
الفنان����ني املكرم����ني بأعمال 
هذه الدورة، مشيدا بعطائهم 
أثناء  الكبي����رة  وجهوده����م 
مس����يرتهم الفني����ة، واكد ان 
تكرمي الهيئة العامة للشباب 
الكوكبة  والرياض����ة له����ذه 
املتميزة م����ن الفنانني يعتبر 

جاسم يعقوب

مديرة املهرجان كاملة العياد عبدالعزيز صفر صالح احلمر

بعد إجراء القرعة مساء أمس األول في مسرح الشامية

»الشعبي« يفتتح مسابقة مهرجان الكويت 
المسرحي في دورته الـ 11

مفرح الشمري
في اطار اس���تعدادات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
النطالق املهرجان املس���رحي احمللي في دورته ال� 11 عقد مساء امس 
االول في مسرح الشامية اجتماع إلجراء القرعة بني الفرق املسرحية 
املشاركة في املس���ابقة الرسمية للمهرجان بحضور رئيسة اللجنة 
التحضيرية مديرة ادارة املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب مديرة املهرجان كاملة العياد ونائب رئيس اللجنة التحضيرية 
صال���ح احلمر واعضاء اللجنة حمد الرقع���ي، عبدالكرمي الهاجري، 
فالح املطيري، جمال اللهو، يعقوب الكندري، عبدالعزيز صفر، احمد 
التتان، جابر العنزي، حيث التقوا مبندوبي الفرق املسرحية املشاركة 
في الدورة ال� 11 ملهرجان املس���رح احمللي وهم علي العلي »املسرح 
الشعبي«، حسني دش���تي »املعهد العالي للفنون املسرحية«، حيدر 
مقصيد »املس���رح الكويتي«، عبدالعزيز السيار »املسرح العربي«، 
ايوب دش���تي »اجليل الواعي«، أس���امة املزيع���ل، عبدالكرمي خليل 
اس���ماعيل، ميثم بدر »اخلليج العربي«، عب���داهلل النصار »الهيئة 

العامة للشباب والرياضة«.
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جميع العروض املس���رحية تقام على خش���بة مس���رح الدسمة ال� 8 مس���اء من 7 إلى 17 ديسمبر 
املقبل.


