محمد أنور انتهى من أولى بطوالته الدرامية

أنغام تألقت في أضخم حفالت ما بعد «كورونا»
أحيت الفنانة أنغام واح��دة من أضخم الحفات من
ح�ي��ث ال�ح�ض��ور ال�ج�م��اه�ي��ري ب�م��رك��ز ال �م �ن��ارة وذل��ك
عقب فترة انقطاع بسبب االجراءات االحترازية التي
فرضتها ال��دول��ة م��ع ب��داي��ة تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا.
وأقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة
ً
المسرح ن�ظ��را لاقبال الجماهيري ال��ذي تخطى ال�
 ٤٥٠٠فرد من مختلف األعمار.
وح�ض��رت أن�غ��ام بصحبة المايسترو هاني فرحات
وم ��رددة ألغنية «بحبك وحشتيني» وس��ط عاصفة
من التصفيق وهتافات االعجاب بعدها قامت بتحية

انتهى النجم محمد أنور من تصوير مشاهده في مسلسل
«اس�ع��اف ي��ون��س» ،وال��ذى يعد أول بطوالته المطلقة فى
عالم الدراما التلفزيونية ،ويتم عرضه على منصة watch
 itالرقمية المصرية خ��ال ال�ف�ت��رة المقبلة بعد االنتهاء
م��ن عمليات ال�م��ون�ت��اج وال�م�ي�ك�س��اج ،وي�ج�س��د م��ن خاله
شخصية دكتور ،وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى
عمر ،ومن اخراج معتز التونى ،وانتاج شركة سينرجي.
أحداث مسلسل «اسعاف يونس» تدور فى اطار عاقة حب
بينه وب�ي��ن س��ارة س��ام��ة ،حيث يظهر بشخصية طبيب
فى األحداث.

 12إضاءات

الجمهور لحفاوة االستقبال قائلة« :وحشتوني».
ك �م��ا ت��أل �ق��ت ان �غ ��ام ب��وص �ل��ة ط��رب �ي��ة روم��ان �س �ي��ة
بأغاني «بقول نسياك»« ،وال دبلت» « ،هدنه»،
«روح� � ��ي وس �ن �ي �ن��ي»« ،اس ��ام �ي ��ك ال �ك �ت �ي��رة»،
«حبايبنا» و«ه�ب��دأ م��ن اآلخ��ر»« ،مطمنه»،
«م � �ه � ��زوم � ��ة»« ،ب� �ي ��ن ال� �ب� �ي� �ن� �ي ��ن»« ،ف ��رص ��ة
االخ �ت �ي��ار»« ،ب�ت��وص�ف�ن��ي»« ،س�ك�ي��ت ل�ي��ه»،
«عرفها ب�ي��ا»« ،بعت ل��ي ن�ظ��رة»« ،اكتبلك
تعهد»« ،حته منك» واختتمت ب� «سيدي
وصالك».
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بعد اختياره ً
ممثال لدولة الكويت في «املجمع العربي للموسيقى»

الديهان :سأعمل على إبراز الشأن املوسيقي أكاديميًا
نتمنى أن نوفق
لخدمة دولة
الكويت وأن يكون
لها دور في املجمع

إعداد نهى أحمد حنيفة

نجوى نمري حصلت على جائزة
تقديرية

أشكر الوزير الجبري
واألمني العام
العبدالجليل على
ترشيحهما لي
حممد نا�رص اجلربي
متابعة مشاري حامد

عبر د .محمد الديهان العميد السابق للمعهد العالي للفنون
الموسيقية عن التشرف واالعتزاز بتمثيل دولة الكويت في
المجمع العربي للموسقى التابع لجامعة ال��دول العربية،
وق� ��ال« :ن�ت�م�ن��ى أن ن��وف��ق ل�خ��دم��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت ،وأن يكون
لها دور في المجمع ،وأن نسهم في رف��ع الشأن الموسيقي
ً
ً
أكاديميا وفنيا.
ً
ج��اء ذل��ك ب�ع��د ان ت��م اخ �ت �ي��اره م�م�ث��ا ع��ن دول ��ة ال�ك��وي��ت في
«المجمع ال�ع��رب��ي للموسيقى» م��ن قبل وزي��ر االع ��ام وزي��ر

كامل �سليمان العبداجلليل

ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب رئ�ي��س ال�م�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب محمد ناصر الجبري ،اضافة الى ترشيح
األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل
سليمان العبدالجليل.
وذك� � ��ر ال ��دي� �ه ��ان ان ال �م �ج �م��ع ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ه�ي�ئ��ة
متخصصة من هيئات جامعة الدول العربية ،وجهاز ملحق
بأمانتها ال�ع��ام��ة ،يعنى ب�ش��ؤون الموسيقى على مستوى
ً
العالم العربي ،ويختص تحديدا بالعمل على تطوير التعليم
ال�م��وس�ي�ق��ي ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وت�ع�م�ي�م��ه ون �ش��ر ال�ث�ق��اف��ة
ال�م��وس�ي�ق�ي��ة ،وج �م��ع ال �ت��راث ال�م��وس�ي�ق��ي ال�ع��رب��ي وال�ح�ف��اظ

د .حممد الديهان
عليه ،والعناية باالنتاج الموسيقي اآللي والغنائي العربي
والنهوض به ،كما يعنى بالبحوث والدراسات الموسيقية،
والتخطيط الموسيقي ،والتربية الموسيقية ،وتطوير المهن
ال�م��وس�ي�ق�ي��ة ،وال��دف��ع ب��االع��ام وال�ن�ق��د ال�م��وس�ي�ق��ي .وأع��رب
ال��دي �ه��ان ع��ن ش�ك��ره وت �ق��دي��ره ل��وزي��ر االع ��ام ووزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب م�ح�م��د ن��اص��ر ال �ج �ب��ري ،واألم �ي ��ن ال �ع��ام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل سليمان العبدالجليل
على ترشيحهما ُله لتمثيل دولة الكويت في المجمع العربي
للموسيقى ،ودعمهم للثقافة والفنون واآلداب.

الحكم« :الفنون املسرحية» تبدأ إجراءات
قبول العام الدراسي الجديد

د .ح�سني احلكم

أع�ل��ن وك�ي��ل المعهد ال�ع��ال��ي للفنون ال�م�س��رح�ي��ة د.
ح�س�ي��ن ال �ح �ك��م أن ال�م�ع�ه��د ع �ل��ى أه �ب��ة االس �ت �ع��داد
ل�ق�ب��ول ال��دف�ع��ة ال �ج��دي��دة م��ن ط��ال�ب��ات وط ��اب ال�ع��ام
ال � ��دراس � ��ي  ،2020/2021ح �ي ��ث ب � ��دأ ال �ت �س �ج �ي��ل
االلكتروني الستمارات قبول الطاب المستجدين
الراغبين في القبول بأحد أقسام المعهد في مجال
(التمثيل واالخراج) و(النقد) و(الديكور) ،الى جانب
(التلفزيون) ،وذلك وفق خطة «التعليم عن ُبعد» للعام
الدراسي .2021/ 2020
وق��ال الحكم :تماشيا م��ع ال��رؤي��ة الحكومية لكويت
جديدة  2035وبدعم من وزير التربية ووزير التعليم
ال �ع��ال��ي د .س �ع��ود ال �ح��رب��ي ي��واك��ب ال�م�ع�ه��د ال��زم��ن،
ويسهل على أبنائنا الطلبة عملية التسجيل ،وذلك
ع�ب��ر ال �م��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي ل�ل�م�ع�ه��دhttp://hioda. :

«تغير وقتنا»..
جديد متعب الشعالن

أطلق الفنان متعب الشعان ثاني أعماله الغنائية بعنوان
«تغير وقتنا» وه��ي باللهجة الخليجية ،وه��و المؤثر بجيل
الشباب ،لتحمل كلماتها لوعة األحزان والمواقف التي تتغير
والخذالن ،لمن يهب قلبه وروحه ويلقى الغدر والخيانة ،وهي
من كلمات أحمد المطري ومن ألحان وتوزيع موسيقي حاتم
منصور ومكس وماستر جاسم محمد وم��ن إنتاج شركة
 Tunes Arabiaواشراف عام حسن طالب.
وتأتي األغنية «تغير وقتنا» في أعقاب النجاح الكبير الذي
ّ
حققته أغنية وفيديو كليب «ليه اعشقه» ف��ي دول الخليج
والعالم العربي ،وه��ي ب��اك��ورة األع�م��ال الفنية للفنان متعب
الشعان الذي حقق من خالها ،أكثر من أحد عشر مليون
مشاهدة على القناة الرسمية لشركة «.»Tunes Arabia

 edu.kwوتابع وكيل المعهد :نتمنى ألبنائنا الذين
يملكون الموهبة ولديهم الحس الفني الازم للدراسة
بالمعهد ،ارس��ال نموذج االستمارة الموجودة على
م��وق��ع المعهد االل�ك�ت��رون��ي ال��ى ايميل قسم ش��ؤون
الطلبةstudentaffairs@mohe.edu.kw :
ول �ف��ت ال �ح �ك��م ال ��ى أن ت�س�ج�ي��ل ال�ط�ل�ب��ة م �ت��اح عبر
استمارة القبول على موقع المعهد التي يتم تنزيلها
من على جهاز الكمبيوتر ال الهواتف الذكية ،حيث
يتم ارسال نموذج االستمارة الموجودة على موقع
المعهد بعد تعبئتها الى البريد االلكتروني السالف
البيان.
وأضاف :غني عن البيان أن ملء االستمارة ال يعتبر
ً
الذي
قبوال نهائيا ،اال بعد اجتياز امتحان القبول ً
يحدده المعهد ،ما بين  25أكتوبر و 5نوفمبر ،مبينا

أن االختبارات تختلف باختاف طبيعة كل قسم من
األقسام األربعة ،وتتفق جميعها مع ظروف جائحة
ك��ورون��ا؛ والتي تتراوح ما بين المقابلة الشخصية
واالختبار التحريري ،وأداء المشهد التمثيلي ،ورسم
ٌ
لوحة بالقلم الرصاص ولوحة باأللوان ،كل حسب ما
يائم األقسام األربعة.
وكشف الحكم أن المجال سيتاح للطلبة المجتازين
الختبارات القبول ،الستكمال اج ��راءات التسجيل،
ً
م�ش�ي��را ال��ى أن ال�ع��ام ال��دراس��ي المقبل س�ي�ب��دأ ي��وم
األح��د  8نوفمبر  ،2020وأن ادارة المعهد باجتماع
دائ� ��م الع� ��ان ن �ت��ائ��ج ال �ف �ص��ل ال ��دراس ��ي ال�ت�ك�م�ي�ل��ي،
واالس �ت �ع��داد ل�ل�م��وس��م ال��دراس��ي ال �ج��دي��د ،ل�ي��واص��ل
ال�م�ع�ه��د دوره ال��رائ��د ف��ي ال �ح��رك��ة ال�ف�ن�ي��ة ب��ال�ك��وي��ت
والخليج العربي.

«دبي للكوميديا» يعود بمشاركة أملع النجوم
بعد األنباء عن عودته المرتقبة كشف
مهرجان دبي للكوميديا عن برنامجه
ف�ع��ال�ي��ات��ه ال��رس �م��ي ال �م �ل��يء ب��ال �م��رح،
وال��ذي ُ
سيقام ضمن ع��دة مناطق من
دب��ي ف��ي ال�ف�ت��رة ب�ي��ن  21و 2٤أكتوبر
الحاليُ .
ويقام المهرجان بتنظيم من
ف�ع��ال�ي��ات دب ��ي ،وان �ت��اج ب ��راج والي��ف
نيشن ودي اكس بي اليف ،وبالشراكة
مع دبي أوب��را وموقع BookMyShow
وم��درس��ة دوب��وم�ي��دي وفيرجن رادي��و
دب� � ��ي واذاع � � � � ��ة دب� � ��ي  ،92وي �ت �ح �ض��ر
ل �ت �ق��دي��م أروع األج � � � ��واء ال �ك��وم �ي��دي��ة
الحيوية عبر مشاركة كوكبة متميزة
من أبرز المواهب المحلية والعالمية.
ً
وس �ي �ض��م ال �م �ه��رج��ان ع � ��ددا م ��ن أب ��رز
ن� �ج ��وم ون� �ج� �م ��ات ال� �ك ��وم� �ي ��دي ��ا ح ��ول
العالم ،من أمثال جاد المالح وميشيل
وولف ومو عامر وعلي السيد ،اضافة
ال��ى ن�م��ر وف�ي��ر داس وج ��وراف ك��اب��ور
وم�ي�ن��ا ل�ي�س�ي��ون ،وس�ي�ق��دم للجمهور
أرب� �ع ��ة أي � ��ام م ��ن ع � ��روض ال �ك��وم �ي��دي��ا
ال� �ح � ّ�ي ��ة وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
الكفيلة برسم االبتسامة على وجوه
الجميع.
وبهذه المناسبة ،قال أحمد الخاجة،

جاد املالح
ال� �م ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �م��ؤس �س��ة دب ��ي
ل �ل �م �ه ��رج ��ان ��ات وال� �ت� �ج ��زئ ��ة« :ي �س �ه��م
م�ه��رج��ان دب��ي للكوميديا ف��ي تعزيز
م �ك��ان��ة دب � ��ي ك��وج �ه��ة آم� �ن ��ة وم �م �ي��زة
الستضافة الفعاليات والمهرجانات
العالمية ،السيما أنها من أول المدن
في العالم التي استأنفت تشغيل قطاع
الفعاليات واقامة الحفات المباشرة.
وت��واص��ل مؤسسة دب��ي للمهرجانات

وال �ت �ج��زئ��ة ج �ه��وده��ا وأي� �ض ��ا ال�ع�م��ل
ع � ��ن ك� �ث ��ب م � ��ع م �ن �ظ �م��ي ال �ف �ع ��ال �ي ��ات
والشركاء التاحة الفرصة أمام سكان
وزوار المدينة لاستمتاع بمجموعة
م �ت �ن��وع��ة م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات واألن �ش �ط��ة
ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ال�ت��ي س�ي�ت��م استضافتها
ب �م��ا ي �ت��واف ��ق م ��ع ارش� � � ��ادات ال �ص �ح��ة
ال �ع��ام��ة ل �ض �م��ان س��ام��ة ال�ج�م�ي��ع من
فنانين وموظفين وأي�ض��ا الجمهور.
وان� � �ن � ��ا ن� ��دع� ��و ال� �ج� �م� �ي ��ع ل ��اح� �ت� �ف ��ال
ب��ال�ك��وم�ي��دي��ا واالس �ت �م �ت��اع ب��األج��واء
ال �م��رح��ة وال �م �س �ل �ي��ة ل �ه��ذا ال�م�ه��رج��ان
وت�ش�ج�ي��ع ال�ف�ن��ان�ي��ن ال �م �ش��ارك �ي��ن من
مختلف أن �ح��اء ال�ع��ال��م لجعلهم أكثر
عطاء وابداعا والهاما ،وأيضا توفير
ال ��دع ��م ل �ل �ف �ن��ان �ي��ن ال �م �ح �ل �ي �ي��ن ال��ذي��ن
يعتبرون مكونا أساسيا من المشهد
ال �ت��رف �ي �ه��ي ال �م �ت �ن��ام��ي ف ��ي االم � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة ال �م �ت �ح��دة .ون� �ظ � ً�را ألن ال�ف��ن
والمسرح يعتبران جزء ا ال يتجزأ من
النسيج الثقافي واالجتماعي للدولة،
فاننا نتطلع ال��ى أن يصبح مهرجان
دب� � ��ي ل �ل �ك ��وم �ي ��دي ��ا أح� � ��د ال �ف �ع��ال �ي��ات
األساسية السنوية على قائمة جدول
فعاليات دبي».

ح � �ص � �ل� ��ت ال � �م � �غ � �ن � �ي� ��ة وال � �م � �م � �ث � �ل ��ة
االس �ب��ان �ي��ة ذات األص� ��ول األردن �ي��ة
ن � � �ج� � ��وى ن � � �م� � ��ري ع� � �ل � ��ى ال� � �ج � ��ائ � ��زة
ال� �ف� �خ ��ري ��ة ال � �ك � �ب ��رى م � ��ن م �ه ��رج ��ان
س �ي �ت �غ �ي��س ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ال ��دول ��ي
تقديرا لمسيرتها الفنية.
وف� � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات ص �ح �ف �ي��ة ب �ع��د
ح � �ص� ��ول � �ه� ��ا ع � �ل � ��ى ال � � �ج� � ��ائ� � ��زة م��ن
ال �م �ه��رج��ان ال ��ذي ي �ق��ام س �ن��وي��ا في
م ��دي� �ن ��ة س �ي �ت �ج �ي��س ج � �ن ��وب غ ��رب
برشلونة ،قالت نمري البالغة من العمر  ٤8عاما مساء السبت
انها تود تقديم «فيلم كوميدي أو عمل يعالج سيرة ذاتية أو
حدث تاريخي».

رجب تسبب في تعطيل منى زكي
ت�س�ب��ب ال �ف �ن��ان س�ي��د رج ��ب ف��ي ح� ��دوث ع�ط�ل��ة ل�ل�ف�ن��ان��ة منى
زك ��ي ،وذل ��ك ب�س�ب��ب ان ��ه ح�ص��ل ع�ل��ى اج� ��ازة ل �م��دة  ٤أي ��ام من
تصوير مسلسل «تقاطع طرق» ،التي تنافس به منى زكي في
المارثون الرمضاني المقبل.
وعلم السبب وراء اجازة الفنان سيد رجب ،حيث انه مرتبط
بتصوير مشاهد في فيلم «كيرة والجن» ،الذي يقوم ببطولته
الفنانان كريم عبدالعزيز وأحمد ع��ز ،كما ان��ه لديه مشاهد
معهم خارج القاهرة.
وس��اف��ر ف��ري��ق ع �م��ل ف�ي�ل��م «ك �ي��رة
وال�ج��ن» أم��س السبت ال��ى مدينة
االسماعيلية ،لتصوير ع��دد من
مشاهد العمل هناك ،ومن المقرر
أن يستمر التصوير هناك لمدة
 3أي � � ��ام ،وم � ��ن ث ��م ي � �ع� ��ودون ال��ى
ال �ق��اه��رة م ��رة أخ � ��رى الس�ت�ك�م��ال
ال� �ت� �ص ��وي ��ر ب ��اق ��ي األح� � � � ��داث ف��ي
الديكورات الخاصة بالفيلم.

رامي صبري طرح «خليني أشوفك
تاني»
ط��رح الفنان رام��ي صبري ،أحدث
أغ �ن �ي��ات��ه ع �ل��ى ط��ري �ق��ة ال �ف �ي��دي��و
ك�ل�ي��ب ب �ع �ن��وان «خ�ل�ي�ن��ي أش��وف��ك
تاني» ،عبر قناته الرسمية بموقع
الفيديوهات العالمي «يوتيوب».
األغنية م��ن كلمات الشاعر أحمد
ع� �ل ��ي م � ��وس � ��ى ،وأل � � �ح� � ��ان م ��دي ��ن،
وت� ��وزي� ��ع م��وس �ي �ق��ي أس ��ام ��ة ع�ب��د
الهادي ،وماستر جال الحمداوي.
وك� � ��ان ق ��د اع� �ت ��ذر رام� � ��ي ص �ب��ري،
الشهر ال�م��اض��ي ً ع��ن ال�م�ش��ارك��ة ف��ي ح�ف��ات ال�ي��وم الوطني
السعودي ،كاشفا عن السبب من خال حسابه الشخصي
بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».
وك �ت��ب ص �ب��ري« :ك ��ل ع �ي��د وط �ن��ي وأن �ت��م ب�خ�ي��ر ج�م�ه��ورن��ا
ال �س �ع��ودي ،وب �ع �ت��ذر ع��ن ع ��دم وج� ��ودي ف��ي ح �ف��ات ال�ي��وم
الوطني لظروف خاصة ،ونلتقي في شهر أكتوبر ان شاء
الله».

أكرم حسني انتهى من «جمال
جبنة» ويستعد لـ«العميل صفر»
ان�ت�ه��ى ال�ف�ن��ان أك ��رم حسني م��ن ت�ص��وي��ر دوره ف��ي مسلسل
«ل��ؤل��ؤ» ،ال�ت��ي ت�ق��وم ببطولته الفنانة م��ي ع�م��ر ،وال ��ذي يعد
أول��ى بطوالتها المطلقة ف��ي ال��درام��ا ،وب��دأ على ال�ف��ور أك��رم
في االستعداد لفيلمه الجديد «العميل صفر» ،الذي تشاركه
ب�ط��ول�ت��ه ال �ف �ن��ان��ة ن�ي�ل�ل��ي ك��ري��م ،وال � ��ذي ي�م�ث��ل أول ب�ط��والت��ه
المطلقة في السينما.
ويجسد أك��رم حسني ف��ي العمل
ش�خ�ص�ي��ة ش��اع��ر غ �ن��ائ��ي ي��دع��ى
«جمال جبنة» ،واألحداث تجعله
ي �ل �ت �ق ��ي «ل� � ��ؤل� � ��ؤ» ال � �ت� ��ي ت �ج �س��د
ش �خ �ص �ي �ت �ه��ا م � ��ي ع � �م � ��ر ،وه� ��ي
ش �خ �ص �ي��ة ف �ن �ي ��ة ،ح �ي ��ث ت�ج�س��د
دور م�ط��رب��ة ت�ب�ح��ث ع��ن ال�ش�ه��رة
والنجومية.

