«بالعربي مع غالب» في أميركا
يطرح تلفزيون الكويت غدا السبت حلقة خاصة عن االنتخابات واالتحادات الطالبية
ال�ت��ي ج��رت أخ �ي��را ف��ي ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة ،ح�ي��ث يستضيف أس �ت��اذ علم
االجتماع بجامعة الكويت د .علي الزعبي عبر البرنامج الحواري األسبوعي بالعربي
مع غالب» ،والذي يبث الساعة العاشرة مساء عبر شاشة القناة األولى بالتلفزيون.
يتطرق ال�ح��وار إل��ى االنتخابات الطالبية ودوره ��ا ف��ي التنمية وب�ن��اء ال��وط��ن ،ومن
المحاور االنحراف في العمل الطالبي ،القضايا بين االجماع واالختالف ،إلى جانب
القوائم واالتحادات والحركات الطالبية وغيرها من القضايا المتنوعة.
ً
كان البرنامج قد استضاف خالل الفترة الماضية عددا من المسؤولين وصناع القرار
والشخصيات األكاديمية المتخصصة ،يقدم البرنامج غالب العصيمي ،يترأس فريق
العمل د .محمد منيف العجمي ،يخرجه سعد القحطاني ومشعل الشمري.

 12إضاءات

ّ
أصالة تحضر لحفالتها
الغنائية بالقاهرة
تستعد المطربة السورية أصالة إلحياء كبري حفالتها
الغنائية يوم  7ديسمبر بالقاهرة بأحد الفنادق الكبرى
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا.
وت �ش ��دو أص ��ال ��ة ب �ع��دد م ��ن األغ ��ان ��ي ال �ت��ي ت �ن��ال إع �ج��اب
ج�م�ه��وره��ا منها أغ�ن�ي�ت�ه��ا األخ �ي��رة «ال�ح�ق�ي�ق��ة» وخ��ان��ة
الذكريات ومهتمة ب� «التفاصيل وأقولك» .يذكر أن أصالة
تستعد أي�ض��ا لحفل م��ع المطربة أن�غ��ام حيث تقيمان
مساء اليوم في الكويت احدث حفالتهما الغنائية
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في احتفالية جمعت «أجيال» الصرح األكاديمي

املعهد العالي للفنون املسرحية احتفل بتخرج دفعة جديدة

د .علي العنزي يكرم عادل امل�سعد

كبار ال�سيوف

تحت رع��اي��ة وزي��ر التربية ووزي ��ر التعليم العالي،
ال��ذي أن��اب عنه الوكيل المساعد للشؤون اإلداري��ة
والمالية بوزارة التعليم العالي عادل المسعد ،أقيم
مساء االول  ،حفل تخرج دفعة العام الدراسي -2017
 ،2018وذل ��ك ع�ل��ى م �س��رح ح�م��د ال��رج�ي��ب بالمعهد
العالي للفنون المسرحية.
ق��دم��ت ال�ح�ف��ل اب�ن��ة المعهد س��اب�ق��ا ،إس� ��راء ج��وه��ر،
متحدثة عن أهمية العلم في بناء اإلنسان ،ثم تحدث
الوكيل المسعد معبرا ع��ن إعجابه ب ��أداء المعهد،
حيث ق��ال« :ه��ذه المناسبة الثانية التي أحضرها
ف��ي المعهد ،األول ��ى ك��ان��ت خ��اص��ة بأمسية ال��راح��ل
إسماعيل فهد إسماعيل ،وقد بهرت في تلك األمسية
 ،ب��ل أن �ن��ي ه��ات�ف��ت ال ��وزي ��ر ب�ع��د إن �ت �ه��اء األم �س �ي��ة ،
وأخبرته كيف أبهرني المعهد بما تم تقديمه في تلك
األمسية من تجسيد لشخصية عظيمة».
وأك �م ��ل ال�م�س�ع��د ق ��ائ ��ال« :وال � �ي ��وم أط �ل��ب م ��ن طلبة
ال�م�ع�ه��د ،أن ي�س�ت�م��روا ف��ي ت�ق��دي��م ك��ل م��ا ه��و مميز،
وأتمنى على الخريجين أن يستمروا في المستقبل
عبر أعمالهم وإبداعاتهم  ،كما أبدع إسماعيل ،وكما
قدم لنا فنانونا الكبار ،ومنهم الفنانة القديرة حياة
الفهد  ،التي تتواجد بيننا اليوم .بعد كلمة الوكيل

المسعد ،ج��اءت كلمة العميد د .علي العنزي قائال:
«الحمد لله ال��ذي علم بالقلم ووه��ب اإلنسان العقل
وس��ائ��ر ال�ن�ع��م» ،مضيفا« :ال تسعنا الفرحة لنعبر
عن بهجتنا بطالبنا بالكلمات ،وما حفل التخرج،
إال محاولة إلبراز ما تفيض به جوانحنا من سعادة
بتخريج كوكبة من شباب وشابات المسرح ،واألدب،
والثقافة والفنون».
وق ��ال م�خ��اط�ب��ا ال�خ��ري�ج�ي�ي��ن« :أه�ن�ئ�ك��م وأت�م�ن��ى أن
تبقى صورة هذا الحفل عالقة في أذهانكم ،وأدعوكم
بعد ان انتقلتم من مرحلة تلقي والفنون واآلداب،
إل��ى ميادين المهنة ل��الرت�ق��اء بالمجتمع ،انطالقا
م��ن حسن الخلق ،وأس ��وة بالرعيل األول م��ن أدب��اء
وفناني الكويت الذين أبهروا العالم العربي كافة».
م��ؤك��دا..« :أن العالم اصبح قرية صغيرة والب��د لنا
من المواكبة المعرفية ،لذا يسعى المعهد بالتظافر
م ��ع ال �ج �ه��ود ال �م �ب��ذول��ة م ��ن م �ع��ال��ي وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ووزي��ر التعليم العالي أ .د .حامد العازمي ،ووكيل
اإلداري� ��ة والمالية ع��ادل المسعد ،لتحسين البيئة
التعليمية من قاعات ومعدات فنية ،نحو مزيد من
التطوير»« ،متمنيا التوفيق للخريجيين ،وشاكرا
أس ��ره ��م ،وخ ��اص ��ة أم �ه��ات �ه��م ،ل �م��ا ب ��ذل ��وه م ��ن غ��ال

عميد املعهد العايل للفنون امل�رسحية م�ستقبالً حياة الفهد
لتعليم أبنائهم» .ثم جاءت كلمة الخريجين  ،والتي
ألقتها الخريجة شهد طارق  ،من قسم النقد واألدب
ال�م�س��رح��ي ،ح�ي��ث ق��ال��ت« :إن ��ه لفخر ل�ن��ا أن نقضي
سنوات دراستنا في أحضان هذا الصرح األكاديمي
العريق ،الذي ّ
تخرج منه كبار المبدعين في الكويت
والخليج»« .هنا كانت تجربتنا األول��ى مع الحياة
المميز َ
األكاديمية ،هذا المكان ُ
شهد جميع أحالمنا
وطموحاتنا وجهدنا وتعبنا ،إلى أن تخرجنا بعد
أن قضينا أرب��ع سنوات في قاعات ال��درس ،واليوم
ً
جاء الوقت لنقول شكرا لكل من ساهم في دراستنا
ومساعدتنا في تذليل الصعوبات التي واجهتنا»
وبعد أن شكرت عائلتها ووالديها ،خصت بالشكر
« :أس ��رة ال�م�ع�ه��د ،متمثلة بعميدها ال��دك�ت��ور علي
العنزي ،ال��ذي ح��رص على إسعادنا في ه��ذا اليوم،
والعميد المساعد د .راجح المطيري ،ورئيس قسم
النقد د .علي حيدر ،على ما قدموه من خدمات في
سبيل مصلحة ال�ط�ل�ب��ة .وج�م�ي��ع أس��ات��ذت��ي ال�ك��رام
 ،ف ��ردا ف� ��ردا ،ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج�ه��دا ك�ب�ي��را ف��ي إي�ص��ال
المعلومة لي ولزمالئي جميعا» .موجهة «..شكري
الخاص للدكتورة سعداء الدعاس على ما منحته لي
ً
جهد أثناء فترة إشرافها على رسالة
شخصيا من
ٍ

البكالوريوس».
وق�ب��ل ت��وزي��ع ال�ش�ه��ادات على الخريجين  ،ق��دم في
ً
ً
تسجيليا ق �ص �ي��را ،ب �ع �ن��وان «ذاك ��رة
ال�ح�ف��ل فيلما
المكان» يتناول أجمل لحظات الطلبة مع زمالئهم،
ً
وأس��ات��ذت �ه��م ،وي�س�ت�ع��رض ب�ع�ض��ا م��ن مشاريعهم
ال��دراس�ي��ة ،ف��ي األق �س��ام ال�ث��الث (التمثيل ،ال��دي�ك��ور،
النقد) ،كما عرض بعد ذلك أغنية بعنوان (تخرجنا)
ك� �ل� �م ��ات وأل� � �ح � ��ان ال� �ك ��ات ��ب ع � ��الء ال � �ج� ��اب� ��ر ،م� �ه ��داة
للخريجين من قبل الجابر للخريجيين ،والتي تقول
كلماتها :
تخرجنا والله هالسنة من صج ..مو تمثيل
الديكور صار بإيدنا ..والنقد والتمثي��ل
خبرة بكل الفن�ون
مسرح وتلفزيون
معهدنا يفتخر بنا جيل ورا جيل
تخرجنا والله هالسنة من صج ..موتمثيل !
ي��ذك��ر أن األغ �ن �ي��ة م ��ن ت ��وزي ��ع راش� ��د ال �م �ط��وع ،غ�ن��اء
مجموعة من الخريجين :رندا عصام ،عدنان بالعيس،
ف ��رح ال �ح �ج �ل��ي ،ن��اص��ر ح �ب �ي��ب .وال �ف �ي �ل��م ال�م�ص��اح��ب
تصوير د .حسين حكم ،أم��ا مونتاج الفيلم القصير
واألغنية للدكتورة سعداء الدعاس.

املسعد :أبهرني املعهد بما تم
تقديمه في أمسية إسماعيل وهذه
املناسبة الالفتة الثانية
د .العنزي :أدعوكم للتأسي بالرعيل
األول من املبهرين من أدباء وفناني
الكويت
كلمة الخريجني شهد طارق :جاء
الوقت لنقول شكرًا لكل من أسهم
في دراستنا

بطولة سعد الفرج وسلوم حداد ومنصور الفيلي ومرعي الحليان وإخراج ياسر الياسري

«شباب شياب» ينطلق في مجلس التعاون الخليجي

بأكثر م��ن خمسين ص��ال��ة ع��رض سينمائية في
االمارات والسعودية والكويت والبحرين ُ
وعمان
وال�ع��راق ،ع��رض فيلم العائلة الكوميدي «شباب
ً
شياب» للمخرج العراقي ياسر الياسري ،شاهدا
نجاحات غير مسبوقة وإشادة عدد كبير من أهل
الصحافة واإلع��الم��ي ف��ي الخليج العربي وع��دد
م��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن وال�م�ش��اه��دي��ن ال��ذي��ن ح �ض��روه في
جميع الدول التي بدأ العرض بها.
وكان لفيلم «شباب شياب» الذي خاض به مغمار
ال�ب�ط��ول��ة ال�ك��وم�ي��دي��ة ك��ل م��ن ال�م�م�ث�ل�ي��ن ال�ن�ج��وم
سعد الفرج ،سلوم حداد ،منصور الفيلي ،مرعي
ال�ح�ل�ي��ان ،ف ��ؤاد ع�ل��ي ول�ي�ل��ى ع�ب��د ال�ل��ه وع�ب��د الله

مل�سق الفيلم

الجنيبي ،وع ��دد م��ن الممثلين ،ع ��روض خاصة
ف ��ي ك ��ل م ��ن م��دي �ن��ة دب� ��ي ب � ��اإلم � ��ارات ،وال �ك��وي��ت
وم ��دي �ن ��ة ب� �غ ��داد ب ��ال� �ع ��راق ،ب �ح �ض��ور وم �ت��اب �ع��ة
المؤلف والمخرج ياسر الياسري ،بالتعاون مع
الجهة المنتجة «ايميجنيشن أبو ظبي» و شركة
«ت �ن��وي��ر» ،ح�ي��ث ش�ه��د ع��رض��ه ال �خ��اص ف��ي دب��ي
بفندق «اتالنتس» في جزيرة النخلة ،وبحضور
أك �ث ��ر م ��ن ث��الث �م��ائ��ة ش �خ �ص �ي��ة ف �ن �ي��ة وإع��الم �ي��ة
ً
ت�ف��اع�ل��ت م��ع ال�ف�ي�ل��م ب �ش��دة وأش � ��ادوا ب��ه جميعا،
وع �ق��د ل��ه ب �ح �ض��ور م�ج�م��وع��ة م��ن أب �ط��ال ال�ع�م��ل
ً
ً
والمخرج مؤتمرا صحافيا.
كما ك��ان لعرضه ال�خ��اص ب��دول��ة ال�ك��وي��ت صدى

�سعد الفرج يف الفيلم

مشابه بين الحاضرين من الفنانين واإلعالميين،
حيث عرض في أربع صاالت سينما في آن واحد،
وبتفاعل كبير في الحضور والمتابعة.
وح� ��ول ال �ع ��رض ال �خ ��اص ف ��ي م��دي �ن��ة ب �غ ��داد في
جمهورية العراق ،فقد ّ
سجل وشهد التجمع األول
م��ن ن��وع��ه ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع ��راق ،بتنظيم مميز
م��ن م�ج�ل��ة «م �ش��اه �ي��ر ال� �ع ��راق» ب ��إش ��راف ص�ب��اح
ً
الغريري ،حيث تجمع أكثر من  150فنانا من أجل
مشاهدة ال�ع��رض ،ودع��م مخرجه العراقي ياسر
الياسري ،الذي يزور بغداد للمرة االولى منذ 18
ً
ً
ع��ام��ا ،وش�ه��دت الصالة تصفيقا استمر لخمس
دق ��ائ ��ق ب �ع��د م �ش��اه��دت �ه��م ل�ل�ف�ي�ل��م ال � ��ذي اع �ت �ب��ره
ً
ً
الكثيرون متميزا ومختلفا عما قدم في السابق
بالسينما الخليجية والعراقية.
ك �م��ا ك��ان��ت ل �ع��روض��ه «ش� �ب ��اب ش� �ي ��اب» ف ��ي دور
السينما بالمملكة العربية ال�س�ع��ودي��ة الصدى
األك� �ب ��ر واألوس � � ��ع ب �ي��ن ال �ج �م �ه��ور ،ح �ي��ث ن �ف��ذت
ً
جميع ت��ذاك��ر ال�ع��روض جميعها م��دة أسبوعين
متتالين ،وهذا نجاح آخر يسجل لفيلم خليجي
في المنطقة.
هذا وتميز الفيلم بأن شارة البداية لفيلم «شباب
ش �ي��اب» ق��د حملت ص��وت ال�ف�ن��ان ول�ي��د الشامي
ً
غناء ،والذي قام بتصوير المقدمة في دبي.
ُ
ه ��ذا وم ��ن ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال�ف�ي�ل��م ع� ��رض في
ف��ي مطلع ال�ع��ام الحالي  2018ف��ي ع��دد ال��والي��ات
ال �م �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ،وش � ��ارك ف ��ي أك �ث��ر م ��ن 10
مهرجانات سينمائية ،وحقق جائزتين كأفضل
ً
ف �ي �ل��م ،ل �ي��رف��ع ب ��ذل ��ك اس � ��م اإلم� � � � ��ارات ع ��ال� �ي ��ا ف��ي
ه ��ذه ال�م�ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى السينما
األميركية.

صورة وخبر
هنادي صورت
«حالة حنان»

غرور أنجزت
«عطيتك عيوني»

املجيبل يحضر
لـ «عايش وشايش»

فرغت الفنانة ه�ن��ادي الكندري
م� ��ن ت� �ص ��وي ��ر أح � � ��دث أع �م��ال �ه��ا
«ث � ��الث� � �ي � ��ة ح � ��ال � ��ة ح � � �ن� � ��ان» م��ع
زه ��رة ال�خ��رج��ي وعبدالمحسن
القفاص.

ان�ت�ه��ت ال�ف�ن��ان��ة غ ��رور م��ن تصوير
م �س �ل �س��ل «ع �ط �ي �ت��ك ع �ي ��ون ��ي» إل��ى
ج ��وار ص �م��ود وح�س�ي��ن ال�م�ن�ص��ور
وم � � �ح � � �م� � ��ود ب � � ��وش � � �ه � � ��ري وه� � � ��دى
ال�خ�ط�ي��ب ..ال�ع�م��ل ب�ق�ي��ادة المخرج
سائد الهواري.

يحضر الفنان مشاري المجيبل
ل� �ع� �م� �ل ��ه ال � �م � �س� ��رح� ��ي ال� �ج ��دي ��د
«ع��اي��ش وش ��اي ��ش» م��ن ب�ط��ول��ة
ال �ن �ج ��م ط� � ��ارق ال �ع �ل ��ي وإن� �ت ��اج
فروغي.

