التفاصيل الكاملة لمسلسل الزعيم عادل إمام في رمضان 2019
أفصح الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر،
عن تعاقده مع المخرج الموهوب رامي إمام
رئ �ي��س ش��رك��ة «م��اج �ن��وم ل��إن �ت��اج ال�ف�ن��ي»،
على كتابة مسلسل النجم الكبير عادل إمام
الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل.
وك�ش��ف «إم� ��ام» ،ف��ي ت�ص��ري�ح��ات صحفية،
إن ال�م�س�ل�س��ل ي�ح�م��ل ع �ن��وان «ف��ال�ن�ت�ي�ن��و»
وي� ��دور ف��ي اط ��ار ك��وم �ي��دي ب��االض��اف��ة أن��ه
م �ل �ي ��ئ ب ��ال� �م� �ف ��اج ��آت .وك � ��ان � ��ت م �ج �م��وع��ة
«إع��ام المصريين» برئاسة المنتج تامر

م� ��رس� ��ي ،ت� �ع ��اق ��دت م� ��ع ش ��رك ��ة «م ��اج �ن ��وم
ل��إن �ت��اج ال �ف �ن��ي» ب��رئ��اس��ة ال �م �خ��رج رام��ي
إم� ��ام ع �ل��ى ع ��رض م�س�ل�س��ل ال �ن �ج��م الكبير
ع � ��ادل ام � ��ام ل ��رم �ض ��ان  2019ع �ل��ى إح ��دى
ق �ن ��وات �ه ��ا ف� ��ي م � �ص� ��ر .ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن
م �س �ل �س��ل «ف��ال �ن �ت �ي �ن��و» م ��ن إن� �ت ��اج ش��رك��ة
م��اج �ن��وم ب��رئ��اس��ة رام � ��ي إم � ��ام وع �ض��وه��ا
المنتدب هشام تحسين ،والعمل من إخراج
رام ��ي إم ��ام ،وق��ري�ب��ا ُ
سيعلن ع��ن تفاصيل
المسلسل ونجومه.

 16إضاءات

لتصوير
أصالة تستعد ً
«بنت األكابر» قريبا

تستعد المطربة أصالة لتصوير فيديو كليب أغنيتها
ال �ج��دي��دة «ب �ن��ت األك ��اب ��ر» ال �ت��ي ان�ت�ه��ت م��ن تسجيلها
األي��ام ال�م��اض�ي��ة .ي�ش��ار إل��ى أن «ب�ن��ت األك��اب��ر» تشهد
تعاونا بين أصالة ومحمود الخيامي ،الذي تعاونت
معه من قبل في أغنية «سؤال بسيط».
ي��ذك��ر أن «أص��ال��ة» ش�ه��دت ت��أل�ق��ا ك�ب�ي��را خ��ال إح�ي��اء
حفل افتتاح مهرجان اإلسكندرية لألغنية ،الذي يقام
حاليا ،ومن المقرر أن ينتهي ،الجمعة المقبل.
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«معهد الفنون املسرحية» :الحكم وكيالً..
والزنكوي والعبداملحسن والرشيدي والدعاس ..رؤساء أقسام
وجهة نظر
عبدالستار ناجي

حوار
د .على العنزي

ح�سني احلكم

أص ��در وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي ،د .ح��ام��د ال�ع��ازم��ي،
مجموعة م��ن ال �ق��رارات ال�خ��اص��ة بتعيين وك �ي��ل ،ورؤس ��اء أق�س��ام،
في المعهد العالي للفنون المسرحية ،تحت قيادة عميد المعهد
ال��دك �ت��ور ع�ل��ي ال �ع �ن��زي .ح�ي��ث ج ��اء ت ال �ق ��رارات ك��اآلت��ي :د .حسين
ال �ح �ك��م وك �ي��ا ل �ل �م �ع �ه��د ،ود .ف �ه��د ال �ع �ب��دال �م �ح �س��ن رئ �ي �س��ا ل�ق�س��م
التمثيل واإلخراج ،ود .سعداء الدعاس رئيسا لقسم النقد واألدب
المسرحي ،ود .خلود الرشيدي ،رئيسا لقسم الديكور ،ود .محمد
ال��زن�ك��وي رئ�ي�س��ا لقسم ال�ت�ل�ف��زي��ون .وق��د ع� ّ�ب��ر د .ع�ل��ي ال�ع�ن��زي عن
امتنانه لقرارات الوزير ،مؤكدا أن الترشيحات هدفت نحو تحقيق

فهد العبداملح�سن

�سعداء الدعا�س

االن�س�ج��ام بين ف��ري��ق العمل ال��واح��د ،وب�ن��اء ف��ري��ق عمل متجانس
ً
وم �ت �س��ق ،ي�ك�م��ل ب�ع�ض��ه ب�ع�ض��ا إن �ت��اج��ا ،س�ع�ي��ا وراء إح� ��راز أع�ل��ى
ال�ن�ت��ائ��ج وال �خ ��روج ب��أف�ض��ل ال �ح �ل��ول ،م�ش�ي��را إل ��ى أن ال�م�س��ؤول�ي��ة
الكبرى تقع على عاتق رؤساء األقسام والوكيل والعميد ،لتأسيس
الروح اإليجابية من التعاون بين أعضاء هيئة التدريس.
وث �م��ن ال �ع �ن��زي ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا اإلدارة ال�س��اب�ق��ة للمعهد،
ب�ع�م�ي��ده��ا ال �س��اب��ق ال��دك �ت��ور ف �ه��د ال �ه��اج��ري ،وال �ع �م �ي��د ال�م�س��اع��د
الدكتور راجح المطيري ،وجميع رؤساء األقسام ،ابتداء من د .علي
حيدر ،ود .فيصل القحطاني ،ود .عبدالله العابر و د .خالد الفرج،

خلود الر�سيدي

م��ا اح��وج مهرجان الكويت المسرحي ،ان يطور ذلك
الحوار بين االجيال ،حيث تبدو االمور معزولة بعض
الشيء بين االجيال.
ذات ي� ��وم ،اك �ت �ش��ف ج ��ان ف �ي��ار ،م��ؤس��س م�ه��رج��ان
افينون المسرحي ،ان نسبة حضور نجوم المسرح
الكبار في فرنسا ،راح��ت تقل وايضا تتقلص فكان
ان راح ي�ت�ص��ل شخصيا ب�ك�ب��ار االس �م��اء ،وي��دع��وه��ا
شخصيا لحضور جانب م��ن الفعاليات ،ب��ل والعمل
ع�ل��ى م�ن��ح ف��رص حقيقية للمشاركة ف��ي اع �م��ال ذل��ك
العرس المسرحي ،حتى بتنا نشاهد دورة بعد اخرى
ك�ب��ار ال�ن�ج��وم يتجولون ف��ي مدينة اف�ي�ن��ون وي��زي��دون
المهرجان ث��راء ..واش��راق��ا وف��ي الحين ح��وارا عميقا
بين االجيال.
ف��ا ال�ك�ب��ار دخ�ل��وا ع��ال��م ال�ع��زل��ة او ات�ج�ه��وا ال��ى اسماء
ال �ت �ل �ف��زي��ون ..وال ال �ش �ب��اب ع��اش��وا ال�ب�ع��د ع��ن ال�ك�ب��ار،
ب��ل راح ��وا ي�س�ت�ف�ي��دون م��ن ت�ج��رب��ة ال�ك�ب��ار وخبرتهم
ورصيدهم االنساني والفني العالي المستوى.
م ��ا اح ��وج� �ن ��ا ان ت� �ب ��ادر ق � �ي� ��ادات م� �ه ��رج ��ان ال �ك��وي��ت
ال �م �س��رح��ي ،وم ��ن ق�ب�ل�ه��م ق� �ي ��ادات ال �م �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
للثقافة والفنون واآلداب لتطوير الحوار مع االجيال..
وب ��ال ��ذات ال �ك �ب��ار ،ال��ذي��ن ل��م ي �ج��دوا ان�ف�س�ه��م ف��ي ه��ذا
ال�م�ح�ف��ل ال�م�س��رح��ي ال�م�ه��م ب�ع��د س �ن��وات م��ن ال�ع�ط��اء
والتضحية.
الحوار هو سبيلنا لتطوير المهرجان ..وقبل هذا وذاك
االحتفاء بجيل الكبار .وهي دعوة للحوار.

حممد الزنكوي

الذين استمروا في تحمل المسؤولية منذ بداية العام ال��دراس��ي،
إلى حين صدور قرار الوزير .وفي اإلطار ذاته ،أكد العنزي إيمانه
ال�ك��ام��ل ب��ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ،ف��ي تحقيق م �ش��روع ث�ق��اف��ي نهضوي
ف��ي المعهد العالي للفنون المسرحية ،معوال على أع�ض��اء هيئة
التدريس كافة ،لتقديم أفضل ما لديهم للمساهمة في كل ما من
ً
شأنه أن يرتقي بالمعهد ،بدء ا -بالدرجة األولى -من خطة تطوير
المناهج ،التي ستكون على رأس أولوياته في المرحلة القادمة ،من
خال لجنة تطوير وتوصيف المناهج ،فضا عن مشاريع أخرى
كثيرة لتطوير النشاط الثقافي للمعهد.

يارا علي تطرح «ليالي زمان» قريبا
تستعد المطربة الشابة «ي��ارا علي» لطرح أغنية
سنجل بعنوان «ليالي زم��ان» ،وذل��ك خ��ال األي��ام
القليلة المقبلة.
م ��ن ال �م �ق��رر أن ت� ��دور أح � ��داث األغ �ن �ي��ة ع ��ن ف �ق��دان
ال�ح��ب ال��ذي ال ينسى على م��دار ال��زم��ن وي�ظ��ل في
القلوب.
«ل �ي��ال��ي زم� ��ان» إن �ت��اج ال�م�س�ت�ش��ار ح �س��ن ش �ن��دي،
ك �ل �م��ات م �ح �م��د ال� �ش� �ن ��اوي ،أل� �ح ��ان ك��ري��م ص �ب��ري،
ت ��وزي ��ع ش ��ري ��ف م� �ج ��دي ،ه �ن��دس��ة ص��وت �ي��ة خ��ال��د
رؤوف .يذكر أن «يارا علي» طرحت من قبل كليب
«الست» الذي حقق المايين من المشاهدات.

وعلى المحبة نلتقي

anaji_kuwait@hotmail.com

معرض يضم أعمال كبار الفنانني الكويتيني

 40عامًا من التشكيل واإلبداع في «غاليري بوشهري»
كتب شريف صالح

وسط حضور كبير من التشكيليين والمهتمين
اف �ت �ت �ح��ت ق��اع��ة ب��وش �ه��ري م �ع��رض «رواد ال�ف��ن
التشكيلي في الكويت» ،تقديرا وعرفانا لقامات
أث� ��رت ال �س��اح��ة ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة وج � ��اءت إب��داع��ات �ه��ا
ت �ع �ب �ي��را ع ��ن أش� �ك ��ال وأس��ال �ي ��ب وم � � ��دارس فنية
مختلفة.
يقام ه��ذا المعرض الجماعي احتفاء بمرور 40
عاما على إقامة معرض الفنانين المتفرغين في
المرسم الحر وال��ذي أسسته إدارة المعارف في
مارس عام  1978وزودته بالخدمات والمتطلبات
الفنية ،وخصصت له أس��ات��ذة متخصصين في
شتي مجاالت التشكيل ،حيث اعتبره الكثيرون
العمود الفقري للحركة التشكيلية الكويتية ،وآل
فيما بعد الى وزارة اإلعام حيث واصلت دعمه
األدبي والمادي ومنحت الفنانين التفرغ الكامل.
وان� �ت� �ق ��ى ال� �م� �ع ��رض ن� �ت ��اج ��ات ت �ت �س��م ب��ال �ت �م �ي��ز
وال�ت�ن��وع ،واخ�ت��اف األج�ي��ال ،اس�ت��ذك��ارا لجهود
أس� � �م � ��اء م� �ه� �م ��ة اس� �ه� �م ��ت ف � ��ي ب� � �ل � ��ورة ال� �ح ��رك ��ة
التشكيلية ف��ي الكويت وت��رك��ت بصمة جعلتها
في مصاف التشكيليين العرب.
ك� �م ��ا ت �ع �ب��ر ت� �ل ��ك األع� � �م � ��ال ال �م �ت �ن ��وع ��ة م� ��ا ب�ي��ن
ال�م�ن �ح��وت��ات وال ��رس ��م ب �م��دارس��ه ال�م�خ�ت�ل�ف��ة عن
ه��واج��س وان�ش�غ��االت إم��ا تتعلق بالتعبير عن
ق �ض��اي��ا وه� �م ��وم ال �م �ج �ت �م��ع ،وإب � � ��راز ال �ج��وان��ب
ال �م �ض �ي �ئ��ة ف� ��ي ال �ب �ي �ئ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وج��وان �ب �ه��ا

روان املهدي تواصل «ماذا لو؟»
تواصل الفنانة روان المهدي تصوير المسلسل االجتماعي الجديد
«ماذا لو؟» انتاج واخ��راج حسين دشتي ويشارك في البطولة خالد
امين ومنذر رياحنة وحسن ابراهيم ،وأسيل عمران ون��ور الغندور
وع �ب��دال �ل��ه ال �ت��رك �م��ان��ي وع �ل��ي ال�ح�س�ي��ن ول �ي �ل��ى ع �ب��دال �ل��ه وع�ب��دال�ل��ه
عبدالرضا الذي يشارك في االنتاج ايضا.

ال �ت��راث �ي��ة ،وإم� ��ا ت�ن�ش�غ��ل ب �ه��اج��س ال� �ص ��راع مع
ال �م��ادة وت�ط��وي�ع�ه��ا وم �س��اح��ات ال�ت�ج��ري��ب .وف��ي
ك��ل ال �ح��االت ن�ح��ن أم ��ام إب ��داع ��ات ت �ع��زز وت��ؤك��د
الهوية الكويتية ،وفي الوقت نفسه تتفتح على
محيط إنساني رحب ،وعلى تجليات جمالية ال
تخطئها العين.
وي �ح �س��ب ل �ق��اع��ة ب ��و ش �ه��ري ل �ل �ف �ن��ون م ��ن خ��ال
تنظيم ه��ذا المعرض االس�ت�ع��ادي المهم دوره��ا
ف ��ي ت��رس �ي��خ ال �ح��رك��ة ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت،
وإتاحة فضاء للتواصل بين الفنان وجمهوره،
وأي �ض��ا ت��ذك �ي��ر األج� �ي ��ال ال�م�ت�ع��اق�ب��ة ب��إن �ج��ازات
ال � ��رواد ف��ي م �ج��ال التشكيلي وأدواره� � ��م الفنية
والتاريخية في نهضة هذا الفن.
وم � ��ن أب� � ��رز األس � �م� ��اء ال� �ت ��ي ت� �ق ��دم أع �م��ال �ه��ا ف��ي
المعرض من الفنانين الراحلين ،واألحياء :أيوب
حسين ،ب��در ال�ق�ط��ام��ي ،ج��واد ب��وش�ه��ري ،خزعل
ال�ق�ف��اص ،خليفة ال�ق�ط��ان ،س��ام��ي محمد ،سعاد
العيسى ،صبيحة ب�ش��ارة ،ط��ارق السيد فخري،
عبد الحميد إسماعيل ،عبد الله القصار ،وعبد
الله سالم ،عيسى بوشهري ،عيسى صقر ،محمد
الدمخي ،محمود رض��وان ،مساعد فهد ومنيرة
القاضي.
وامتازت أعمال هؤالء باألصالة والمعاصرة ،من
خال خطوط وألوان متناغمة مع قيم الجمال.
وع�ل��ى ه��ام��ش ال�م�ع��رض وزع ��ت ق��اع��ة بوشهري
ك�ت�ي�ب��ا ت��ذك��اري��ا وت��وث�ي�ق��ا ل �ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة ضم
أسماء  19فنانا وصورا ألعمالهم.

افتتاح املعر�ض

جولة داخل املعر�س

(ت�سوير عادل �سالمة)

محمد هنيدي كشف موعد عرض « 3أيام في الساحل»
ك� �ش ��ف ال� �ن� �ج ��م م �ح �م ��د ه � �ن � �ي ��دي ،ع � ��ن م� ��وع� ��د ع ��رض
مسرحيته الجديدة « 3أي��ام في الساحل» ،وذل��ك عبر
حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات
ً
«إنستجرام» ،قائا« :جايين وبقوة راجعين للمسرح
ت��ان��ي ب�ع��د  16س�ن��ة غ�ي��اب ب��وع��دك��م ه�ت�ش��وف��وا حاجة

ه�ت�ع�ج�ب�ك��م ج� ��دا ج� ��دا ان ش� ��اء ال �ل ��ه ي ��ا م �ي �ن�ش��ن م��ع
صحابكم ونشوفكم على الطبيعة بداية من  10يناير
الجاي» .يذكر أن النجم الكوميدي محمد هنيدي يحل
يوم الخميس المقبل ضيفا على اإلعامية رحمة خالد
مقدمة برنامج « 8الصبح» على قناة «.»dmc

ذل� ��ك ف ��ي ل �ق��اء خ� ��اص ي �ك �ش��ف م ��ن خ��ال��ه ال �ك �ث �ي��ر من
ب��داي��ات��ة ال�ف�ن�ي��ة وال�ف�ن��ان�ي��ن وال�م�خ��رج�ي��ن ال ��ذى عمل
معهم ،كما يكشف «هنيدي» تفاصيل ال�ج��زء الثاني
من مسلسل «أرض النفاق» ،الذي تم عرض الجزء األول
ً
منه في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

