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البغيلي :مهرجان الكويت الموسيقي الثالث سيطلق «أوركسترا اإلنسانية»

• حامد العازمي

حتت رعاية وزير الرتبية والتعليم العايل
د.حامد العازمي ،يقيم املعهد العايل
للفنون املو�سيقية الدورة الثالثة ملهرجان
الكويت املو�سيقي خالل الفرتة من الثالث
والع�رشين �إل��ى اخلام�س والع�رشين من
ال�شهر احل��ايل ،و�ستقام كافة فعاليات
املهرجان على خ�شبة م�رسح �أحمد باقر.
ويف هذا اجلانب عرب عميد املعهد العايل
للفنون املو�سيقية د.ر�شيد البغيلي عن
اعتزازه و�سعادته باقامة الدورة احلالية
التي �ست�شهد بافتتاح املهرجان تد�شني
«�أورك�سرتا الإن�سانية ال�سيمفوين» ك�أول
�أورك�سرتا كويتي تعزف �أدب املو�سيقى
العاملية من �سيمفونيات بيتهوفن و�شوبرت
وبابر وبيزيه وغريها من املقطوعات
املو�سيقية العاملية� ،إل��ى جانب �أن
املهرجان �سيت�ضمن م ��ؤمت��ر ًا مو�سيقي ًا
ون����دوات علمية ت��ت��ن��اول ع��دة حم��اور،
مب�شاركة �ضيوف الكويت من ال�شخ�صيات
املو�سيقية العربية.
وثمن البغيلي الرعاية الكرمية الداعمة
م��ن وزي���ر ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م العايل

د.ح��ام��د ال��ع��ازم��ي ،ال���ذي ح��ر���ص على
اقامة املهرجان هذا العام وت�سخري كافة
املتطلبات له من منطلق ر�ؤيته الثاقبة
نحو ت�سليط ال�ضوء على الطاقات الفنية
ال�شابة الواعدة يف املعهد املو�سيقي،
مثمنا بالوقت نف�سه دور وجهود وكيل
وزارة التعليم العايل د�.صبيح املخيزمي،
الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون االدارية واملالية
والتطوير االداري ع��ادل امل�سعد ،والى
كافة امل�س�ؤولني بوزارة التعليم العايل
و�أ�ساتذة وطلبة املعهد العايل للفنون
املو�سيقية.
و�أ�شار �إلى �أن املهرجان �سيقوم بتكرمي نخبة
من ال�شخ�صيات الأكادميية والفنية ،الفت ًا
�إلى �أن هذه الدورة رغم ق�رص فرتتها املحددة
بثالث �أيام متتالية �إال �أنها �ستكون حافلة
ومتنوعة يف الفعاليات والأن�شطة �سواء على
�صعيد املو�سيقى العاملية والغناء الرتاثي
الكويتي والعربي والعزف املو�سيقي،
�إلى جانب الأن�شطة امل�صاحبة من الندوات
الثقافية التي �ستتناول عدة حماور وق�ضايا
تهتم يف ال�ش�أن املو�سيقي.

عب الفنان �أحمد �إيراج
رّ
ع��ن ���س��ع��ادت��ه بتكرميه
من الرئي�س الفل�سطيني
حم��م��ود ع��ب��ا���س ،على
خ��ل��ف��ي��ة م�����ش��ارك��ت��ه يف
م�سل�سل «خيانة وطن»
ال�����ذي ُع���ر����ض ال��ع��ام
املا�ضي ،وقال �إيراج« :مت
تكرميي �أم�س الأول من
قبل الرئي�س الفل�سطيني
حم��م��ود ع��ب��ا���س� ،أن���ا
وفريق م�سل�سل «خيانة
وط����ن» ،وذل���ك يف مقر
الرئا�سة مبدينة رام الله
• أحمد إيراج
يف فل�سطني ..هذه البلدة
التي كانت زيارتها بالن�سبة يل كاحللم الذي حتقق».
ومنح الرئي�س الفل�سطيني و�سام الثقافة والعلوم والفنون
«م�ستوى االبداع» لكل من املنتج والفنان الإماراتي د.حبيب
غلوم ،واملخرج البحريني الكبري �أحمد يعقوب املقلة،
وامل��ؤل��ف الإم��ارات��ي املبدع ا�سماعيل عبدالله ،والفنان
العماين �صالح زعل ،والنجمة البحرينية هيفاء ح�سني،
ُ
والفنان الكويتي جا�سم النبهان ،والنجمة الإماراتية
فاطمة احلو�سني ،والنجم الكويتي �أحمد �إي��راج ،والفنان
الإماراتي عبدالله اجلنيبي ،والإعالمي الإماراتي منذر املزكي
ال�شام�سي ،والفنانة الأردنية هدى حمدان.

مشاري البالم يشارك في مسلسل
«مني وفيني» لرمضان المقبل

�أعلن الفنان م�شاري البالم م�شاركته يف م�سل�سل «مني وفيني»،
املقرر عر�ضه يف ال�سباق الرم�ضاين املقبل.ون�رش «البالم» ،عرب
ح�سابه على «ان�ستغرام»� ،صورة مركبة جمعته مع النجوم م�سعود
بو�شهري ،حممود بو�شهري ،وعبدالله بو�شهري ،وعلق عليها
قائلاً « :يف رم�ضان م�سل�سل مني وفيني �إنتاج �صمود الكندري،
و�إخ��راج عبدالرحمن ال�سلمان».و�شارك الفنان م�شاري البالم،
م�ؤخرا يف م�رسحية «التابعة» ،بطولة
هبة ال���دري� ،أح��م��د �إي���راج ،جنى
الفيلكاوي ،دانة الأيوبي و�آخرين،
ت�أليف و�إخراج عبدالله الرميان.

• أحمد جوهر

�أعلن الفنان �أحمد جوهر ،ان�ضمام الفنان القدير ح�سني املن�صور
�إلى طاقم م�سل�سل «دينار ن�صيب خمتار» ،املقرر عر�ضه يف ال�سباق
الرم�ضاين املقبل.
ون�رش جوهر ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»� ،صورة
جتمعه مع املن�صور من كوالي�س ت�صوير العمل ،وعلق عليها قائال:
«ان�ضم الفنان القدير ح�سني املن�صور لأ�رسة م�سل�سل دينار ن�صيب
خمتار ،ولأول مرة يجمعني عمل معاه ترقبونا يف رم�ضان» .ي�شارك
يف بطولة م�سل�سل «دينار ن�صيب خمتار» بجانب �أحمد جوهر ،نخبة
من النجوم من بينهم عبدالرحمن العقل ،انت�صار ال�رشاح ،مرام
البلو�شي ،مي�س كمر� ،شهاب حاجيه و�آخرين ،وهو من ت�أليف �أحمد
جوهر .وخا�ض الفنان �أحمد جوهر املو�سم الرم�ضاين املا�ضي
مب�سل�سل «�سموم املغرب» ،من بطولة �سعد الفرج� ،أحمد الهزمي،
منى �شداد ،مي�س كمر ،هبة �سليمان� ،أمل عبا�س ،عبدالعزيز احلداد
و�آخرين ،ت�أليف �أحمد جوهر و�إخراج �أحمد البيلي.

«سيلفي النجوم» يجمع حسين الجسمي
وأصالة وتامر حسني

�شارك الفنان ح�سني اجل�سمي ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على العا�صمة الإماراتية �أبوظبي.
موقع «تويرت»� ،صورة جتمعه بالفنان تامر ح�سني ،وعلق «اجل�سمي» على ال�صورة قائال« :حمبتكم وثقتنا
والفنانة �أ�صالة ن�رصي ،من اال�ستعدادات النهائية حلفل الكبرية بقدراتكم جمعتنا يف دار العز �أبوظبي
افتتاح «الأوملبياد اخلا�ص» الذي انطلق يف  14مار�س يف نتطلع لنجاحاتكم ونفخر يف الأوملبياد اخلا�ص
الإماراتي».
وطرح الفنان ح�سني اجل�سمي
ح��دي�� ًث��ا� ،أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة
بعنوان «�أح����زان وم���رت»،
ع�بر قناته الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،من �أ�شعار
الأمري بدر بن عبداملح�سن،
و�أحل���ان املو�سيقار طالل،
توزيع مو�سيقي وليد فايد،
كما �أ���ص��در �أغنية �أخ��رى
بعنوان «الغزال» من
�أحل���ان���ه ،وم��ن
�أ�شعار د.مانع
ب����ن �سعيد
ال��ع��ت��ي��ب��ة
وت���وزي���ع
ح�������س���ام
• حسني اجلسمي وأصالة وتامر حسني
كامل.

نجوى كرم تكشف الخطأ الذي

حدث بعد خضوعها لتجميل أنفها

• جنوى
كرم

• رشيد البغيلي

إلى «دينار نصيب مختار»

الفلسطيني وسام على صدري

ك�شفت النجمة اللبنانية جنوى كرم خالل تواجدها ك�ضيفة يف برنامج
 Carpool Karaoke Arabiaعلى �شا�شة تلفزيون دبي الكثري من الأمور عن
حياتها اخلا�صة منها ر�شاقتها وتفا�صيل عملية التجميل التي خ�ضعت لها
م�ؤخراً.
خالل الربنامج عر�ض املقدم ه�شام الهوي�ش �صورة للفنانة جنوى كرم قبل
وبعد عملية جتميل الأنف وطالبها ب�أن تتحدث عن الفرق وا�شارت الى �أنها
خ�ضعت للتجميل يف �أنفها و�أن الفرق الزمني بني ال�صورتني �أ�سبوعني فقط
من اجلراحة فكان ال يزال �أنفها متورماً.وقد ك�شفت الفنانة جنوى كرم �أنها
كانت تعاين من انحراف وترية
يف �أنفها ت�سبب لها يف �ضيق
نف�سها ومل تهتم له كثري ًا �إال
�أنها خ�ضعت حلقن �أطراف انفها
بالبوتوك�س لتغري يف �شكله
ف�أ�صبح �أكرب حجم ًا فقررت بعد
ذلك اخل�ضوع لعملية التجميل
كاملة حتى تزيل االن��ح��راف ال
�أكرث وال �أقل.
وتطل الفنانة جنوى كرم خالل
ب��رن��ام��ج امل��واه��ب �أراب غوت
تالنت مبو�سمه الرابع على قنوات
.mbc
و�أ���ض��اف��ت انها ق��ررت اخل�ضوع
للجراحة لأنها ملت من �شكلها ومل
تكن مرتاحة ،الفتة �إلى �أن ال�شكل
النهائي ب��د�أ يظهر بعد مرور
�أك�ثر من �شهرين على العملية
التجميلية التي خ�ضعت لها.
• هشام الهويش

• نوال

جوهر سالم
م�شعل ال�سعيد

أحمد جوهر يعلن انضمام المنصور

أحمد إيراج :تكريمي من الرئيس

فالش باك

عودة �إلى الزمن اجلميل و�إلى اجليل الذهبي من فناين
الكويت ومن بينهم الفنان الكبري الراحل جوهر �سامل
رحمه الله�،أحد جنوم امل�رسح العربي الذي خطفه املوت
وهو يف �أوج عطائه وريعان �شبابه ،وجوهر �سامل تويف
وقلبه معلق بامل�رسح ،وهو جوهر �سامل عبدالرحمن
البارون ،ولد �سنة  ،1945وب��د�أ العمل الفني باكر ًا
و�أول عمل له م�رسحية «�أنا ابن جال» التي ا�رشف عليها
عميد امل�رسح العربي زكي طليمات ،وكان جوهر �ضمن
الدفعة الأولى من الفنانني الذين ا�شرتكوا بتمثيل هذه
امل�رسحية ،متيز منذ بدايته بخفة الظل مما جعله بعد
ذلك من ا�شهر الفنانني الكويتيني الذين جنحوا يف هذا
اللون ال�صعب ،كما عرف بب�ساطته وتوا�ضعه واعتزازه
مبوروث الآباء والأجداد ،وحبه ال�شديد لوطنه ،التقيته
كثري ًا يف امل�رسح العربي وحتدثت معه كثرياً ،وكانت
�شهرته من خالل م�رسحية ع�شت و�شفت ثم توالت �أعماله
الفنية ،وجنح جناح ًا كبري ًا يف م�رسحية «علي جناح
التربيزي» التي اخرجها �صقر الر�شود ورغم ح�صوله
على الكثري من اجلوائز �إال �أن الإعالم ق�رص يف حق هذا
الفنان وحقيقة ال �أعرف �سبب ًا لذلك ،ومن �أعماله الرائعة
م�رسحية نورة التي كتبها جا�سم الزايد و�أخرجها ف�ؤاد
ال�شطي وق��د ح�صل على جائزة �أف�ضل ممثل ث��اين من
�سمو ال�شيخ جابر الأحمد رحمه الله ،واليزال النا�س
يتذكرون دوره يف �أوبريت «والله زمن» �إلى جانب الراحل
عبداحل�سني عبد الر�ضا ،حيث ج�سد دور احلالق بكركرت
ال ميكن لغريه �أن يج�سده ،جوهر �سامل �أيها ال�سادة فنان
ال يتكرر ،مثل زمالءه الفنانني الأوائل ،ولعل البع�ض
يظن �أن تاريخ ميالده عام  1931كما هو مذكور على
الويكيبيديا وهذا خط�أ يجب ت�صليحه فتاريخ والدته عام
 1945كما ذكرت لكم ،وعندما تويف مل يتجاوز عمره
التا�سعة والثالثني ،وقد ترك �أعما ً
ال جميلة �ستظل عالقة
يف ذاكرة الفن ،رحمه الله.

بطاقة فنية
ن��ه��دي��ه��ا مع
خ��ال�����ص ال��ود
واالح�ترام �إلى
النجم يعقوب
عبدالله الذي
ج�����م�����ع ب�ي�ن
املوهبة الفنية
واخللق الرفيع
واالل�����ت�����زام،
وم��ن ك��ان هذا
د�أب�������ه ال���ش��ك
ان����ه �سيكون
ناجح ًا ومتميز ًا
وي����ع����ق����وب
ك��ذل��ك،ف���إل��ى
مزيد من النجاح
والت�ألق.

• يعقوب عبدالله

مسمار بلوح
كثري من ال�شباب املوهوبني يريدون �إظهار ما عندهم خا�صة
الإعالميني �إال انهم ال ي�ستطيعون ذلك ،وال تعطى لهم الفر�صة
ح�سد ًا وغ�يرة ،علم ًا ب�أن بع�ضهم ميتلك املوهبة الإعالمية
ولديه ثقافة ،واحل�سد داء قدمي ،له�ؤالء ال�شباب نقول :ا�صربوا
و�صابروا وال تلتفتوا �إلى �رشذمة حاقدة ،ووا�صلوا جدكم ففي
النهاية ال ي�صح �إال ال�صحيح ف�سريوا قدم ًا و�ست�أتيكم الفر�صة �إن
عاج ً
ال �أو �آجالً.

جمعية كالد تختار نوال عنوان ًا مساهم ًا

لتشجيع مواهب ذوي االحتياجات الخاصة

ال��ف��ن��ان��ة ن���وال ه��ي ف��ن��ان��ة و�أم وهي �شخ�صية حا�رضة دائم ًا لأي ن�شاط
و�إن�����س��ان��ة ي��ت��ل��م�����س بها يقام من اج��ل ا�سعاد الأط��ف��ال خا�صة
ال�شعب الكويتي قيمة �أط��ف��ال ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
فنية و�إن�سانية عالية .والعمل على ادخال الفرحة �إلى قلوب
�أول��ي��اء �أم��وره��م من
�أج��ل فتح نافذة فرح
لهم .من هذه الزاوية
�أعلنت الفنانة نوال
ع�ب�ر ح�����س��اب��ه��ا على
«ان�����س��ت��غ��رام» ب ��أن��ه
�سيكون لها م�شاركة
كرئي�سة جلنة حتكيم
مع املخرج يعرب بو
رحمة واملمثل يو�سف
احل�شا�ش وذل��ك ليوم
واحد فقط بتاريخ 19
مار�س ال�ساعة الرابعة
ع�رص ًا بتوقيت الكويت
على م�رسح كالد kald
ي�شارك فيه طالب من
اجل��م��ع��ي��ة الكويتية
• يعرب بورحمة
الختالفات التعلم.

