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الريس :مؤسسة اإلنتاج تستضيف طلبة نادي
اإلبداع اإلعالمي وتحرص على إنتاج البرامج التربوية
كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• علي الري�س و�صورة جماعية مع نادي الإبداع الإعالمي

• جانب من احل�ضور

�شدد مدير ع��ام م�ؤ�س�سة الإنتاج
الرباجمي امل�شرتك ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربي علي الري�س
على اهمية التعاون الذي تقوم به
امل�ؤ�س�سة مع العديد من القطاعات
الرتبوية والإعالمية على حد �سواء.
وا�شار الري�س يف ت�رصيح خا�ص
�إل��ى ان �إنتاج الربامج الرتبوبية
وامل��ع��رف��ي��ة واح����د م���ن �أه����داف
امل�ؤ�س�سة ،كما �أنها منهل �إعالمي
لكل ما فيه م�صلحة دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
ورفعة �شعوبها ،وبناء �أجيالها
لغد م�رشق ان �شاء الله،
وق��ال مدير ع��ام م�ؤ�س�سة الإنتاج
الرباجمي ان امل�ؤ�س�سة ا�ست�ضافت
م�����س��اء ام�����س االول يف مقرها
بال�ساملية لطلبة «ن��ادي الإب��داع
الإع�لام��ي» �ضمن فعاليات ملتقي
�إع�لام��ي م��ع امل�ؤ�س�سة� ،شاهدوا
خالله الكثري من فعاليات امل�ؤ�س�سة
الإبداعية يف عر�ض �أع��د خ�صي�ص ًا
لهذه املنا�سبة� ،أعقبته جولة يف
اداراتها وحديث متبادل مع �أ�رستها
ك��ان ل��ه الأث���ر الطيب يف نفو�س
زوارها.
وا�شاد الري�س بامل�ستوى الرفيع
للطلبة واهتمامهم البالغ ب�صناعة
الإع�لام واي�ضا التاكيد على اهمية
التعاون الإعالمي والفني امل�شرتك
بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
من خالل م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي
التي متثل البيت الإعالمي لأبناء
دول املجل�س .كما ن��وه الري�س
بقيادات ن��ادي الإب���داع الإعالمي
وك����وادره وال��ط��م��وح��ات الكبرية
واالم��ال العري�ضة التي يحملونها
مما ميثل رهان ًا م�ستقبلي ًا حقيقي ًا
جليل ال�شباب يف املنطقة.

دومينيك حوراني
عينها على الدراما
السورية

تحتفل بعيد

ميالد ابنها

احتفلت الفنانة اللبنانية
�سريين عبد النور بعيد ميالد
ابنها كري�ستيانو ،حيث
ن�رشت عرب �صفحتها اخلا�صة
على �أح��د مواقع التوا�صل
االجتماعي �صورة جتمعهما،
وعلّقت عليها بالقول« :اليوم
�صار ل��ه �سنة ،وال فهمان
�شي وال عندو فكرة انو هو
كرب �سنة!! طفل متحكمة فيه
الرباءة والفرح وان�شالله كل
العمر ...الله يحميلي ياك
انت واختك يا ماما ويبعد
عنكن والد احلرام».
وت��ف��اع��ل امل��ت��اب��ع��ون مع
ال�صورة ب�شكل كبري ،حيث
تخطى عدد معجبيها الـ225
�ألف ًا ،ا�ضافة �إلى الكثري من
التعليقات التي �أثنت على
ب��راءة وجمال كري�ستيانو،
متمنني ل��ه دوام ال�صحة
وال�سعادة.
• �سريين
عبد النور

المسباح والعطار يتألقان في مهرجان
الشباب العربي

ك�شفت ال��ف��ن��ان��ة اللبنانية
دومينيك ح��وراين انها تطلع
للم�شاركة يف الدراما ال�سورية،
حيث قالت «يف املرحلة احلالية
عيني على الدراما ال�سورية ،وقد
تلقيت عرو�ض ًا عدة يف هذا املجال.
ُ
قررت االبتعاد
و�أ�ضافت ح��وراين« :لكنني
ُ
عن الأعمال الكوميدية يف املرحلة الراهنة ،مع
�أنني ممثلة كوميدية ،وكل ُ
املن ِْتجني ي�صنفونني
ّ
ويف�ضلونني يف هذه اخلانة لأن املمثالت اجلديرات
ً
اجلمع بني املوهبة
لناحية
ا
جد
قليالت
بالكوميديا
ْ
وال�شكل اجلميل .و�أف��كّ ��ر حالي ًا يف االجت��اه نحو
الدراما ،لأن �أ�ساتذتي وجدوا �أنني �أملك طاقة كبرية
يف التمثيل الدرامي».

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• دومينيك حوراين

وعد البحري تستعد

لتسجيل أغنية جديدة

بعنوان «اللي يجرح»

• حممد الغنيمي

تتعاون املطربة وعد البحري مع ال�شاعر �أحمد
عبد النبي لأول مرة يف �أغنية جديدة حتمل ا�سم
«اللي يجرح» ،وهي من �أحل��ان رام��ي من�سي،
وتوزيع �أحمد عبد ال�سالم ،ومن املقرر �أن يتم
ت�سجيلها يف الفرتة املقبلة.
وقال عبدالنبي ،انه �سعيد بالتعاون مع وعد
البحري يف الأغنية ،مو�ضحا �أن الأغنية جديدة
وخمتلفة وحتمل طابع درام��ا ال��ذي يف�ضله
اجلمهور امل�رصي دائما.
يذكر �أن �آخ��ر �أعمال وعد البحري �ألبومها
«فرحتي بيك» والتي ت�ضم جمموعة متنوعة
من الأغنيات ،حول موا�ضيع احلب والفرح
والتفا�ؤل ،والبحث عن البهجة والأمل وال�رسور
ونبذ العنف ،وتعاونت يف هذا الألبوم مع عدد
من ال�شعراء ،منهم حممد الغنيمي و�أحمد �شتا
ونا�رص اجليل ووائل توفيق ،ومن امللحنني
مدين وعمرو حليم و�رشيف الو�سيمي.
• وعد البحري

سيرين عبد النور

���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات مهرجان
ال�شباب العربي الذي تنظمه
�أكادميية لوياك للفنون «البا»
بالتعاون مع حديقة ال�شهيد
لل�سنة الثالثة على التوايل
وال���ذي ي�ضم جمموعة من
الطاقات ال�شبابية الكويتية
واخل��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
املميزة.
انطلقت ح��ف�لات املهرجان
يوم الأحد املوافق  17مار�س
 2019على امل�رسح املك�شوف
ب��ح��دي��ق��ة ال�����ش��ه��ي��د يف متام
ال�ساعة الثامنة م�ساء ،وكانت
البداية مع الفنان املوهوب
عبدالعزيز امل�سباح «اب��ن
الأكادميية» ب�صوته الذي ملأ
�أرج��اء امل�رسح فرحة وبهجة
وت�صفيق ًا وعزف ًا على �آلة العود
حيث قدم جمموعة من الأغاين
الطربية القريبة من اجلمهور
مثل« :بالعون» ،و«�شويخ من
�أر����ض مكنا�س» ،و«حمام»،

و«�أبعاد كنتم» ،و«اجلبل» وغريها التي
الق��ت تفاع ً
ال مم��ي��ز ًا ،ث��م رائ��ع��ة «با�سم
الكويت» التي �أنتجتها �أكادميية «البا» يف
الأعياد الوطنية حب ًا يف الكويت.
من جانب �آخر �أ�شعل الفنان ال�شاب جنم
ذا فوي�س «ح�سن العطار» ب�صوته الدافئ
وال�شجي م�رسح ال�شهيد بتقدميه باقة
مميزة من الأغ��اين لكبار الفنانني والتي
ا�ستهلها ب�أغنية «قالو احلب �أعمى» للفنان
الكبري «رابح �صقر» والتي �أداها ب�شكل مميز
و�إح�سا�س ع� ٍ
�ال ،ثم �أغنية «لأين» كلمات
و�أحل��ان ح�سن العطار،و�أغنية «كفاياك

• ح�سن العطار

�أعذار» للفنان تامر ح�سني،وميديل �أغنية
«على ب��ايل وكيفك �أنت»،و�أغنية «�أخ يا
حظي» كلمات و�أحلان عبدالله العماين ،ثم
كان اخلتام بديتو للفنانني ب�أغنية «وينك»
للفنان عبدالله الروي�شد.
يذكر �أن مهرجان ال�شباب العربي الذي
تنظمه �أكادميية لوياك للفنون «البا» �سنوي ًا
يهدف �إلى متكني ال�شباب يف جمال الفنون
والرتويج لهم للم�ساهمة يف تطوير وانعا�ش
امل�شهد الثقايف والفني يف الكويت وي�ساهم
�أي�ض ًا يف ابراز طاقاتهم الإبداعية وي�ساعدهم
على حتقيق �آمالهم وطموحاتهم.

• عبدالعزيز امل�سباح

نسرين طافش بشخصية «ست الحسن»
في «مقامات العشق» رمضان المقبل
ن�رشت الفنانة ن�رسين طاف�ش عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع تبادل ال�صور والفيديو
«ان�ستغرام» ال�صورة الأولى من �شخ�صيتها
يف م�سل�سلها اجل��دي��د «مقامات الع�شق»
الذي تناف�س به �ضمن املاراثون الرم�ضاين
املقبل.
وعلقت «ن����سري��ن» على ال�����ص��ورة قائلة:
«�ســاحر املقلــة مع�ســول اللّمـي ،جــال فــي
و�ســمي
ــهم
النّف�س جمــالَ ال ّن َف ِ�سّ ،
ّ
ال�س َ
�ســد َد ّ
ِ
املفـــرت�س،
ورمــي ،ففـــ�ؤَادي نهبـــة
جــادك الغيــث ِاذا الغيـث همـي ،يــا زمــان
الــو�صل بــالأَ
ِ
و�صلُــك ِا ّال
ندل�س ،لـــم يكــن ْ

ُحل ًُمــا ،فــي الكــري �أَو ُخل�سـة املخـ َت ِل ِ�س
….يا زمان الو�صل يف الأندل�س �ست احل�سن
مقامات الع�شق رم�ضان .» 2019
ي�شارك يف بطولة م�سل�سل «ابن عربي» ،الذي
تغري ا�سمه �إلى «مقامات الع�شق» نخبة من
النجوم منهم :ن��ادي��ن خ���وري ،م�صطفى
اخل���اين ،جل�ين ا�سماعيل ،جهاد �سعد،
�سارة فرح ،حممد حداقي ،حممد حمادة،
ويو�سف اخلال ..و�آخرون ،وهو من �إخراج
�أحمد �إبراهيم �أحمد ،وت�أليف الكاتب حممد
البطو�ش ،والعمل م�أخوذ عن �سرية حميي
الدين بن عربي.

• ن�رسين
طاف�ش

