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حفل موسيقي غنائي تقيمه منطقة العاصمة التعليمية

مجرد رأي

فن بال مال ومال بال فن
م�شعل ال�سعيد

• تكرمي مديرة املدر�سة

حت��ت رع��اي��ة مدير ع��ام منطقة العا�صمة
التعليمية بدرية اخلالدي وبح�ضور املوجه
الفني العام للرتبية املو�سيقية منى الكهيدان
ومديرة ال�ش�ؤون التعليمية �شكرية ال�سعيدي
ومديرة ادارة االن�شطة الرتبوية كرمية �سليم،

�أقيم احلفل املو�سيقي اخلتامي للتجمعات
املو�سيقية ملنطقة العا�صمة التعليمية -2018
 2019بنات يف ثانوية الرو�ضة للبنات،
حيث ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني وبعدها
كلمة املوجه الأول ملادة الرتبية املو�سيقية

• املوجه عي�سى العلي واملوجهة هدى الوقيان يف تكرمي �إحدى املدار�س يف منطقة العا�صمة

بالإنابة عي�سى العلي والذي �أو�ضح ان احلفل
ي�شتمل على جمموعة من االعمال املو�سيقية
املختارة واملتنوعة ما بني الأغاين الكويتية
الرتاثية والغربية والكال�سيكية ،ويقوم
بها جمموعة من طالبات املرحلة الثانوية

إطاللة «ألماسية» لهند البحرينية
���ش��ارك��ت الفنانة
ه��ن��د البحرينية
ج�����م�����ه�����وره�����ا
وحم��ب��ي��ه��ا ،عرب
ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع تبادل
ال�صور والفيديو
«ان�������س���ت���غ���رام»،
م���ق���ط���ع ف��ي��دي��و
لأح���دث �إطالالتها
الأملا�سية.
وظ���ه���رت ه��ن��د يف
م��ق��ط��ع الفيديو،
مت�ألقة بت�رسيحة
����ش���ع���ر ق�����ص�يرة
و�أنيقة ،وماكياج
ناعم يربز مالحمها،
• هند البحرينية
م�شيدة ب�أداء خبرية
التجميل «ليال» على تلك االطاللة التي �أبهرت جمهورها.
وت�ستعد الفنانة هند البحرينية ،لطرح الفيديو كليب اخلا�ص
ب�أغنيتها اخلليجية اجلديدة ،التي حتمل ا�سم «موت ويعني»،
والتي �سبق وطرحتها ك�أغنية منذ �شهرين على قناتها الر�سمية
على موقع «يوتيوب».
يذكر �أن �أغنية «الله �أعلم» ،هي �آخر �أعمال الفنانة هند البحرينية،
وطرحتها مبنا�سبة يوم احلب ،عرب قناتها الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،وهي من كلمات الأمري عبدالله بن في�صل بن يزيد �آل
�سعود ،و�أحلان وتر ،وتوزيع زيد ندمي ،ومك�ساج عمرو ها�شم.

زهرة عرفات :أعيش قصة حب
 ...وحاولت االنتحار  3مرات

• زهرة
عرفات

سامح حسين يهنئ زوجته
بمناسبة عيد األم
ن�رش الفنان �سامح ح�سني،
�صورة لزوجته ،وذل��ك عرب
ح�سابه الر�سمي على موقع
تبادل ال�صور والفيديوهات
«ان�ستغرام».
وق��ام �سامح بتهنئة زوجته
بعيد الأم قائ ًال« :كل �سنة وانتي
�أحلي �أم وزوجة يف الدنيا».

بالعزف على خمتلف الآالت املو�سيقية ،وبعد
الفعالية وعزف الفقرات من قبل الطالبات،
قام املوجه الفني الأول بالإنابة عي�سى العلي
واملوجه الفني العام منى الكهيدان بتكرمي
املدار�س احلا�صلة على تقدير امتياز.

يذكر �أن �سامح ح�سني دخل
املو�سم ال�سينمائي لهذا العام
من خالل فيلم «عي�ش حياتك»
ال���ذي مت عر�ضه يف فرباير
املا�ضي ،و�شاركته البطولة
الفنانة �ساندي� ،إدوارد ،حممد
نور ،الفيلم من ت�أليف:و�سام
حامد� ،إخراج:تامر ب�سيوين

اعرتفت الفنانة زهرة عرفات ب�أنها تعي�ش حاليا ق�صة حب،
لكنها مل تك�شف عن تفا�صيلها ،م�ؤكدة �أنها م�ستعدة للزواج
للمرة الثالثة والرابعة ،ح�سب قولها.
وقالت «زه��رة» ،يف ت�رصيحات تلفزيونية« :تزوجت مرتني
بحريني وعماين ،وم�ستعدة للزواج للمرة الثالثة والرابعة ال
يوجد �شيء مينعني ،و�أعي�ش ق�صة حب حاليا يف عام ،2019
وهو كويتي اجلن�سية».
و�أكدت زهرة عرفات� ،أنها حاولت االنتحار  3مرات وهي يف
�سن املراهقة ،مو�ضحة �أن ال�سبب احلقيقي وراء اعرتافها،
هو توعية الآباء والأمهات بخطورة تلك املرحلة التي مير
بها �أبنا�ؤهم.
و�أ�ضافت�« :أنا ملا اتكلمت عن �إين حاولت االنتحار 3
مرات و�أنا يف �سن املراهقة ،كان الهدف توعية الأهل،
و�أنا عندي عيال مراهقني ،وكنت ملا �أتهاو�ش معهم هو�شة
ب�سيطة ويروحوا يقفلون الباب كنت �أخاف ،لأن املراهق يف
مرحلة ما يكون م�شو�شا».
وتابعت« :ياريت النا�س ال يعطون املو�ضوع �أكرب من حجمه ،وال
والدين باملو�ضوع ،املراهق يف �سن معينة
ُيدخلون �ضعف الإميان
ّ
يح�س �أن العامل كله �ضده ل�سبب تافه ..وهناك مراهقون انتحروا
ع�شان �شهادة� ،أو هو�شة� ،أو تنمر».
وك�شفت زهرة عرفات ،عن عمرها احلقيقي ،وقالت �إنها تبلغ
عاما ،م�شرية �إلى �أن هذا ال�س�ؤال من �أكرث الأ�سئلة التي تطرح
ً 50
عليها من جمهورها.
ولفتت «زهرة»� ،إلى �أنها �أم لولدين ،قائلة« :مل �أ�صبح جدة
بعد و�أنا �أحرتم قرار �أبنائي بالزواج ،ابني عمره تقريبا 28
عاما ،وابنتي  27عاما».
ً
ؤخرا ،يف م�سل�سل «حبيبي حياتي»
�
م
و�شاركت زهرة عرفات
ً
من بطولة :ح�سن البالم ،وانت�صار ال�رشاح ،و�أحمد
العونان ،ومنى �شداد ،وه��دى �صالح،
وم��ب��ارك امل��ان��ع ،وعبدالعزيز
الن�صار ،وحممد الرم�ضان..
وغريهم ،وهو من ت�أليف فوزية
الدراع ،ومن �إخراج خالد را�ضي
الف�ضايل.

بطاقة فنية
نهديها م��ع خ��ال�����ص ال��ود
للفنان الكبري حممد جابر �أو
العيدرو�سي كما يحلو للبع�ض
ت�سميته لأنها ال�شخ�صية التي
عرفه اجلمهور بها ،وكانت
�سبب ًا يف �شهرته ،ونقول له:
�إن��ك دخلت قلوبنا من خالل
هذه ال�شخ�صية الكوميدية،
و�أن��ت فنان رائد لأن الريادة
ب����د�أت ب��ك وب��زم�لاء درب���ك،
كونكم تخرجتم من مدر�سة
عميد امل�رسح العربي زكي
طليمات� ،أم��ا من كان قبلكم
فجل �أع��م��ال��ه��م ارجتالية،
نتمنى �أن نراك ب�صحة وعافية
و�أن ن�شاهد جديدك ،واللي
ماله �أول ماله تايل.

مسمار بلوح
من حق املتابع لل�ش�أن الفني �أن يحلم ب�أن الفن يف الكويت عاد
�إلى ماكان عليه من ريادة على م�ستوى املنطقة ،ولكن �رسعان
ما يكت�شف �أن ما ر�آه جمرد �أ�ضغاث �أحالم و�أوهام ال ت�سمن وال
تغني من جوع ،فواقع احلال يقول �إن الفن مثل الرجل امل�صاب
بعدة �أمرا�ض ويحتاج �إلى جمموعة من الأطباء لعالجه ،هذه
هي احلقيقة بال رتو�ش وبال �أخذ ورد ،ولو كان للفن ل�سان
ناطق لقال هذا ،ودوام احلال من احلال.

له من أيام الطفولة

لوالدتها وتصفها بأنها جنتها

ن�رش الكاتب الكويتي فهد العليوة ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
تبادل ال�صور والفيديو «�إن�ستغرام»� ،صورة له منذ الطفولة
برفقة طفل من �أحد �أقاربه.
وظهر الطفالن وكل منهما يرتدي جلبابا رمادي اللون،
وعلق فهد قائال« :مع ولد خالتي علي املهنا� ..أيام
الطفولة» ،م�ضيفا« :مالحظة �أي�ضا �أنا املفهي اللي على
الي�سار ..مادري لي�ش كله مفهي وفيني النوم».

على األرض

• نادين
جنيم

• فهد
العليوة

• فهد العليوة وعلي املهنا

 7ماليين متابع على انستغرام
لنادين نجيم

• والدة �شجون

• حممد جابر

الكاتب فهد العليوة ينشر صورة

شجون الهاجري تنشر أول صورة

ن�رشت الفنانة الكويتية �شجون الهاجري �صورة لوالدتها هي الأولى لها،
وبدت بكامل �صحتها وعافيتها.
وعلقت �شجون الهاجري على ال�صورة بتقدمي التهنئة لوالدتها وا�صفة
اياها ب�أنها جنّتها على الأر�ض.
وتعد هذه ال�صورة هي الأولى لوالدة �شجون الهاجري ،التي كانت
ّ
قد عا�شت ظروف ًا مر�ضية خالل الفرتة املا�ضية ،ورقدت فرتة طويلة
يف امل�ست�شفى ،حتى �أن �شجون احتفلت بعيد ميالدها �إلى جانبها يف
امل�ست�شفى.
ي�شار �إلى �أن �شجون الهاجري ت�شارك يف م�سل�سل «�أنا عندي ن�ص» �إلى
جانب �سعاد عبدالله ،و�صابرين بور�شيد ،وبدرية طلبة ،وفاطمة
ال�صفي ،ورمي ارحمة ،ومرام البلو�شي ،وغريهن ،وهو من ت�أليف
حمد الرومي ،و�إخراج منري الزعبي ،ومن املقرر عر�ضه خالل
ال�سباق الرم�ضاين املقبل ،كما �أنها �شاركت اي�ض ًا ببطولة
م�سل�سل «العذراء».

يف املا�ضي �أيها ال�سادة الكرام كان هناك فن �صادق راق
ومل يكن ثمة مال ،اليوم كرث املال وزاد ولكن بال فن،
رمبا تكون املادة �سببا رئي�سيا برتدي الفن ،وامل�ؤكد
�أن فنان املا�ضي كان �أك�ثر �صدقا وحبا للفن ،حتى
الأفالم القدمية الزالت ال�صورة وا�ضحة فيها وال�صوت
�أو�ضح والتمثيل واقعي ايل اق�صي درجة رغم ان املادة
كانت قليلة ،اليوم �أفالم وم�سل�سالت الت�شد كلها �صخب
و�ضو�ضاء وممثلون مثل ال�صور املتحركة ،التعرف ر�أ�س
العمل من نهايته ،واملادة �أهم من العمل كله ،يف اواخر
�سبعينات القرن املا�ضي اجتمع ثلة من رواد الفن وقرروا
�أن ينتجوا م�رسحية كوميدية هادفة،هي م�رسحية بيت
بو�صالح ،قال يل الفنان الراحل غامن ال�صالح انه قرر
وجمموعة من زمالئه وكانوا الميلكون �سوى مبلغ مئتي
دينار فقط� ،إال انهم ميلكون العزمية واال�رصار وحب
الفن وروح املودة والألفة ،وي�ضيف غامن رحمه الله
انهم ا�ستطاعوا �أن ينتجوا امل�رسحية وان تنجح وتالقي
�إقباال كبري ًا من اجلمهور يف وقتها ،ه�ؤالء الفنانون
هم خالد النفي�سي ،عبدالعزيز النم�ش ،علي الربيكي
رحمهم الله جميعاوهذه �صورة من �صور فن املا�ضي،
حيث المال ولكن يوجد فن �صادق وفنان خمل�ص ،الكل
يعمل من �أجل رفعة الفن ومعاجلة �سلبيات املجتمع،
واعطاء �صورة م�رشقة للفن ,ولو اقتدى ابناء اجليل
احلايل مبن �سبقهم من جنوم لكان خريا لهم فاليوم كل
ما يخ�ص الفن مي�رس ويف متناول اليد وليت كل فنان
جديد يعرف �أن الفن ر�سالة �سامية يجب اي�صالها و�أن
هذه الر�سالة مبنية على اجلد واملثابرة والإخال�ص وفن
بال مال ومال بالفن.

�شاركت الفنانة نادين ن�سيب جنيم ،جمهورها
فرحتها بو�صولها �إيل  7ماليني متابع ،وذلك
من خالل ح�سابها الر�سمي عرب موقع تبادل
ال�صور والفيديوهات ال�شهري «�إن�ستغرام».
وكتبت نادين عرب ح�سابها�« :صباح اخلري..
 7ماليني متابع ..بحبكوا» ،وجاءت تعليقات
متابعيها �إيجابية ،وهن�أوها م�ؤكدين �أنها

ت�ستحق كل ذلك احلب و�أكرث.
يذكر �أن نادين جنيم ،تخو�ض مو�سم دراما
رم�ضان  ،2019م��ن خ�لال م�سل�سل «خم�سة
ون�ص» ،الذي تقوم ببطولته �إيل جانب كل من:
ق�صي خويل ،معت�صم النهار� ،سينتيا �صموئيل،
قا�سم من�صور ،ورفيق علي �أحمد ،ومن ت�أليف
�إميان �سعيد ،و�إخراج فيليب �أ�سمر.

