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«ناني» تختتم مهرجان أجيال المستقبل

مفاجأة من ديانا حداد
لجمهورها في الكويت
 28مارس الحالي

محمد الشطي :مسرحية أطفال جديدة تعرض في عيدالفطر
تغطية فالني فخري:
بح�ضور كبري من الأطفال اختتم
م��ه��رج��ان �أج��ي��ال امل�ستقبل
املوجه للأطفال والنا�شئة يف
دورت��ة الـ  30م�ساء اول ام�س
ال�سبت بعر�ض م�رسحية «ناين»
ال��ت��ي �أ���س��دل��ت ال�����س��ت��ار على
املهرجان الذي ينظمه املجل�س
ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون
والآداب.
وم���ا م��ي��ز امل����سرح��ي��ة التي
احت�ضنها م�رسح عبداحل�سني
عبدالر�ضا و�ألفتها نوار القريني
وحنان �شهاب التوا�صل املبا�رش
مع الأطفال من خالل تناول قيم
تربوية متنوعة ليتحلى بها
الطفل �ضمن ق��ال��ب كوميدي
وحوارات ب�سيطة ت�صل �إلى قلب
الطفل قبل عقله.
وت�ضمن العر�ض �أغنيات جميلة
لالطفال تفاعل معها اجلمهور
ال��ذي انبهر ب��دوره مبجموعة
من اخلدع الب�رصية التي مزجها
املخرج حممد ال�شطي مع باقي
عنا�رص العر�ض وفق ر�ؤيته.
وت����دور �أح�����داث امل�رسحية
حول �أ��سرة مكونة من �أب و�أم
و�أطفالهما وت�ضطر الأم لل�سفر
مع والدتها مرافقة �إياها يف
رحلة عالج وتو�صي الأب برعاية
الأب��ن��اء لكن الأط��ف��ال يبد�أون
مب�شاغبة الأب والعاملني يف
امل��ن��زل ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون
تعليمهم �أو ال�سيطرة عليهم.
ويحاول الأب �إيجاد مربية لهم
لكن دون ج���دوى حت��ت حجة
�أنهم �أطفال م�شاغبون ثم ت�أتي
ال�شخ�صية اخليالية «ناين» التي
متتلك ق��درات خارقة وتعطي

ت�ستعد الفنانة دي��ان��ا حداد
الح��ي��اء حفل غنائي �ضخم
يف ف��ن��دق «ميللينيوم»
ب��ال��ك��وي��ت ،وذل����ك يوم
اخل��م��ي�����س  28م��ار���س
احلايل ،و�شاركت ديانا
جمهورها وحمبيها عرب
ح�سابها على «ان�ستغرام»
مبقطع فيديو ك�شفت من
خالله عن املفاج�أة
ال���ت���ي حت����ضره��ا
جل����م����ه����وره����ا
بالكويت.
وقالت ديانا يف
الفيديو« :حبايبي
الغاليني بالكويت
ا����ش���ت���ق���ت���ل���ك���م،
انتظرونا بحفلي
اجلديد بتاريخ 28
مار�س بال�ساملية،
وامل���ف���اج����أة احل��ل��وة التي
�س�أقدمها لكم هي اختيار 10
�أ�شخا�ص من احل�ضور ،يكونون
بجانبي على امل�رسح لنلتقط
العديد من ال�صور �سويا».
وعلقت ديانا حداد على الفيديو
قائلة« :وعدتكم يف مفاج�آت..
وهاي �أولها ..معكم ووجودكم
�أحلى احلفالت الكويت ان �شاء
الله رح تكون �أحلى احلفالت».
و�أطلقت دي��ان��ا ح��داد �أغنية:
«فديت عيونك وط��اري��ك» ،من
�أغاين «جل�سة غنائية ،»2019
بكلمات ال�شاعر علي اخل��وار،
و�أحلان الفنان وليد ال�شامي ،كما
طرحت �أخريا كليب «دخيلك» ،وهو
من �أ�شعار مانع بن �سعيد العتيبة،
و�أحل��ان علي كانو ،و�إخ��راج جا�سم
اجل�سمي.

• �صمود الكندري «ناين»
من امل�رسحية

• م�شهد من امل�رسحية

وع���دا ل�ل��أب ب��أن��ه��ا الوحيدة
ال��ق��ادرة على تعليم �أبنائه
ورعايتهم وفعال حتول الأطفال
م��ن امل�شاغبة �إل���ى التعليم
واحلفاظ على النظافة.
وتهدف امل�رسحية الى تعليم
ال��ط��ف��ل ك��ي��ف ي��ك��ون م�س�ؤوال
عن نف�سه ويحافظ على بيته
و�أ��س�رت���ه وي��ت��ع��ل��م االل��ت��زام
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى النظافة
وااللتزام باملواعيد واحرتام
ال�صغري قبل الكبري لت�شكل
ر�سالة تربوية تعليمية.
ويف خ��ت��ام امل����سرح��ي��ة �شكر
ميثم بدر رئي�س جمل�س ادارة
فرقة م�رسح اخلليج العربي
مديرة املهرجان مرمي �ساملني
واملجل�س الوطني على تتابعهم
للعرو�ض امل�رسحية و جاء
يف النهاية احتفال طاقم عمل

امل�رسحية بعيد ميالد ميثم بدر
و�سط املمثلني.
واعلن خمرج امل�رسحية حممد
ال�شطي ان لديه م�رسحية جديدة
لعيد الفطر ل�لاط��ف��ال اي�ضا
و�ستعر�ض م�رسحية «ن��اين»
م��رة اخ��رى يف االي��ام القادمة
و�شكر املجل�س الوطني لعر�ض
م�رسحية «اللوحة ال�سحرية» يف
حفل االفتتاح واي�ضا م�رسحية
«ناين» يف حفل اخلتام.
وامل�رسحية من بطولة �صمود
ال��ك��ن��دري و�إمي����ان احل�سيني
وميثم ب��در وع��زي��ز بهبهاين
وجنى الفيلكاوي ورهف حممد
و�إمي��ان في�صل وخالد الأحمد
وعبدالله هيثم وليايل دهراب.
وت�ضمن املهرجان الذي انطلق
 14مار�س احل��ايل العديد من
الأن�شطة والفعاليات املوجهة

ل�ل�أط��ف��ال و�أول���ي���اء �أم��وره��م
وا�ستهدفت خلق بيئة ثقافية
مرحة لهم وت�ساعدهم يف
اكت�شاف مواهبهم وتنمية
مهاراتهم بكل مفيد.
و�شهد املهرجان العديد من
الفعاليات واملحا�رضات
وال��ب�رام����ج الثقافية
وور���ش العمل املوجهة
للنا�شئة والأطفال منها
ور�ش ل�صناعة الأقنعة
و�صناعة الورود الورقية
وال���ر����س���م بال�صمغ
احلراري وتزيني العلب
وال��ت�����ص��وي��ر ال��ف��وري
الرقمي� ،إ�ضافة �إلى
حم��ا��ضرات توعوية
وم���ع���ر����ض املتحف
العلمي ومعر�ض املربة
التطوعية البيئية.

• ديانا حداد

عبدالرسول سلمان« :بينالي سعاد الصباح  »2موعد متجدد
مع اإلبداع التشكيلي وسيبدأ  29مارس
�أكد رئي�س اجلمعية الكويتية
للفنون الت�شكيلية عبدالر�سول
�سلمان ان بينايل �سعاد ال�صباح
 »2ميثل م��وع��د ًا م��ت��ج��دد ًا مع
الإب���داع الت�شكيلي يف العامل
العربي .والذي �ستنطلق �أعماله
هذا العام يف الفرتة من  29مار�س
ولغاية  4ابريل .2019
وتابع ال�سلمان قائال« :بح�ضور
نخبة م��ن مبدعي الت�شكيل من
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي مت��ث��ل جتاربهم
الب�رصية تنوع ًا ثري ًا ومتفرد ًا ونادر ًا،
وت�شكل الأعمال املعرو�ضة املنجزة جانب ًا
من الأ�ساليب الفنية التي تزدهر �ضمن حركة
الفن الت�شكيلي العربي املعا�رص ،وهي مع
تنوع م�ستواها التقني وموقفها الفكري تعك�س
خ�برات الفنان العربي ازاء م�س�ألة الفن لي�س
كمظهر �شكلي ،وامنا كتجربة روحية معا�شة.
وقال الفنان الت�شكيلي عبدالر�سول �سلمان:
ان رعايتنا الق��ام��ة ج��ائ��زة د�.سعاد
ال�صباح اخلام�سة ،وهي فكرة رائدة
قدمتها ال�شيخة د�.سعاد ال�صباح
والتي تعترب توا� ً
صال بني فناين
الدول العربية ،والتي جاءت
ا�ستجابة للتحوالت التي
تفر�ضها املرحلة وتعاطي ًا
مع منظومات املتغريات
ال��ت��ي تت�صل بحيوية
الفنون احلديثة.
وا�ستطرد :وال���ش��ك �أن
يف ال�����دورة الثانية
للبينايل قررنا دعوة
الفنانني للعمل بور�شة
فنية مبا�رشة وملدة ثالثة
�أيام لرن�سم ونبدع جميع ًا
التجربة بعيدة عن النقل
والت�سجيل لت�أتي كمنجز
جديد نتجاوز به احلركة
نف�سها مم��ا يعد خطوة

• عبدالر�سول �سلمان

• ال�شيخة د�.سعاد ال�صباح

وا�سعة للإبداع العربي.حيث متثل الدورة الثانية من
هذا البينايل املتميز موعدا متجددا مع الإبداع الت�شكيلي
يف العامل العربي .ومن�صة للتوا�صل مع كل ما هو جديد
ومتميز يف هذا املجال الإبداعي.
وقال رئي�س اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية :ان
التوجهات الكرمية لل�شيخة د.ال�شاعرة �سعاد ال�صباح
ت�ؤكد دائم ًا على تقدمي جميع �أ�شكال الدعم للحركة
الت�شكيلية يف الكويت وت�شجيع املبدعني العرب على
املزيد من العطاء من �أجل امناء الفن الت�شكيلي والت�أكيد
على النه�ضة الثقافية التي ت�شهدها بالدنا يف ظل القيادة
احلكيمة ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه الله ورعاه.
حتية للمبدعني الذين �شاركوا بور�شة الت�صوير العربي
�أفراحنا الفنية ..وحتية لكل من �ساهم يف اجناح هذا
البينايل.
كل ال�شكر والتقدير على الرعاية الكرمية التي تقدمها
معايل ال�شيخة د�.سعاد ال�صباح والتي بهديها ت�ستمر
اجلمعية با�ستمرار اع��داد �أن�شطتها ال�سنوية وتفعيل
حمتواها مبا يعود على الإب��داع واملبدعني باملكانة
التي جتعل من ح�ضارتنا وتاريخنا وحا�رضنا يف
املوقع االيجابي من حوار الإبداع الإن�ساين.
وعن امل�شاركني يف فعاليات بينايل ال�شيخة د�.سعاد

ال�صباح قال عبدالر�سول �سلمان :ي�شاركنا هذا العام
�صفوة متميزة من �أهم الفنانني الت�شكيليني يف العامل
العربي ومنهم:
 - 1حممد حمودة  -تون�س
 - 2ف�ؤاد �رشدودي  -املغرب
 - 3عامر بدر  -عراقي مقيم يف هولندا
 - 4عدنان الأحمد  -البحرين
 - 5عبدالله ال�شلتي  -ال�سعودية
� - 6سلمان املالك  -قطر
 - 7مرمي الزدجايل � -سلطنة عمان
 - 8ح�سان ال�صمد  -لبنان
 - 9د.في�صل �سلطان  -لبنان
 - 10د.حممد خري ديباجه  -الأردن
 - 11د�.أماين فهمي  -م�رص
 - 12رانيا جاد  -م�رص
 - 13د.امين قدري  -م�رص
 - 14فا�ضل نعمة  -عراقي مقيم يف هولندا
 - 15فادي العطا الله � -سوري مقيم يف الرنويج
 - 16حممد �صالح خليل  -فل�سطني
� - 17صالح غيث  -ليبيا
� - 18صادق غالب  -ميني مقيم يف ال�سعودية
باال�ضافة �إلى الفنانني الكويتيني �أع�ضاء اجلمعية.

ياسمين كساب :سر

غيابي قراءتي ألكثر
من سيناريو

�أكدت الفنانة يا�سمني ك�ساب
عودتها �إل��ى ن�شاطها الفني
خالل الأيام املقبلة من خالل
قراءتها �أكرث من �سيناريو من
�ضمنها مع �رشكة �سيرنجي،
ومل ت�ستقر عليه حتى الآن،
م�شرية �إلى �أنها �رشكة كبرية
لها ��شرف ال��ت��ع��اون معها،
وحققت كل �أعمالها جناحات
كبرية باال�ضافة �إلى �أن هناك
�أي�ضا عم ً
ال �سينمائي ًا من �إخراج
�رشيف عرفة تقوم بقراءته.
و�أ���ض��اف��ت يا�سمني �أن فرتة
غيابها خالل الفرتة املا�ضية
ترجع �إلى تغري طبيعة ال�سوق
ال���ذي مل ي��ع��د «زي زم���ان»
باال�ضافة �إلى زواجها منذ 3
�سنوات من الطبيب الرو�سي،
الذي انف�صلت عنه منذ فرتة،
م�شرية �إلى �أنها متفائلة الفرتة
املقبلة وتتمنى تقدمي �أعمال
تنال اعجاب جمهورها.

• يا�سمني ك�ساب

أغنية «حقيقة حلم» إلنجي ممدوح تحقق  450ألف
مشاهدة في أقل من أسبوع

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• �إجني ممدوح

ا�ستطاعت املطربة ال�شابة �إجني ممدوح� ،أن حتقق جناح ًا
ملحوظ ًا يف وقت قيا�سي ،من خالل �أغنيتها اجلديدة
«حقيقة حلم» ،التي مت طرحها �ضمن �سباق �أغاين عيد
الأم ،حيث ح�صدت ما يقرب من � 450ألف م�شاهدة بعد 5
�أيام فح�سب من طرحها.
وعلى الرغم من طرح الأغنية� ،إلى جانب �أغاين العديد من

مطربي الوطن العربي ،مثل :لطيفة ومدحت �صالح وديانا
كرزون والفنانة عال ر�شدي وغريهم� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن
جتذب الأنظار اليها على مواقع التوا�صل االجتماعي بعذوبة
�صوتها واح�سا�سها ،و�أ�صبحت �ضمن قائمة �أغاين عيد الأم
الأكرث م�شاهدة على اليوتيوب.
الأغنية من كلمات جنم ،و�أحل��ان حممد حلواين ،وتوزيع
 ،jezoور�ؤية وتنفيذ �سالمة علي ،وجيتارات م�صطفى ن�رص،
ومت ت�سجيلها يف ا�ستوديو التكامل ،ومن �إنتاج �رشكة 7DRK

.Media
يذكر �أن املطربة ال�شابة �إجني ممدوح ،كانت �أحد �أع�ضاء
فريق كورال املاي�سرتو الكبري �سليم �سحاب ،و�شاركت معه يف
العديد من احلفالت املو�سيقية ،ثم التحقت مبعهد املو�سيقى
العربية ل�صقل موهبتها الغنائية ،كما قامت بطرح �أولى
�أغانيها يف عام  2017بعنوان «يف قلبي مكان» ،والتي حققت
من خاللها جناح ًا كبري ًا عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
حيث تخطت الأغنية الـ 3ماليني م�شاهدة.

