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 الفنية 
 مطربــــة «وعــــدت» أحد 
الشعراء بالتعاون معاه بس 
بشرط انه يكلم شركة انتاجها 
علشان ال يستغنون عنها النه 
عنده عالقات قوية بهاملجال.. 

خير ان شاء اهللا! 

 مقدمة برامـــج «نفت» 
اي خالف مع فريق عملها 
واملصيبـــة ليمـــا تقعـــد 
بالقهاوي تقول كل شيء حق 
رفيجاتها اللي ما يخشون 

سر.. اهللا يشفي!

شرط خالف
 ممثلـــة خليجية قاعدة 
تفرض «أوامرها» بشدة على 
مخرج عملها اليديد وصاحبنا 
راضـي ومستانس علشان 

ما ينكشف املستور.. 
  احلمد هللا والشكر!

أوامر

 وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك وحسني فهمي وممدوح الليثي ومحمد السنعوسي في مقدمة احلضور (أحمد باكير)  تكرمي العمالق عبداحلسني عبدالرضا مدير عام األكادميية يوسف الرفاعي يلقي كلمته

 تكرمي سندريال الشاشة اخلليجية سعاد عبداهللا

 تكرمي الفنان القدير منصور املنصور .. والفنان القدير غامن الصالح

 الطالب عالء أوغلي تسلم شهادة تخرجه

 السنعوسي  وأم طالل واحلاي مع الزميل خالد السويدان عالء أوغلي في صورة تذكارية مع الفنان حسني فهمي

 جانب من الطلبه املتخرجني  املالك والرفاعي يكرمان الفنان حسني فهمي

 طارق العلي

 فرقة «وجوه» على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني

 م.علي اليوحة يكرم مدير الفرقة علي حمدان

 ليندا بيطار أمتعت احلضور

 العلي ضيف «صباح الخير يا عرب» غدًا
 يحل النجم طارق العلي ضيفا غدا الســـبت على قناة 
الـ mbc من خـــالل البرنامج الصباحي «صباح اخلير يا 
عرب»، الذي يقوم بتقدميه كل من اإلعالمية الســـعودية 
لوجني عمران وجالل شـــهدا، حيث ســـيدور اللقاء حول 
عدد من احملاور الفنية أهمها جتربته السينمائية االخيرة 
من خالل فيلم «معتوق في بانكوك» الذي تصدى طارق 
لبطولته وإنتاجه والذي ســـيعرض فـــي دبي ابتداء من 

اليوم في صاالت السينما هناك. 

 «وجوه» السورية أمتعت الحضور بأمسية شرقية
 مفرح الشمري

  بحضور االمني العام املساعد 
الهندســـية باملجلس  للشؤون 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
مدير مهرجان القرين الثقافي في 
دورته الـ ١٦ م.علي اليوحة وعدد 
من املتذوقني للموسيقى العربية 
قدمت فرقة «وجوه» الســـورية 
عددا من املقطوعات املوسيقية 
العربية مستخدمة آالتها الوترية 
«العود، القانون، التشيللو، ايقاع، 
الدف» وذلك من ضمن انشـــطة 
الثقافي على  القريـــن  مهرجان 
خشبة مســـرح متحف الكويت 

الوطني.
العديد من  الفرقـــة    قدمـــت 
املقطوعات التي تعود الى ألوان 
الشرقية  متعددة من املوسيقى 
مثل «سماعي نهاوند» و«سماعي 
لوجنا» لعازف القانون التركي 
جوكسيل باكتجير ومن ثم قدمت 
مطربة الفرقة ليندا بيطار وصلة 
غنائية من املوشحات االندلسية 
املعروفـــة وشـــاركها احلضور 
بترديد بعض كلماتها وكانت تلك 

وحدك» و«آه يا حلو» وقد شاركها 
اجلمهور بترديد كلماتها اجلميلة 
مما اضفى جوا جميال على اجواء 

االمسية.
الفرقة وصالتها    واختتمـــت 
املوسيقية مبكس غنائي قدمته 
ليندا بيطار الغاني الفنان الكبير 
صباح فخري من خالل اغنية «يا 

طيرة طيري».
  في نهاية االمســـية الشرقية 

املوشحات من مقام البياتي.
  وتابعـــت بيطـــار تألقها في 
هذه االمسية املوسيقية فغنت 
موشـــح «يا غريب الدار» و«يا 
زائري بالضحى» للمؤلف محمد 
محســـن لتقدم الفرقـــة بعدها 
مقطوعـــة موســـيقية بعنوان 
«تانغو» للمؤلف محمد عبدالكرمي 
وامير البزق لتغني بعدها ليندا 
اغنية «بنت الشلبية» و«يا مسافر 

قدم االمني العام املساعد للشؤون 
الهندسية باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مدير املهرجان 
م.علي اليوحة درعا تذكارية ملدير 
الفرقة علي حمدان تقديرا ملشاركة 
الفرقة في انشطة مهرجان القرين 
الثقافي الـ ١٦ الذي تنتهي انشطته 
٢٧ اجلاري بحفل غنائي للفنان 
املهنا على  الكبير عبداحملســـن 

خشبة مسرح الدسمة. 

 حضرها مدير المهرجان وعدد من المتذوقين للموسيقى العربية

 أكاديمية اإلعالم تخّرج كوكبة من الشباب في المجال اإلعالمي

 ممدوح الليثي: سعيد باسـتمرار األكاديمية تحت إشراف المتخصصين 

 حسين فهمي: البداية الحقيقية تبدأ بعد الحصول على الشهادات  

 خالد السويدان
  حتـــت رعاية وحضـــور وكيل وزارة 
اإلعالم الشـــيخ فيصل املالك وبحضور 
رئيـــس احتاد النقابـــات الفنية ورئيس 
جهاز السينما بجمهورية مصر العربية 
ممدوح الليثي والنجم حسني فهمي ونخبة 
كبيرة من االعالميني بينهم وزير اإلعالم 
األسبق محمد السنعوسي ويوسف اجلاسم 
وجنوم الصـــف األول في الكويت وعلى 
رأســـهم العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
وغامن الصالح ومرمي الصالح وسندريال 
الشاشة اخلليجية الفنانة سعاد عبداهللا 
ومحمد جابر وانتصار الشراح وخالد علي 
املفيدي وباسمة حمادة ومحمود بوشهري 
أقيم مساء امس االول حفل تخريج طلبة 
معهد األكادميية الدولية لإلعالم في فندق 

ريجنسي.
  بدأ احلفل بكلمات ترحيبية من عريفته 
اإلعالمية نعيمة احلاي ثم ألقى مدير عام 
األكادميية الدولية لإلعالم يوسف الرفاعي 
كلمة عبر فيها عن شـــعوره قائال: سعيد 
جدا بالتواصل بـــني األجيال وان نحقق 
حلما كان باملاضي وأصبح اآلن في واقع 
احلياة التي نعيشـــها، ولكي نبني جيال 
اعالميا على قواعد وأسس منظمة يجب 

علينا ان نهيئ جميع السبل واالمكانات 
للطلبة لكي يتم هذا الرقي االعالمي. 

  كمـــا طلب الرفاعي من جميع الفنانني 
ورواد الصف االول في الساحة االعالمية 
الكويتية أن يأخذوا بيد الطالب ليحصلوا 
على فرصتهم لكي تستمر احلركة االعالمية 
فـــي دولتنا احلبيبـــة الكويت في جناح 
مستمر خاصة ان األكادميية تخرج مجموعة 
من الطلبة مختصـــني في مجال االخراج 
والتصوير التلفزيوني واالضاءة واملونتاج 

وهندسة الصوت والصحافة املطبوعة.
  استمرار األكاديمية

  أما رئيس احتاد النقابات الفنية ورئيس 
جهاز السينما في جمهورية مصر العربية 
ممدوح الليثي فقال: من ســـنوات زارني 
يوسف الرفاعي وطلب مني أن أرتب معه 
موعدا مع كل الدكاترة املختصني في املجال 
االعالمي ســـواء صحافة او سينما او أي 
شكل من اشكال احلركة الفنية واالعالمية 
وبالفعل رتبنا معه هذه املواعيد وأصبح 
احللم حقيقة بأن حتظى الكويت بأكادميية 
اعالمية راقية بأفضل الوسائل االعالمية، 
وأنا سعيد بأن تســـتمر هذه األكادميية 
حتت اشـــراف نخبة كبيرة من األساتذة 

والدكاترة املتخصصني في املجال اإلعالمي 
كال على حدة.

  ومن جانبه ألقى الفنان حسني فهمي 
كلمـــة معبرة جاء فيها: ليس غريبا على 
الكويت أن تقدم لنا مجموعة جديدة من 
جيل املستقبل مختصة في املجال االعالمي 
ولكن اقول ألبنائي الطلبة من هنا تكون 
البداية احلقيقية وخاصة بعد تخرجهم 
وحصولهم على شهادات االختصاص التي 
تعطيهم الثقة بالدخول الى الساحة الفنية 
وممارسة اختصاصهم بابداع ومتيز فكل 
التوفيق لكل من اجتهد وسعى للوصول 
الى هـــذه املرحلة املشـــرفة. ومن ثم مت 
عرض مجموعة من افالم الطلبة اخلريجني 
واحلائزين املراكز الثالثة األولى وبعدها مت 
تكرمي نخبة من الفنانني بالساحة الفنية 
الكويتية وعلى رأسهم الفنان عبداحلسني 
عبدالرضا وغـــامن الصالح والراحل علي 
املفيدي ومرمي الصالح وســـعاد عبداهللا 
ومنصـــور املنصور ومن ثـــم مت تكرمي 
وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك  
على جهوده املســـتمرة في دعم احلركة 
الفنيـــة واالعالمية في الكويت باالضافة 
الى تكرمي ضيفي الكويت الفنانني حسني 

فهمي وممدوح الليثي. 

 بحضور وكيل وزارة اإلعالم والفنان حسين فهمي وممدوح الليثي ونخبة من نجوم الساحة الفنية

 (أنور الكندري)


