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المعهد الموسيقي احتفل بالمولد النبوي

خالد السويدان
ضمن أنش����طة املعه����د العالي للفنون املوس����يقية واحتفاال باملولد 
النبوي الش����ريف أقيم مس����اء أمس األول حوار ثقافي وحفل لالنشاد 
الديني بحضور عميد املعهد د.سليمان الديكان واملوسيقار غنام الديكان 
وعدد من أساتذة املعهد واملهتمني بالعلوم املوسيقية، وقد أقيمت ندوة 
بعنوان »اطاللة على املدائح النبوية، في الشعر العربي« قدمها د.حسان 
الشناوي واس����تطرد فيها الكثير من أبيات الشعر العربي الذي مت فيه 

مدح سيد البشرية عليه أفضل الصالة والسالم.
وم����ن ثم قدم د.حمد الهب����اد محاضرة بعن����وان »الفنون بني العلم 
والدين«، والتي كشف فيها اللبس ومدى موافقة الدين للعلوم املوسيقية 
وعدم معارضة األديان لهذا الفن باالضافة الى محاولة من خالل دراسته 

الشخصية محاولة تعليم النطق من خالل علوم املوسيقى.
بعد ذلك أقيم حفل إنشادي احتفال بهذه املناسبة حيث قدم األستاذ 
يعقوب الشطي أنشودة »طلع البدر« علينا مبصاحبة الكورال وبعدها قدم 

د.سليمان الديكاناألستاذ فراس التتان أنشودة »احلمد هلل« أيضا مبصاحبة الكورال.

الفرقة التترسانية في أحد استعراضاتها جانب من احلضور

»الفرقة التترستانية« أمتعت الحضور في »الدسمة«

مفرح الشمري
حتت رعاية وزير النفط ووزير االعالم رئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ أحمد العبداهلل 
وبحضور االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة 
الثقافة في جمهورية تترس����تان في روسيا االحتادية 
زيلياوليفا قدمت الفرقة احلكومية التترستانية عرضا 
فنيا مساء أمس االول على خشبة مسرح الدسمة، وذلك 
إلبراز تراث وحضارة روسيا من خالل لوحات راقصة 

فلكلورية وأغان يتغنى بها الشعب التترستاني.
بدأ احلفل بأغنية »العيد« التي تصدى لغنائها نيلوس 
فاميزوف والتي تغني في أيام العيد هناك ومن ثم قدم 

أغنية »البلبل«، مبش����اركة عدد من شباب الفرقة من 
اجلنسني حيث شاركهم احلضور الذي كان االغلبية منه 

متثل اجلالية الروسية التي تعيش في الكويت.
ومن ثم قدمت احدى عضوات الفرقة باللهجة العربية 
»ساملة يا سالمة« جتاوب معها احلضور بشكل كبير حيث 
غنتها بشكل جميل رغم انها بالعربية »املكسرة« ومن 
ثم قدم شباب الفرقة لوحة »املنبع« و»سويتاروسيه« 

بحركات راقصة جميلة نالت إعجاب اجلميع.
وبعد التج����اوب الذي حصدته من احلضور، قدمت 
الفرق����ة »تاجنو عرب����ي« من خ����الل مطربها ميلوس 
فامييزوف، حيث ش����اركته إحدى فتي����ات الفرقة وقد 
متيزت الفرقة باألداء اجلميل واملالبس التي تعبر عن 

التراث التترستاني.
يذكر أن الفرقة تأسس����ت 1937 وتعتبر رمز الفخر 
احلقيقي جلمهورية تترستان وجمهورية روسيا االحتادية 
وتتكون من 15 موسيقيا يعزفون أحلانهم على العديد من 
االدوات املوسيقية الوطنية وتتميز هذه الفرقة بتقدمي 
التراث املم����زوج بعالم الفن احلديث وقدمت عروضها 
في العديد من املهرجانات الدولية واالقليمية وهي املرة 
االولى التي تق����دم عروضها في دولة خليجية بعد أن 
قدمت عروضها في القاهرة العام املاضي باالضافة الى 
اسبانيا وايطاليا وبلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول 
وعدد أفراد الفرقة 70 عضوا ويتصدى إلخراج رقصاتها 

فنيا ايراتخاميتوف ويوري زاكوف.

من خالل اللوحات التراثية التي أبرزت جمال بالدها

بمناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية

»شيء ما سمعتوه« في »ألو فبراير« الليلة
مفرح الشمري

وعد املش����رف الع����ام على 
برنامج املسابقات »ألو فبراير« 
علي حيدر مس����تمعي »كويت 
fm« وخصوص����ا عمالء »زين« 
بان احللقات اخلاصة باالعياد 
الوطنية س����تكون مختلفة عن 
حلقات البرنامج السابقة، مؤكدا 
انهم سيسمعون اشياء جديدة 
لم يس����معوها م����ن قبل في اي 
برنامج مسابقات، خصوصا ان 
هذه احللقات س����تحمل الكثير 
من املفاجآت املتمثلة باجلوائز 
القيمة التي تقدمها اسرة البرنامج 
للمشاركني فيها واملقدمة من »كادو 
فرح« و»األنباء« و»زين« و»منتزه 
خليفة السياحي« و»معهد كراون 
بالزا الصحي« و»عيادة بلس����م 
لالسنان« و»ليموزين اخلرينج« 
و»الفاي����ز للع����ود والعطور« 
و»اجلوثن جاليري« باالضافة 
الى اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا 
فون بلس«. واشار حيدر الى ان 
هناك سحوبات خاصة ستجرى 
في البرنامج الى جانب السحوبات 
االسبوعية للفوز بجوائز هذه 
احللقات اخلاصة، باالضافة الى 
الفوز بالسيارة »الشفر الثالثة« 
اللجن����ة املنظمة  املقدمة م����ن 

ملهرجان هال فبراير.

عاصمة دولة قطر
أ - مسقط.

ب - الدوحة.
ج - املنامة.

نادين نجيم: ال أمانع في أداء األدوار الجريئة 
أعلنت ملكة جمال لبنان الس����ابقة نادين جنيم 
بطلة مسلس����ل »مطلوب رجال« الذي يعرض على 
MBC4، أنها مستعدة لقيادة ثورة للدفاع عن احترام 
املمثالت العربيات اللواتي يؤدين أدوارا جريئة، حيث 
قالت جنيم، في حوار مع مجلة »هيا« التي تصدرها 
مجموعة MBC، انها ال متانع في أداء األدوار اجلريئة 
التي تخدم العمل الدرامي، مؤكدة أن اجلمهور العربي 

يجب أن يفرق بني التمثيل واحلياة الشخصية.
وعند سؤالها عن النجم العربي الذي حتب مشاركته 
في بطولة فيلم، قالت جنيم: أحب التمثيل مع النجمني 
الش����ابني أحمد الس����قا وأحمد عز، وأكن ودا خاصا 
للنجم املخضرم نور الش����ريف الذي تعرفت عليه 

يوما وأعجبت بشخصيته احملترمة.

كش����فت الفنانة جنالء فتحي أنها س����تعود إلى 
الس����ينما بعد غياب طويل، لرغبتها في تقدمي فيلم 
عن قصة الش����اب السكندري »خالد سعيد« الشاب 
املصري الذي قتل بالتعذيب في أحد أقسام الشرطة، 
في حادث اعتبره مراقبون إحدى الشرارات الرئيسية 
التي أشعلت الثورة املصرية، مؤكدة أنها جتسد دور 
والدة الشاب الضحية لشعورها بأن هذه القصة مليئة 
باألح����داث الدرامية. وقالت جنالء فتحي، في حوار 
ملجلة »الكواكب« القاهرية في عددها األخير: سأعود 
مرة أخرى إلى التمثيل بعد غياب 11 عاما، وسأكشف 
ألول مرة أن الس����بب وراء ابتعادي طوال هذه املدة 
عن التمثيل كان اإلحباط بسبب هذا النظام الفاسد، 

واألوضاع السيئة التي كانت تعانيها مصر.

نجالء فتحي تعود إلى السينما 


