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مقدم برامج هااليام يبحث 
عن أفكار يديدة علشان 
يختار منها ليقدمها في 
شهر رمضان املقبل من 

خالل احملطة اخلاصة اللي 
يشتغل فيها ألنه ما يبي 

يقدم سلق بيض على 
قولته..

خير إن شاء هلل!

ممثلة خليجية غايبة عن 
الساحة رفضت املشاركة 

في عمل درامي رغم األجر 
الكبير اللي خصصه لها 
منتج العمل ألنه القضايا 
اللي فيه مكررة وعرضت 
اكثر من مرة على الشاشة 
والناس ملوا منها مثل ما 

تقول.. برافو عليچ.

اجلهد اللي بذله مؤسس مهرجان 
الكويت الدولي للمونودراما 

جمال اللهو يستحق عليه 
الشكر والتقدير ألنه وضع 

للكويت اسما في فن املونودراما 
وبحاجة لدعم حقيقي من 

اجلهات احلكومية حتى يستمر 
هذا املهرجان الدولي.. شكرا 
بوابراهيم وعساك على القوة.

أفكارتكرار املونودراما

القرائي  الشارقة  من مهرجان 
للطف���ل، الت���ي تنظمها هيئة 
الش���ارقة للكتاب، في الفترة 
م���ن 20 اجل���اري وحتى 30 
الشارقة،  منه، مبركز إكسبو 
حتت شعار »تألق بها«، ضمن 
نخبة من كتاب قصص األطفال 
التربوي���ن  واملتخصص���ن 

العرب.
وتناق���ش اجللس���ة التي 
تشارك فيها د.احلوطي عملية 

احلوطي تشارك في الدورة الثامنة 
ملهرجان الشارقة القرائي للطفل

إبداع النص وكيف انها تشبه 
فكرة الرحلة، وذلك مساء اليوم 
»الثالثاء«، وف���ي هذا الصدد 
قالت احلوط���ي، في تصريح 
انها س���عيدة باملشاركة  لها، 
في ه���ذه الدورة والتي جتمع 
أساتذة متميزين، مشيرة إلى 
أن أدب األطف���ال يعتبر جزءا 
م���ن األدب بعموم���ه ويحمل 
خصائصه وصفاته لكنه يعنى 
فقط بطبقة محدودة من القراء 
هم األطفال، وهو وإن استفاد 
من الفنون احلديثة والرسوم 
والصور واألشكال التوضيحية 
فإنه يحم���ل مضمونا معينا 
سواء صيغ بأسلوب املقالة أو 
أو األنشودة  القصة  بأسلوب 

أو احلكاية
وقالت احلوط���ي: ان أدب 
األطفال يشكل معينا ال ينضب 
من اخليال واجلمال واملعرفة 
التي تتسرب الى العقول، وقد 
عرفت كثير من الدول املتقدمة 
كيف توظف أدب األطفال لكي 
تساهم في بناء جيل جديد تدرك 

مقدما في اي اجتاه يسير.
وطالبت احلوطي بضرورة 
توظي���ف أدب األطفال خلدمة 
املستقبل، مؤكدة أن ما نراه من 
جناحات امنا حتسب ألصحابها 
من الكتاب ولبعض املؤسسات 
التي ترصد جوائز قيمة لكي 
الكتاب الستنهاض  تش���جع 
مواهبهم، فيبحثون عن افكار 
مبدع���ة تس���تحق االحترام 
والتقدير، ولكنها في كل األحوال 
تبقى جهودا فردية ال تندرج 
حتت مؤسس���ات ثقافية لها 

خطط تنموية هادفة.

تشارك أستاذة مشارك األدب 
املس���رحي في املعهد العال��ي 
للفنون املس���رحية د. نرمن 
احلوطي في ال���دورة الثامنة 

د. نرمني احلوطي

توقيع بروتوكول تعاون ثقافي بني املجلس الوطني و»كتارا«

على شارع اخلليج العربي، 
ومركز عبداهلل اجلابر الثقافي 
الذي سيكون مبنزلة مركز 
تدريب نوعي لدعم وتطوير 
الكوادر اإلداري���ة والفنية 
ف���ي املؤسس���ات الثقافية، 
وفي الوقت نفس���ه ينطلق 
املجلس من اس���تراتيجية 
ثقافية يتبناه���ا ويطبقها 
في كل قطاعاته، الس���يما 
فيما يتعلق بقطاع التدريب 
والتطوير وتنمية مهارات 
املوظف���ن وتثقيفه���م بكل 
املعلوم���ات عن املؤسس���ة 
التي يعمل���ون بها، وتبني 
الك���وادر الوطنية ودعمها، 
واحلرص على تقدمي منتج 
اإلبداع اإلنساني باستمرار 

للجمهور.
ومن جانبه، أعرب د.خالد 
بن إبراهيم السليطي املدير 
الع���ام للمؤسس���ة العامة 
الثقافي »كتارا« عن  للحي 
الذي  التع���اون  أهمية هذا 
يجمع اجلانبن ويس���اهم 
الثقافي  ال���دور  في تعزيز 
واملعرفي في دول اخلليج 
والعالم العربي واالسالمي، 
وقال: نحن في الكويت اليوم 
نشاركها أفراحها واحتفاليتها 
وفعاليتها بتتويجها عاصمة 
للثقاف���ة اإلس���المية لعام 

2016م.
 وقال د.الس���ليطي إن 
الثقافي  التع���اون  اتفاقية 
م���ع املجل���س الوطني في 
الكويت تأتي داعمة لألهداف 

التي تبنتها  االستراتيجية 
»كت���ارا« خالل الس���نوات 
املاضية والتي ترتكز على 
التواصل وبناء الشركات مع 
املؤسسات الثقافية اخلليجية 
والعربية والدولية، للمساهمة 
الثقافي  الوعي  في تشكيل 
والنه���وض بالثقاف���ة بكل 
مفرداتها وأشكالها وجعلها 
جسرا يربط بن الشعوب 
يتخط���ى احل���دود احمللية 
واإلقليمي���ة إل���ى العاملية، 
وهي أيضا تعزيز وتفعيل 
لالس���تراتيجية الثقافي���ة 
اخلليجية التي تؤكد أهمية 
إقامة العديد من الفعاليات 
اخلليجية املشتركة والتي 
تس���هم في االرتقاء بالعمل 
الثقافي اخلليجي املشترك.

وفي نهاية اللقاء ش���دد 
األمن العام م.علي اليوحة 
على أن كل أبواب التعاون 
مفتوحة مع مؤسسة »كتارا« 
في دولة قطر الشقيقة، معربا 
ع���ن أمنياته بأن تثمر هذه 
االتفاقية ف���ي رفد أواصر 
التواص���ل والتعاون املثمر 
لتق���دمي منت���ج ثقافي راق 
يجذب اجلمهور في البلدين 

الشقيقن.
وعق���ب انتهاء مراس���م 
التوقي���ع مت تبادل الدروع 
التذكارية والتقاط الصور 
القطري  املش���تركة للوفد 
مع أعض���اء األمانة العامة 
للمجل���س الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

الثقافي مع مؤسسة »كتارا« 
اليوم يعزز التعاون الثقافي 
املستمر بن البلدين، ويؤكد 
أيضا على االهتمام املشترك 
بينن���ا في قضاي���ا الثقافة 
وتنمية املجتمع واحلفاظ 
على الهوية الوطنية وحماية 
الثقافي،  التراث واملوروث 
وهي بنود تتضمنها االتفاقية 
الثقافية م���ع كتارا وتدعم 
الرؤية اخلليجية املشتركة 
التع���اون والتبادل  نح���و 
الثقاف���ي م���ع دول مجلس 

التعاون.
حت���دث اليوح���ة خالل 
اللق���اء ع���ن دور املجلس 
الوطن���ي للثقافة والفنون 
واآلداب والتعريف بقطاعاته 
واألنش���طة واملهرجان���ات 
التي ينظمها بشكل سنوي 
والتي بلغت 10 مهرجانات 
منتظمة كل عام باالضافة الى 
األسابيع الثقافية في الداخل 
واخلارج، وعشرات األنشطة 
األخرى والتي بلغت خالل 
األشهر األربعة املاضية من 
احتفاالت »الكويت عاصمة 
للثقافة االس���المية 2016« 

حوالي 420 نشاطا.
وقال اليوحة إن املجلس 
الثقافات  منفتح عل���ى كل 
وأبرم اتفاقيات مع حوالي 70 
دولة حول العالم، مستعرضا 
التحتية  البنية  مشروعات 
التابعة  الثقافية  واملراك���ز 
الوطني، ومنها  للمجل���س 
الثقافي  مركز جابر األحمد 

أميرة عزام

الوطني  وقع املجل���س 
للثقاف���ة والفنون واآلداب، 
العامة للحي  واملؤسس���ة 
الثقافي »كت���ارا« في دولة 
قطر، اتفاقية تعاون ثقافي 
تهدف إلى تعزيز العالقات بن 
البلدين الشقيقن وتطوير 
سبل التعاون الثقافي وتبادل 
املعلومات واخلبرات ونشر 
الكتب واملطبوعات، وتسهيل 
الباحث���ن وإتاحة  مه���ام 
الفرص ملمثل���ي اجلانبن 
الثقافية  املرافق  الستخدام 
والعلمية املوجودة لديهما، 
والتعاون في كافة املجاالت 
الثقافية والتبادل املعرفي 
وإقامة األنشطة االجتماعية 

والعلمية بن الطرفن.
قام بتوقي���ع االتفاقية 
الوطني  ممثال عن املجلس 
للثقافة والفن���ون واآلداب 
األمن العام م.علي اليوحة، 
فيما وقع عن املؤسسة العامة 
للحي الثقافي كتارا د.خالد 
بن إبراهيم السليطي املدير 
العام للمؤسسة، وتضمنت 
صبنود االتفاقي���ة تنمية 
وتعزيز التع���اون الثقافي 
واملعرف���ي واإلعالم���ي بن 
اجلانبن في مختلف املجاالت 

ذات االهتمام املشترك.
ورحب األمن العام م.علي 
اليوحة بضيوف الكويت من 
دولة قطر الشقيقة، وأكد أن 
توقيع بروتوكول التعاون 

تبادل الدروع التكرمييةم.علي اليوحة ود.خالد بن إبراهيم السليطي اثناء توقيع البروتوكول

اليوحة: املجلس 
الوطني منفتح 

على كل الثقافات 
وأبرم اتفاقيات

مع نحو 70 دولة 
حول العالم

السليطي: اليوم 
نشارك الكويت 

أفراحها واحتفاليتها 
وفعاليتها بتتويجها 

عاصمة للثقافة 
اإلسالمية 
لعام 2016

عائلته أقامت له حفل استقبال في »عبداهلل املبارك«

إبراهيم الصولة: شكراً لكل من سأل عني في رحلة عالجي

واجرى العديد من اللقاءات 
مع الفنانن الرواد وسيقوم 
االيام  ببث هذا احلف���ل في 
املقبلة تقدي���را وعرفانا ملا 
ابراهيم الصولة  العم  قدمه 
الكويتية  الغنائية  للساحة 

واخلليجية.

النش���يد  الصول���ة »ملحن 
الوطني« كل من حضر وكل 
من سأل عنه في رحلة عالجه، 
متمني���ا الصح���ة والعافية 

للجميع.
يذكر ان تلفزيون الكويت 
حض���ر حف���ل االس���تقبال 

بن���در عبيد ومدي���ر اذاعة 
البرنامج الثاني السابق سامي 
العنزي والزمالء في وسائل 
االعالم باالضافة الى تالميذه 
العال���ي للفنون  في املعهد 

املوسيقية.
ابراهيم  الع���م  وش���كر 

املبارك  في صالة عب���داهلل 
مبنطق���ة اخلالدية، حضره 
عدد كبير من الفنانن الرواد 
ورف���اق درب امللحن القدير 
ابراهيم الصولة منهم: غنام 
الديكان وبدر اجلويهل وناشي 
احلربي ويوسف ناصر ود. 

مفرح الشمري

امللحن  مبناس���بة عودة 
ابراهيم الصولة من  القدير 
التي تكللت  رحلة عالج���ه 
بالنجاح، أقامت عائلته حفل 
استقبال له مساء امس االول 

امللحن القدير ابراهيم الصولة يتوسط الزميل مفرح الشمري وناشي احلربي وصالح الغريب

امللحن القدير ابراهيم الصولة

فرحه بعودة الصولة من رحلة العالج ساملا معافى

أبرار سبت خارج حسابات 
مسرحيات عيد الفطر الكويتية

أحمد الفضلي

اعتذرت النجمة البحرينية أبرار سبت 
لعدد من شركات اإلنتاج الفني الكويتية 

التي طلبت مشاركتها باألعمال املسرحية 
التي ستعرض في عيد الفطر املقبل، 

وذلك لرغبتها في خوض جتربة مسرحية 
جديدة في بلدها البحرين يتم التجهيز 

لها حاليا على أن تعرض في أول أيام عيد 
الفطر. 

وجاء اعتذار أبرار بعد توقيعها 
وبشكل رسمي مع شركة إنتاج فني 
بحرينية حتمل اسم »نور الذهب«، 

وذلك للمشاركة بعمل مسرحي تنتجه 
الشركة في عيد الفطر بعنوان »عائلة 

فاشنيستا«، فكرة وتأليف عبداهلل 
الصران، سيناريو وحوار طالل اجلناعي، 

إخراج املخرج حسني العوينات، وتضم 

كوكبة من جنوم الكوميديا البحرينية. 
ومن املقرر أن تلعب أبرار دور البطولة 

في املسرحية، التي ترصد من خالل 
أحداثها املواقف واملشاكل التي حتدث 

للعائالت اخلليجية بسبب مواقع 
التواصل االجتماعي، خصوصا في حال 
كانت العائلة تضم أحد املشاهير في هذه 

املواقع وهي املشاكل التي تنتشر حاليا 
في مختلف دول اخلليج. 

واجلدير بالذكر أن النجمة البحرينية 
الشابة وشقيقاتها الثالث سبق وأن تلقت 

العديد من العروض اخلاصة بأعمال 
مسرحية اغلبها مسرحيات أطفال، 

جاءت هذه العروض بعد جناحها واثبات 
جدارتها في الدراما والكوميديا اخلليجية، 
وتصور حاليا مسلسل »باب الريح« الذي 

من املنتظر عرضه في شهر رمضان 
املقبل.

أثارت الفنان���ة اللبنانية 
نيكول سابا قلق جمهورها، 
بعدما نشرت على »انستغرام« 

نيكول سابا مصابة في أنفها
ص���ورا يظهر أنفه���ا مغطى 

بالشاش الطبي األبيض.
واكتفت نيكول بالتعليق: 
»احلم���د هلل«، دون أن تذكر 
أي تفاصيل أخرى، األمر الذي 
طرح تساؤالت عدة إن كانت 
إصاب���ة أم عملية جتميل أم 

غيرها.
من ناحية أخرى تستعد 
س���ابا بعد عيد الفطر املقبل 
لتصوير دورها في مسلسل 
»والد  تس���عة«، تأليف فداء 
الش���ندويلي، وإخراج أحمد 
ش���فيق، وبطولة خالد زكي، 
وريه���ام حج���اج، وح���ازم 

سمير.
يشار إلى أن سابا تستعد 
الغردقة  إلى مدينة  للس���فر 
املصرية إلحياء حفل ليلة شم 
النسيم يوم 1 مايو املقبل داخل 
»سيتي جيت مول« في أول 

حفلة حتييها هناك. نيكول وأنفها مغطى بالشاش


