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«الطابور السادس» تنافس في «مسرح بال إنتاج».. اليوم
تعرض الليلة فرقة املســرح الشــعبي عرضها املسرحي 
«الطابور الســادس» على خشــبة مســرح األنفوشي وذلك 
ضمن املســابقة الرسمية في الدورة الثانية عشرة ملهرجان 
«مسرح بال انتاج» املقام حاليا في اإلسكندرية والتي حتمل 
اســم (دورة الفنان الراحل سمير غامن) خالل الفترة من ٢٣

حتى ٢٩ اجلاري حتت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفني الكيالني. 
وتأتي مشاركة فرقة املسرح الشعبي هي الثانية في مصر 
خالل هذا الشــهر بعد مشــاركتهم في مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرحي التجريبي املعاصر بدورته الـ٢٩، حيث حصد عرضهم 
«الطابور السادس» على جائزة «أفضل ممثل» لعبداهللا احلمود، 
وشــهادتي تقديــر للكاتبة فاطمة العامــر والدراماتورج فلول 
الفيلــكاوي، علمــا بأن املســرحية حازت علــى «أفضل عرض 
متكامــل» في مهرجان الكويت املســرحي احمللي بدورته الـ٢١، 

باإلضافة إلى عدد من اجلوائز الفردية.

العقل: «أحب اململكة» إهداء ألشقائنا في السعودية
عبداحلميد اخلطيب

«مشــاركتنا للشعب السعودي 
الشقيق الفرحة باليوم الوطني الـ ٩٢

ألنهم أهلنا، واململكة وطننا الثاني»، 
بهــذه الكلمــات أكد الفنــان القدير 
عبدالرحمــن العقل على ســعادته 
باملشاركة في أغنية «أحب اململكة» 
مع نخبة من جنوم الكويت، وغناء 
«ســفير االغنية اخلليجية» الفنان 
القدير عبداهللا الرويشد، والتي مت 
طرحها «اجلمعة» مبناســبة اليوم 

الوطني الـ ٩٢ للسعودية.
وقــال العقــل فــي تصريــح لـ 
«األنباء»: عالقات الكويت والسعودية 
ممتدة عبر التاريخ ومرتبطة بعادات 
وتقاليــد قويــة وراســخة، حتــت 
مظلــة القيادات احلكيمــة للبلدين 
الشــقيقني، وليس غريبــا أن جتد 
أهلنا بالســعودية يحتفلون معنا 
مبناسباتنا الوطنية ونحن نبادلهم 

نفس احملبة والســعادة في يومهم 
الوطني، واألغنية إهداء منا ألشقائنا 
في هذه املناسبة العزيزة على قلوبنا 

جميعا.
يذكر ان أغنية «أحب اململكة» من 
كلمات أحمــد الصانع، أحلان حمد 
اخلضــر، غناء عبداهللا الرويشــد، 
توزيــع ومكــس وماســتر ربيــع 
الصيداوي، إخراج ســامي الراشد، 
وشــارك فيها كوكبة مــن النجوم، 
وهــم: الشــاعر الغنائــي يوســف 
ناصر، الفنــان القدير عبدالرحمن 
العقل، اإلعالمي يوســف مصطفى، 
االعالمــي بركات الوقيــان، الفنانة 
إلهام الفضالة، الالعب سعد احلوطي، 
الالعب جاسم الهويدي، الالعب خالد 
الفضلي، اإلعالمية غادة الرزوقي، 
اإلعالمي نادر كرم، اإلعالمية ورود 
حيات، الفنان شهاب جوهر، الفنانة 
غدير السبتي، الفنانة حصة النبهان، 

واملذيعة أميرة جنم.

مبناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢ من غناء عبداهللا الرويشد وإخراج سامي الراشد

القاهرة - خلود أبواملجد

فاجــأت الفنانــة ياســمني عبدالعزيز، 
جمهورها بنشــر رسالة غامضة من خالل 
حسابها الشخصي في «انستغرام»، بعد وفاة 
الفنان هشام سليم حملت حكمة وجهتها 
إليهم، حيث كتبت في رســالتها: «افعل ما 

شئت فإنك على موعد مع اهللا مبفردك».
إلى ذلك، جتتمع ياسمني وزوجها الفنان 
أحمد العوضي مرة أخرى، بحســب مجلة 
«لها»، في مسلســل جديــد خالل رمضان 
املقبل، ولم يستقر صناع العمل على اسمه 
بعد، وتأتي مشاركة النجمني في عمل جديد 
يجمعهما مجددا عقب جناحهما في مسلسل 
«اللــي مالوش كبير» الــذي مت عرضه في 

رمضان ٢٠٢١ والقى جناحا كبيرا.

رسالة غامضة من ياسمني

«اللغة العربية ومقومات النهوض الثقافي».. 
برؤية كامل العبداجلليل

«اللغة العربية... ومقومات النهوض 
الثقافي»، كتاب أصدرته منشــورات ذات 
السالســل، يعود من خاللــه األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الســابق كامــل العبداجلليل إلى ســاحة 

الكتابة.
الكتــاب يقع في ٢٧٧ صفحة، متضمنا 
فصوال تتناول أصالة وعراقة اللغة العربية 
في تاريخ احلضارة العربية اإلســالمية، 
وتأثيــر القــرآن الكرمي كمصدر أساســي 

لقوتها وبالغتها.

كمــا يتطــرق العبداجلليــل من خالل 
كتابه إلــى ثراء اللغة العربية وإمكاناتها 
الفنية، والتحديات احمللية واخلارجية التي 
تواجهها، وتقييم دور املؤسسات الوطنية 
واألهليــة في االهتمام بهــا، ومكانتها في 
اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، واإلعالم 
اجلديد، وكذلك االقتراحات املقدمة ملعاجلة 
االختالل بني اللغة والثقافة، وسبل حماية 
وصون اللغة العربية وتوســيع أسواق 
النشر والترجمة والتعريب أمامها في ظل 
املتغيرات التي نعيشها في وطننا العربي.

في كتاب أصدرته «ذات السالسل» ويقع في ٢٧٧ صفحة

غالف الكتاب كامل العبداجلليل

عبدالرحمن العقل مع جنوم الكويت في الفن واإلعالم والرياضة شاركوا اململكة العربية السعودية فرحة اليوم الوطني الـ ٩٢

عاملو «بند املكافآت» للوزير: ظروفنا صعبة!
مفرح الشمري

بعــد إنهــاء خدمات الكثيــر منهم ومع 
قرب انطالق العام الدراسي، ناشد عدد من 
العاملني حتت بند املكافآت بوزارة االعالم 
الوزير عبدالرحمن املطيري مراعاة ظروفهم 
اإلنسانية واملعيشية والتأني إلنهاء خدماتهم 
بصــورة مفاجئة بعد الســنوات الطويلة 
التي خدموا بهــا وزارة االعالم، خصوصا 
ان لديهم التزامات مادية ضرورية كأقساط 
مدارس وغيرها من لوازم احلياة املتعددة.
هذه املطالبة اإلنسانية مبنزلة صرخة 
من هــؤالء العاملني الذي ليــس لديهم أي 
مصدر آخر للعيش منه ولديهم مصاريف 
معيشية وأقساط وإيجارات وديون متراكمة 

وقروض، لذا نتمنى الوقوف بجانب هؤالء 
املوظفني الذين افنــوا أعمارهم  في خدمة 
وزارة االعالم حتى ال ينقطع رزقهم وتتراكم 

عليهم هموم الدنيا ومتطلباتها.
 نتمنى من مسؤولي القطاعات بوزارة 
االعالم حصر أسماء هؤالء الذين يعملون 
لديهــم حتت بند املكافــأة وتقدميها ملكتب 
وزير االعالم وذلك لالستفادة من خبراتهم 
في تســيير آلية العمل لدى كل قطاع وهم 
فئة عملــت بالكثيــر من البرامــج وإدارة 
االســتديو والتصوير وغيرهــا وميلكون 
من اخلبرة الكافية في تسيير األمور على 
الرغم من تأخير تسلم مكافآتهم ولكنهم كانوا 
«متحملني» ألنه كان باب رزقهم الوحيد.. 

فهل من مجيب؟!

بعدما أنهت «اإلعالم» خدمات الكثير منهم مع قرب انطالق العام الدراسي

منى زكي: ال أصلح للتمثيل
القاهرة - محمد صالح

كشفت الفنانة منى زكي عن املواقف 
الصعبة التي واجهتها في بداية مشوارها 
الفني، مؤكدة أن البعض كان يعتبرها 
مجرد فتــاة محظوظة ال متلك املوهبة 
وال تســتطيع ممارســة مهنة التمثيل، 
وتذكرت كيف فشلت في اختبار الكاميرا 
أمام املخرج محمد خان أثناء التحضير 
لفيلم «أيام السادات»، مشيرة إلى أنها 
قامــت بالدور بعد إصــرار بطل الفيلم 
أحمــد زكــي. وتابعت منــى زكي: «في 
بداياتــي ناس كتير كانت شــايفة إني 
ال أصلح للتمثيل، وإني محظوظة لكن 
مــش ممثلة كويســة وال حاجة، الدنيا 

مكانتش وردي».

وأضافت: «في فيلم السادات عملت 
ثالثة اختبــارات كاميرا ولم يقتنع بي 
املخرج محمد خان، ولكن النجم أحمد 
زكي أصر على إسناد الدور لي ورضخ 
محمد خان وقتها، وبعدها طلب التعاون 

معي أكثر من مرة».
وأشارت زكي إلى أنها حتب مشاهدة 
معظم األفالم القدمية «األبيض واألسود»، 
مثل «صغيــرة على احلب» و«الزوجة 
١٣» و«دعاء الكــروان»، إضافة لألفالم 
الكوميدية، والســيما للفنان إسماعيل 
ياســني، كما أن ابنتها بدأت في ســماع 
أغاني أم كلثوم العام املاضي، وأوضحت 
أنهــا حتب أغانــي الفنــان عبداحلليم 
حافظ مثل «قارئة الفنجان» و«أســمر 

يا اسمراني» وغيرهما.

قصة حب جتمع تيم حسن ودانا مارديني
بيروت - بولني فاضل

في مدينة حمص حتت إشــراف املخرج 
سامر البرقاوي، بدأ تصوير املشاهد اخلارجية 
مــن مسلســل «الزنــد»، على أن يســتكمل 

التصوير في دمشق وتركيا وبيروت.
ويعيد املسلســل الفنان تيم حســن الى 
موســم الدرامــا الرمضانيــة، وتلعب دور 
البطولــة الى جانبه الفنانــة دانا مارديني 
في إطار العودة مجددا الى الدراما املشتركة 
بعد جناحها في «تانغو»، وكذلك في مسلسل 
«ع احللوة واملرة» املعرب عن التركية والذي 

عرض السنة املاضية.
وقصة العمل هي عالقة حب بني نافذ من 
عائلة ميسورة وابنة خادمة العائلة، وبعد 
تطورات األحداث تعود العائلة إلى التاريخ 
وكيفية لقاء أبناء الطبقة الفقيرة مع الطبقة 

التي حتظى بالنفوذ. دانا ماردينيتيم حسن

رحيل املطرب دياب مشهور
دمشق - هدى العبود

نعت نقابــة الفنانني بدمشــق رحيل 
الفنان دياب مشــهور بعد مســيرة فنية 

طويلة.
ولــد مشــهور فــي مدينة ديــر الزور 
السورية سنة ١٩٤٦ متيز بالغناء الفراتي 

األصيل حتى لقب باملطرب الفراتي.
قدم الراحل اغاني كثيرة واشترك في 
عدد مــن االعمال التلفزيونية الســورية 
القدمية مع الثنائي دريد حلام ونهاد قلعي 
منذ سبعينيات القرن املاضي وغنى فيها 
أغاني حظيت بشهرة واسعة على مستوى 
الوطن العربي مثل: طولي بالك ليلة وميلي 
عليا ميلي مبسلسل صح النوم. كما شارك 
ايضا في ملح وسكر يا بو ردين يابو ردانا، 
من أحلان عبد الفتاح سكر، وأغنيته التي 
ذاع صيتها على املايا على املايا وغيرها من 

االعمال، واعتزل مشهور الغناء سنة ٢٠٠٤
والحقته شــائعات الوفاة خالل سنوات 

حياته االخيرة مرارا.


