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مطالبات بإعادة تشكيل جلنة اختيار «عميد املسرح» !
مفرح الشمري

متاشــيا مع سياسة العهد اجلديد 
التي اســتقبلها الشعب الكويتي بكل 
رحابــة صدر، طالب عدد من املهتمني 
بالشــأن التربــوي واألكادميــي على 
صفحاتهم بـــ «تويتر» وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني بضرورة إعادة تشكيل 
جلنة االختيار لعميــد جديد للمعهد 
العالي للفنون املســرحية، وذلك بعد 
األخطاء التي شابت عمل جلنة االختيار 
التي شــكلها الوزير د.حمد العدواني 
في تاريخ ٢٨ نوفمبــر ٢٠٢٢، والتي 
أنهت أعمالها بعد ان قابلت األســماء 
التي تقدمت للترشيح ملنصب العميد 

األسبوع املاضي،
مطالبة املهتمني بالشــأن التربوي 
واألكادميي على صفحاتهم في «تويتر» 
بتصحيــح املســار والقضــاء علــى 

السلبيات التي شابت عمل اللجنة ومنها 
عدم تقيدها بالشروط املكتوبة في قرار 
اختيارها ملن يريد الترشــح ملنصب 
العميد وقد حتقق ذلك مبقابلة دكاترة 
ال تنطبق عليهم الشروط للترشح لهذا 
املنصب، األمر الذي استغربه اجلميع، 
باإلضافة إلى ان األســئلة التي كانت 
تطرح على املرشحني من قبل اللجنة - 
وفقا ملصادر «األنباء» - هي «أسئلة» 
تطرح على طلبــة للقبول في املعهد 
وليس علــى دكاترة متقدمني ملنصب 
العميد الذي هو منصب إداري وليس 

أكادمييا كما يتصوره البعض!
لــذا، اجلميع ينتظر قــرار وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم والبحث 
العلمي د.حمــد العدواني إما بقبول 
تقرير جلنة االختيار التي شكلها في 
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢، وإعالن اسم العميد، 
أو يصدر قرارا بتشكيل جلنة اختيار 

جديدة.. ننتظر القادم!

ما أمنيات الفنانني في العام اجلديد؟

@Doua_khattab دعاء خطاب

دوام الصحــة واالســتقرار والنجاح 
واألمان.. طموحات كبيرة وأمنيات كثيرة 
يتمناها النجوم والفنانون وينتظرون في 
العام اجلديد حتقيقها، ولكل منا أمنيات 
حتققــت خالل العــام الذي أوشــك على 
االنتهــاء وأخرى لم تتحقق بعد، والعام 
اجلديد ٢٠٢٣ يأتي، وعام ينصرم بكل ما 
فيــه من آمال وطموحــات وآالم وأحزان 
وانتصارات وإخفاقات للبشرية جمعاء 

في املجاالت.
«األنباء» تنشر اآلمال والطموحات التي 

يتطلع جنوم وفنانــو الكويت والوطن 
العربــي إلــى حتقيقها على املســتويني 
الشــخصي والعام في ٢٠٢٣، التفاصيل 

في السطور التالية:
في البداية، قــال اإلعالمي علي جنم: 
أمتنى أن أسافر للخارج مع ابنتي هيام، 
ألننــي لم أغادر البــالد ولم أحصل على 
عطلة منذ ما قبل جائحة كورونا الرتباطي 
بالعمل بعد مغادرتي لـ «مارينا إف إم»، 
والتركيز على شــركتي املتخصصة في 

اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي.
من جانبها، قالت فاطمة الصفي: أمنيتي 
أن يعم السالم العالم وأن ينعم اجلميع 

باخلير واألمان، وعلى املستوى الشخصي 
أمتنى لنفسي النجاح والتوفيق في احلياة.
بــدوره، متنى الفنــان املصري خالد 
منصور أن يؤدي مناسك احلج وبعدها 
يقوم بزيــارة الكويت في العام اجلديد، 
قائال: «بقالي ٣٢ سنة مروحتش الكويت».
منصور خالل حديثه لـ «األنباء» عن 
جانبه الشخصي أكد أنه عاش وترعرع 
في الكويت منــذ الصغر، قائال: «لم أكن 
أعرف شيئا غير الكويت»، وأنها بالنسبة 
له هي وطنه الثاني بدون مبالغة، معربا 
عن افتقاده الكثير من األماكن في الكويت، 
مثل الفحيحيل والســاملية وغيرهما من 

األماكن اجلميلة.
في السياق ذاته، متنت الفنانة مروة 
األزلي الشفاء لوالدتها في العام اجلديد، 
وأضافت: «أمتنى دوام الصحة والعافية 
للجميــع وأمتنى أن يعم الســالم العالم 
وأن تنتهي الصراعات واحلروب، وبشكل 
شخصي أمتنى أن ينال ما أقدمه إعجاب 

اجلمهور».
وعن أمنياتها للعام اجلديد، متنت اجني 
كيوان أن تشارك في أحد أعمال األكشن 
قائلة: «أمتنى تقدمي دور «سوبر هيرو» 
وأمتنى أن أحسن اختياراتي الفنية ألقدم 

أدوارا مختلفة ومميزة.

الصحة والسالم والنجاح جاءت في مقدمة آمالهم بـ ٢٠٢٣

اإلعالمي علي جنم

ٕاجني كيوان مروة االزليخالد منصورالزميلة دعاء خطاب مع فاطمة الصفي

ملشاهدة الڤيديو

منصور البلوشي: «Feelings» مليئة باملفاجآت
عبداحلميد اخلطيب

بعــد النجاح الكبيــر الذي حصدته 
مسرحية «أكشن ١٢٣» والتي قدمها خالل 
الفترة املاضية، يســتعد الفنان الشاب 
منصور البلوشي لدخول جتربة جديدة 
من خالل مســرحية األطفــال الغنائية 
الكاتــب: جاســم  «Feelings»، تأليــف 
اجلالهمة، إخراج: شمالن النصار، إشراف 
عــام: إميان فيصل، وذلك ابتداء من ٢٣
اجلاري على مســرح جمعية املرشدات 

الكويتية بدسمان.
وفي تصريح لـ «األنباء» قال منصور: 
املسرحية مليئة باملفاجآت على مستوى 
القصة واإلخراج وكذلك التمثيل، ونقدم 
من خاللها قيمة فنية عالية املســتوى 
يستفيد منها كل من يحضرها، مستدركا: 
«Feelings» عائلية، وتتناول املشــاعر 
املختلفــة لدى البشــر، األطفــال منهم 
والكبار، وأجسد فيها شخصية جديدة 

أمتنى أن تنال إعجاب اجلمهور.
وعــن عام ٢٠٢٢، وهل حقق فيه أي 

أهداف خاصة به، رد: أقول شكرا ٢٠٢٢، 
فقد كان عاما حافال باألحداث واإلجنازات 
على الصعيدين الشــخصي والعملي، 
رحلة البحث عن الذات مســتمرة، لكن 
هذه السنة حتديدا عشت الرحلة بوعي 
مختلف، ناضج، ومحب للحياة حتى في 
أصعب حلظات حاربتها بالتمسك باألمل، 
وحــني تعثرت قليــال قاومت وجاهدت 
ووقفت صلبا أمام حتقيق ما أطمح اليه.
يذكــر أن الفنان منصور البلوشــي 
 «Feelings» يشارك في بطولة مسرحية
بجانب نخبة من النجوم املتميزين، وهم: 
إميان فيصل، شــوق الهــادي، عبداهللا 
اخلضــر، رنــدا حجــاج، روان العلي، 
ضاري الرشدان، حسن عبدال، شمالن 
العميري، الزين بوراشــد، ملك بوزيد، 
الغالية، والعــرض من أحلان: عبداهللا 
عباس، توزيع: بدر كرم، مكس وماستر: 
حسني القناعي، مدير إدارة اإلنتاج: سعد 
العدواني، تصميم األزياء: سارة عبداهللا، 
تصميم البوستر: عبداهللا حمادة، مخرج 

منفذ: جاسم التميمي وعلي دشتي.

تُعرض ابتداًء من ٢٣ اجلاري بجمعية املرشدات الكويتية في دسمان يسرا: سني ال مينعني من الغناء والرقص!
القاهرة - محمد صالح

رفضت الفنانة يسرا االرتباط الشائع 
بني التقدم في العمر وغياب الشغف مبتع 
احليــاة، مؤكدة أنها حتتــرم عمرها لكنها 
في نفس الوقت تعشــق الغناء والرقص، 
وتريد االســتمتاع بكل حلظة في عمرها، 
وقالــت إنها ال تعترف بجملــة «أنا كبرت 
في الســن»، وأنها تعتبر أن الســن مجرد 
رقم فقط، وتابعت: «بحترم السن اللي أنا 
وصلتله، هيقولولــي مثال انتي بترقصي 
وبتغني في كل مــكان مرة واحدة كده، آه 
طبعا بعمل كده أنا بني آدمة بحب انبسط، 

وأعيــش واحــب الناس اللــي معايا تبقى 
مبســوطة، مينفعش ابقى قاعدة متكبرة، 

والعمر مجرد رقم».
وحول حصاد العام ٢٠٢٢، قالت يسرا، 
خالل حلولها ضيفة ببرنامج «كالم نواعم»، 
املــذاع عبــر قنــاة «mbc١»: «أجمل حاجه 
حصلتلي خالله، هي جناح مسلسل «أحالم 
ســعيدة»، وأسوأ حاجة حصلتلي في هذا 
العام هو فقدان الفنان هشــام ســليم، كما 
حتدثت أيضــا لو كان لديهــا القدرة على 
إعادة يوم واختياره مجددا قائلة: هختار 
كل يــوم كنت بعيدة فيــه عن أمي، ترجع 

تاني عشان أكون معاها».

روجينا: انتظروني في «ستهم»
أكــدت الفنانة روجينا 
الول مــرة أن مسلســلها 
اجلديد «ستهم»، واملقرر أن 
تنافس من خالله في سباق 
دراما رمضان املقبل، ليس 
له عالقة بقصة «احلاجة 
ارتــدت  التــي  صيصــا» 
مالبــس الرجال بعد وفاة 
زوجها للعمل واإلنفاق على 
ابنتها الوحيدة، وقالت إن 
العمل صعب وتراهن على 
جناحه ليكون اســتمرارا 
العامــني  لنجاحهــا فــي 
املاضيــني بعــد أن قّدمت 
مسلسلي «بنت السلطان» 
عام ٢٠٢١، و«انحراف» في 
٢٠٢٢، والذي القى جناحا 
كبيــرا وحصد العديد من 

اجلوائز. 
وأضافت روجينا حسب 
مجلة «لها»: «ستهم» تدور 
أحداثه في إطار صعيدي 
تشويقي، وهو من إخراج 
رؤوف عبدالعزيز في ثاني 
تعاون بيننا بعد جناحنا 
العام املاضي في مسلسل 
«انحــراف»، مــن تأليــف 
مصطفى شــهيب، إخراج 
رؤوف عبدالعزيز، وشارك 
فــي بطولتــه الفنانــون: 
أيــوب، أحمــد  ســميحة 
فؤاد ســليم، محمد لطفي 

وغيرهم.


