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الفنية

مقدم برامـــــج للحــــــــني 
مو عارف يطّور نفسه لدرجة ان 
املسؤولني بالقناة اللي يشتغل 
فيها يفكرون باستبداله بأحد 
املذيعني علشان يكمل حلقات 

برنامجه.. اهلل يعينك!

ممثل »اشتعلت« بقلبه الغيرة 
بعد ما كّرم أحد املهرجانات ربعه 
لتميزهم بأعمالهم التلفزيونية، 
واملصيبة ميشـــي ويسولف أن 
ربعه املكرمني ما يســـتاهلون.. 

واهلل عيب!

تطوير غيرة
فنان قدير وبخ إحدى 
املراســـات لقناة محلية 
في نشاط مسرحي بعدما 
طلبت منه التعريف بنفسه 
للمشاهدين ألنها ما تعرفه.. 

زين يسوي فيچ!

توبيخ

الفرقة اليمنية في ختام »صيفي ثقافي 5«.. »كما الريشة«

مفرح الشمري
عاش عشاق الفن اليمني العريق حلظات ممتعة مساء 
أمس االول على مســــرح متحف الكويت في ختام انشطة 
مهرجــــان »صيفي ثقافي 5« الــــذي نظمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب فــــي الفترة من 1 الى 28 اجلاري 
وذلك خال حفل فرقــــة وزارة الثقافة اليمنية التي قدمت 

عدة مقطوعات موسيقية نالت اعجاب احلضور.
بدأت االمســــية اليمنية بكلمات ترحيبية من عريفتها 
ســــودابة علي التي قدمت نبذة مختصرة عن الفرقة التي 
تأسست عام 1973 وتضم نخبة من أجود العازفني الشباب 
في مدينة عدن من خريجي قســــم املوسيقى مبعهد الفنون 
اجلميلة، التي شاركت في العديد من امللتقيات الفنية والثقافية 

سواء كانت عربية أو دولية.

ارتباك واضح

ومن ثم انطلقت األمسية مع أغنية »ما علينا يا حبيبي« 
كلمات وأحلان املطرب الكبير أبوبكر سالم، حيث تغنت بها 
املطربة اليمنية روينا رياض والتي لم توفق في غنائها 
بالشكل املطلوب، وذلك الرتباكها الواضح على الرغم من 
تفاعل اجلمهور مع االغنية، وذلك حلبهم ملطربها الكبير 
أبوبكر سالم، وبعدها غنت شقيقتها رويدا رياض اغنية 
»كلمة ولو جبر خاطر« من كلمات وأحلان محمد ســـعد 
عبداهلل، وقد أجادت غناءها بشـــكل كبير، حيث شاركها 
احلضـــور بترديد كلماتها، باالضافـــة الى تصفيقهم مع 

ايقاعاتها اجلميلة.
ومن ثم غنــــى املطرب عمر باوزير أغنية »ســــاهر مع 

الليل« كلمات وأحلان الراحل حسني احملضار وأداها بشكل 
جميل لصوته القوي وتنوعه في مقاطعها، االمر الذي جعل 
احلضور يقومون بالرقص على ايقاعاتها وهم جالســــون 
على مقاعدهم، وبعدها قدم املطرب حتية الى املرأة الكويتية 
من خال غنائه »حيوا معي الكويتية« كلمات وأحلان احمد 
غدير، وقد حركت االغنية مشاعر النساء احلاضرات اللواتي 

صفقن له كثيرا.
وقدمت الفرقة العديد من الرقصات الشــــعبية اليمنية 
التي أضفت جوا من املتعة على االمسية لتعود مرة اخرى 
للغناء من خال املطربة أمل كعدل التي شدت بأغنية »مهما 
غبت عني« تاها املطرب جنيب ســــعيد ثابت بأغنية »كما 
الريشة« كلمات وأحلان الراحل حسني احملضار التي رقص 
عليها بعض الشباب املوجودين في الصفوف اخللفية بشكل 
الفت للنظر، مما جعل املنظمني يطلبون منهم االلتزام وعدم 

الرقص، ولكن »ال حياة ملن تنادي«!

شاهدنا الكويت

وبعدها قدم مطربو الفرقة أغنية جماعية للكويت بعنوان 
»شــــاهدنا الكويت« كلمات الراحل حسني احملضار وأحلان 

جنيب سعيد ثابت، وتقول كلماتها: 
امللتقـــى وطـــاب  طبنـــا 

والبـــؤس ولى والشـــقاق
بقيت مـــا  غاية  وحلقـــت 

من يوم شـــاهدنا الكويت
ولم تكتف الفرقة بتلــــك االبداعات التي قدمتها فتغنت 
مطربتها روينا رياض بـ »خليه يومني يزعل« كلمات وأحلان 

بنت العرب حيث رقصت عليها فتاتان من الفرقة واللتان 
تابعتا رقصهما مع املطربة رويدا عندما شدت بأغنية »ناقش 
احلنــــة« كلمات أحمد بومهدي وأحلان محمد صالح عزاني 

تلتها أمل كعدل بأغنية »ليه يا بوي«.

مسك الختام

ورغم أن برنامج الفرقة املوزع على احلضور يوضح أن 
املطرب عمر باوزير ســــيكون مسك ختام هذه االمسية، اال 
أن الفرقة اختتمت فقراتها مما دعا احلضور املتعطش للفن 
اليمني الى االســــتغراب، خصوصا ان املطرب عمر باوزير 

معروف في االوساط الشبابية الكويتية.
وبسؤال »األنباء« املشــــرف العام لهذا البرنامج الفني 
جنيب سعيد عن سبب عدم ظهور املطرب باوزير كما هو 
موجود في برنامج الفرقة، قال: املطرب عمر شــــعر بتعب، 

ولذلك أنهينا احلفلة.
وبسؤال املطرب عمر باوزير عن سبب تعبه قال: من يقول 
هذا الكام أنا مش تعبان والهم يحزنون! وعندما أخبرناه 
ان املشرف العام قال لنا هذا الكام رد قائا: أنا كنت جاهز 
وكنت أنوي أدخل الصالة بــــس فوجئت ان الفرقة تخرج 

وهذي هي احلقيقة وغير صحيح أني تعبت.
يذكــــر أن احلفل حضــــره كل من األمني العام املســــاعد 
للشؤون الهندسية م.علي اليوحة والقائم بأالعمال بسفارة 
اجلمهورية اليمنية بالكويــــت وعدد كبير من محبي الفن 
اليمني من مختلف األعمار، وقد ســــجل تلفزيون الكويت 
احلفل الغنائي وسيعرضه في رسالة املهرجان التي تعدها 

رهام الصقعبي وآالء باقر ومن إخراج مشعل اخللف.

قدمت فنونها العريقة على مسرح متحف الكويت

)محمد ماهر( جانب من أستعراضات الفرقة اليمنية  األمني العام املساعد م.علي اليوحة والقائم بأعمال السفارة اليمنية يتقدمان احلضور

إنتصار نعمان: الكويت عاصمة الثقافة
قالت املستشارة االعامية في سفارة اجلمهورية 
اليمنية انتصار نعمان في تصريح صحافي مبناسبة 
مشاركة الفرقة الفنية لوزارة الثقافة اليمنية: في 
اطار العاقات والتعاون الثقافي والفني بني البلدين 
الشقيقني، وتنفيذا لاتفاقية الثقافية بني الكويت 
واليمن، فإنني أرحب بوجود الفرقة الفنية لوزارة 
الثقافة في الكويت، وان مشـــاركتها هي استمرار 
ملشاركات ثقافية وفنية متثلت في مشاركة اليمن 
للكويت في احتفال الكويت عاصمة للثقافة العربية 
عام 2001 ومشاركة الكويت لليمن في احتفال صنعاء 
عاصمة للثقافة العربية عام 2004، واألسابيع الثقافية 
والفنيـــة املتبادلة التي أقيمت بني البلدين، وكذلك 
الزيـــارات الفنية املتبادلة بـــني فناني البلدين من 

مطربني وفنانني تشكيليني من قبل.
وأضافت: كل هذا وغيره الكثير في املستقبل يدل 
على ان العاقات االخوية بني البلدين والشـــعبني 
الشقيقني تنمو وتتطور في كل املجاالت بفضل رعاية 

القيادتني السياسيتني في اليمن والكويت.
واســـتطردت: بهذه املناسبة نقدر غاليا برامج ونشـــاطات املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب وما يقدمه ويصدره على مدار العام من كتب ومطبوعات ثقافية وما يقيمه من مهرجانات 

ثقافية وفنية تخطت بدورها حدود الكويت الى بقية االقطار العربية الشقيقة.

حبيبة واإلحراج!
علمت »األنباء« أن القائمني على تنظيم حفل 
الفرقة اليمنية تسببوا في إحراج املذيعة حبيبة 
العبداهلل حيث مت اباغها بأنها هي التي ستتصدى 
لتقدمي احلفل، االمر الذي دعاها لاستعداد بقوة، 
وعندمـــا وصلت ملكان احلفـــل فوجئت بوجود 
زميلتها سودابة علي، وعند سؤالها للمنظمني عن 
ســـبب وجودها أخبروها بأنها هي التي ستقدم 
احلفل، مما سبب لها االحراج وغادرت مباشرة 
عائدة الى بيتها، السيما ان القائمني على احلفل 
لم يبلغوها بهذا التغيير الذي كان مبنزلة صدمة 

لها.. وين التنسيق يا جماعة؟!

انتصار نعمان

حبيبة العبداهلل

أسعد عيد: الفنانة إليسا 
ليست ممنوعة من الغناء في سورية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
وضع نقيب الفنانني السوريني 
املخرج أســـعد عيد النقاط على 
احلروف حول ما يتم إثارته في 
وســـائل االعام أخيرا عن منع 
الفنانة إليســـا مـــن الغناء في 

سورية.
فقد أكد عيد »انه ال يوجد أي 
قرار مينع إليسا من دخول باده، 
مشـــيرا إلى أن جميع الفنانني 
العـــرب مرحب بهـــم. وأكد أن 
كل مـــا قيل عن منع إليســـا في 
ســـورية ليس صحيحا، وقال: 
كلنا نحب إليســـا وفنها. وأها 

وسها بها«.
وكانت قد عادت الى الواجهة 
االعامية مؤخرا أخبار متداولة 
تشير الى ان إليسا ممنوعة من 
الغناء في ســـورية على خلفية 
قرار صدر فـــي العام 2005 من 
نقيب الفنانني السابق صباح عبيد 
يقضي مبنع عـــدد من الفنانني 
والفنانات من دخول ســـورية 
والغناء فيهـــا، بحجة محاربة 
الفن الهابط والعري، فشمل القرار 

فنانات اإلغراء، وكانت املفاجأة 
يومها بوضع إليسا ضمن الائحة 
علما أنها ليست من ضمن هذه 
اخلانة، ما جعل كثيرين يؤكدون 
أن هناك أسبابا سياسية وراء هذا 

املنع، وليست فنية.
وكان قد زج باسم إليسا إثر 
مشاركتها في تظاهرة سياسية 
عكســـت انتماءها السياسي، ما 
أعطى تفسيرا آنذاك ملنع إليسا 

من الغناء في سورية.

أسعد عيد

إليسا

منى شداد

منى شداد أول فنانة كويتية تغني على مسرح سعودي
لتزداد توترا.

املالكي خلف  في حني وقف 
الكواليس قبل صعوده للتكرمي، 
ورمق الفنانة منى شداد بنظرة 
غريبـــة، فانفجـــرت بالضحك 
دون أن يعـــرف اآلخرون ســـر 

احلكاية.
أما الفنانة البحرينية سعاد 
علي، فقالت: لقد فوجئت باللجنة 
املنظمة تطلب مني موقفا طريفا، 
ومسحت ذاكرتي في تلك اللحظة، 
وكنت أسير نحو املسرح بخطوات 

متوترة. 
وأضافت: ما زاد الطني بلة هو 
ان اجلمهور الغفير كان ينادي 
علي »سوســـو«، فزاد مكنون 
توتري، وطارت اجلمل والكلمات، 
وتلعثمت، وقلت: أجمل موقف 

طريف موقفي اآلن.
وشـــهد احلفـــل العديد من 
النجوم، وغالبيتهم من جنوم 
الكوميديا في الوطن العربي، فمن 
مصر: حسن حسني، ميمي جمال، 
ومن الســـعودية: خالد سامي، 
ومن الكويت: مرمي الصالح، ومن 

البحرين سعاد علي.

الفنان الراحل طال مداح.
في الوقت نفســـه، شـــكل 
الفنانان الكويتي طارق العلي 
والسعودي فايز املالكي ثنائيا 
كوميديا، وأثـــارا الضحك ملا 

يتمتعان به من خفة دم، حيث 
كان العلي يســـرق »زجاجة« 
املاء من أمام املالكي ويعطيها 
للفنانة البحرينية الهادئة سعاد 
علي، ويطلب منها عدم التوتر 

أم بي سي: شهد حفل افتتاح 
مهرجان »أبها« الكوميدي الدولي 
االول مساء الثاثاء املاضي كثيرا 
من املواقف التي غلبت عليها روح 
الدعابة والفكاهة، وكان لفناني 
اخلليج نصيب االسد فيها، كما 
بدا أن هناك تواجدا نسائيا كثيفا، 
جنبـــا الى جنب مع الرجال في 

حفل االفتتاح.
وبينمـــا غنت منى شـــداد 
كأول فنانة كويتية على مسرح 
سعودي، فقد بدأ مواطنها طارق 
العلي مع السعودي فايز املالكي 
في اثارة الضحك من خال اطاق 
القفشات والتعليقات املضحكة 

التي نالت اعجاب احلضور.
وقالت شداد: عندما طلب مني 
تقدمي موقف طريف جلأت للغناء، 
ألنني أجيد تقليد الفنانني، كما 
أن صوتي جميل، وغنيت مقطعا 
من أغنية »ما فيني شي« للراحلة 
ذكرى، فصاح احلضور: هل من 

مزيد؟
وعبرت عن فخرها باعتبارها 
قامـــت بالغناء فوق خشـــبة 
املســـرح الذي كان يغني فيه 


