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نيشان وشيرين في »أبشر«

اإلعالمية القديرة أمل عبداهلل

محمد منير

حفل توقيع كتابها الجمعة المقبل بجناح »األدباء« في معرض الكتاب

أمل عبداهلل: »قالئد التاريخ«
بانوراما مسرحية عن تاريخ الكويت

تمنى أن تغلق الفضائيات التي هدفها األساسي ليس الغناء

منير: طلبت من الرئيس مبارك
إنقاذ الموسيقى من القرصنة واإلباحية

مفرح الشمري
يقام اجلمعة املقبل في جناح »رابطة األدباء« 
في معرض الكتاب الـ 35 املقام حاليا في أرض 
املعارض مبنطقة مشــــرف وحتديدا في صالة 
6 حفــــل توقيع كتاب »قالئد التاريخ« بحضور 
مؤلفته اإلعالمية القديرة أمل عبداهلل وذلك في 

متام الـ 6.00 مساء.
وأكدت عبــــداهلل لـ »األنباء« ان الكتاب الذي 
أخذ من وقتها الشيء الكثير في كتابته مبثابة 
بانوراما مسرحية عن تاريخ الكويت منذ نشأتها 
حتى تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم. واضافت: 
هذه القالئد قسمت الى 5 لوحات حيث اللوحة 
األولى أسميتها »مرحلة التأسيس« وهي بداية 
الكويت وحكم صباح األول، أما اللوحة الثانية 
فهــــي »لوحة جابر العيش« وهو حاكم الكويت 
الثالث الــــذي صادف حكمه ســــنوات املجاعة، 

وســــلطت الضوء فيها علــــى تعامله مع الدول 
املجاورة وكيف كان يطعم الفقراء، أما اللوحة 
الثالثة فتتحدث عن تأسيس الدولة احلديثة في 
عصر الشيخ مبارك الصباح وهي مرحلة بداية 
كتابة املعاهدات مع الدول، بينما اللوحة الرابعة 
بعنوان »أسوار الكويت« ومشاركة الشعب من 
جميع طوائفه في بناء الكويت واللوحة األخيرة 
هي بداية تصدير أول شحنة للبترول في عهد 
الشيخ أحمد اجلابر، وهذه اللوحــــة تتضمــــن 
5 مشاهد هي: تصدير أول شحنة، دستور الشيخ 
عبداهلل الســــالم، انطــــالق أول جامعة في عهد 
الشيخ صباح السالم، عهد الشيخ جابر األحمد 
رحمه اهلل، واملشهد األخير هو البيعة لصاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد كما ذكرت 
األمير الوالد الشــــيخ سعد العبداهلل طيب اهلل 
ثراه وكيف أعاقه املرض عن ممارســــة سلطاته 

ومن ثم البيعة.

ناشـــد املطرب املصري محمد منير الرئيس 
محمد حســـني مبارك التدخل شـــخصيا إلنقاذ 
صناعة املوسيقى والغناء من القرصنة عبر مواقع 
اإلنترنت، ومن احملطات الفضائية اإلباحية، كاشفا 
عن حزنه ملا أصاب هـــذه الصناعة من انهيار ال 

ميكن السكوت عنه.
وقال منير لصحيفة »الشروق« القاهرية: لم 
أمتالك نفســـي، وأنا أصافح السيد الرئيس عقب 
إحيائي حفل القوات اجلوية مؤخرا، ورغم قصر 
الزمن الذي وقفت فيه مع الرئيس فإنني قلت له 
في عجالة »إن األمر يحتاج تدخل سيادتكم إلنقاذ 

هذه الصناعة«.
وعلق منير على اللقاء السريع بقوله: األمر ال 
يحتاج إلى تأجيل، فهناك شركات كبيرة وكثيرة 
أغلقت أبوابها، وجنوم للغناء لم يعد لديهم وسيلة 
مـــن أجل أن يصل فنهم للناس، الفتا إلى أن هذه 
الصناعة ليست غناء فقط، لكن هناك أناسا كثيرين 

يعملون بها، بداية من الشاعر الذي يكتب األغنية، 
وامللحن واملطرب، ونهاية ببائع األلبومات، وبني 

كل هؤالء قطاع عريض من العمالة املصرية.
وقال منير: ليست القرصنة فقط هي املشكلة، 
لكن هناك الفضائيات اإلباحية التي تعرض أغاني 
مصورة ليس لها أدنى عالقة بالغناء، وهي مجرد 
أجساد تتمايل ميينا ويسارا. وهذه القنوات ساهمت 
في القضاء على البقيـــة الباقية من األمل. لذلك 
أمتنى أن تغلق الفضائيات التي هدفها األساسي 
ليس الغناء، مؤكدا أنه عندما قال للرئيس »أنقذنا 
يا ريس من الســـرقة والفضائيات«، كان شديد 
الصدق، وقال: عندما عرضت األمر على سيادته 
كنت أحتدث بلسان املواطن املصري محمد منير، 
ألنني لن أصمت وأنا أرى مواهب تقتل، وجنوما 
لهم تاريخ يجلسون في منازلهم، نعم أحيانا أشعر 
بأنهم مسؤولون أيضا عما وصلوا إليه، لكن علينا 

أن نوفر لهم املناخ الصحي قبل أن نحاسبهم.

ورد في صفحة فنون عـــدد أمس خطأ مطبعي غير مقصود في 
تغطية املؤمتر الصحافي لرئيس مجلس إدارة فرقة مسرح اخلليج 
العربي املؤقت فوزي التميمي، حيث ورد ان عدد األسماء التي سددت 
اشتراكاتها بعد الفترة احملددة 128 اسما والصحيح 28 اسما فقط ال 

غير، لذا اقتضى التنويه.

تنويه

وعدها بتخفيض وزنها خالل شهرين

»أبشر« يرسل شيرين  إلى »جزر المالديف«
 حلقة مليئة باإلحساس واجلرأة من برنامج »ابشر« حلت عليها النجمة 
املصرية شــــيرين عبدالوهاب، ضيفة مميزة في أجواء مميزة مع اإلعالمي 
نيشان دير هاروتيونيان. بداية وعندما رحب بها نيشان بنجمة مصر األولى، 
قالــــت: ان الفنانة نبيلة عبيد هي األولــــى وأن الفنانة أنغام متثل الصوت 
املصري، أما عن الفنانة آمال ماهــــر فلديها الصوت األقوى.  وعن أمنياتها 
لزميالتها الفنانات، متنت للفنانة أصالة حياة زوجية ســــعيدة ووصفتها 
بالقدوة للطرب األصيل، وللفنانة سميرة سعيد أن تغني 20 سنة إضافية. 
وعلى املســــتوى العائلي اعربت شيرين عن تشرفها بأن ينادوها بشيرين 
محمد مصطفى، وعن ابنتيها قالت انها لم تتخيل يوما أن حتب أحدا أكثر من 
نفسها، ومتنت أن تفتخرا بها. وتكلمت عن العذاب في حياتها الذي أكسبها 
العصاميــــة والقوة على املواجهة. وفي هذا اجلو العائلي اســــتهلت الغناء 
بأغنية »حبيبة أمها«. ومتيزت شــــيرين خالل اللقاء بصراحتها خاصة في 
احلديث عن الوسط الفني، وعن أغاني األطفال قالت »براڤو« لنانسي عجرم 
وأن هيفاء شكلت لوحة رائعة، وأنها تغني لألطفال شرط أن تعيش األغنية 
لســــنوات. وعندما سألها نيشان عن األسماء التي تتمنى أن تعمل معها، لم 
تستطع أن تعبر بالكلمات عن مدى حزنها لعدم وجودها والفنان بليغ حمدي 
في نفس احلقبة الزمنية، ولو كان حيا لكان مســــتواها الفني أعلى بكثير، 
وعدم تعاملها معه يحسسها باجلوع الغنائي، ومتنت لو كانت تقدم الشاي 
والقهوة في منزله لتستمع ألحلانه، أما امللحن الثاني الذي تتمنى التعامل 
معه فهو الفنان زياد الرحباني. وأطربت اجلمهور بأغنيتني للملحنني: »زي 
الهوا« للفنان عبداحلليم حافظ و»قديش كان في ناس« للسيدة فيروز. وبعد 
والدتها الثانية، زاد وزن شــــيرين 15 كيلوغراما، فما كان على فريق اإلعداد 
إال أن يحضر فريق برنامج »الرابح األكبر« الهادف إلنقاص الوزن، فجاءت 
املقدمة كارولينا دي أوليفيرا برفقة أخصائية التغذية باسكال صقر واملدرب 
الرياضي، أعطوها النصائح الالزمة ووعدوها باملتابعة لتخسر وزنها الزائد 
خالل شهرين. أما املفاجأة األكبر فكانت إهداءها بطاقتي سفر جلزر املالديف 

لتقضي أسبوع راحة برفقة زوجها.

صورة البنة شيرين في البرنامج


