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Mefrehs@  خلف الكواليس 
 مفرح الشمري 

 كفو.. 

 اإلجناز الكبير الذي حققه وفد الكويت املشارك في 
الدورة السادسة ملونديال القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم 

التي انتهت قبل أيام وحصولهم على املركز األول بعد 
منافسة شديدة من ١٨ دولة عربية، يستحقون عليه 

الشكر والثناء وكلمة «كفو» على أدائهم الرائع في هذا 
املونديال الذي حصدوا فيه ٤٥ جائزة من ذهبية وفضية 
وبرونزية في مشهد يثبت علو كعب اإلعالم الكويتي في 

قطاعي اإلذاعة والتلفزيون.
  هذا اإلجناز العظيم جاء بتكاتف أعضاء وفد الكويت الذي 
ترأسه الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد املبارك 

لتحقيق األفضل للكويت وأهلها ألنها «تستاهل» بذل 
قصارى اجلهد في حصد اجلوائز، خصوصا في ظل 

املنافسة القوية التي شهدتها هذه الدورة التي احتضنت 
«جامعة القاهرة» حفلي افتتاحها وختامها.

  رئيس الوفد الوكيل املساعد لشؤون قطاع االذاعة الشيخ 
فهد املبارك كان حريصا على االجتماع بأعضاء الوفد 

بشكل دائم، وهم مدير إذاعة البرنامج العام والثاني سعد 
الفندي ومدير إدارة العروض بتلفزيون الكويت مشاري 

البعيجان واملذيعان طالل املاجد وإبراهيم ماتقي في 
«لوبي» فندق «موڤمبيك ٦ أكتوبر» وذلك حلثهم على ان 

ميثلوا الكويت خير متثيل سواء في اجتماعات اللجان 
العليا للمونديال أو املشاركة في الندوات واملؤمترات 
الصحافية حتى يكون صوت الكويت موجودا بشكل 

مستمر في أنشطة هذا املونديال السنوي الذي ينظمه 
االحتاد العام للمنتجني العرب.

  ٤٥ جائزة في مختلف فئات املسابقات التي حددتها 
إدارة املونديال لم تأت هباء منثورا أو «مجاملة» كما 
يعتقد البعض، ولكنها أتت بعد متعن ومتحيص من 

أعضاء جلنة التحكيم الذين وصل عددهم إلى اكثر من 
٥٠ حكما من بينهم مدير إذاعة البرنامج العام والثاني 
سعد الفندي ومدير إدارة العروض بتلفزيون الكويت 

مشاري البعيجان واللذان قاما بجهد كبير في اجتماعات 
جلنة التحكيم، وذلك بشهادة رئيس املونديال د.إبراهيم 

ابوذكري وكانا «كفو» بجميع االجتماعات لثقافتهما 
العالية فيما يخص برامج االذاعة والتلفزيون.

  بعد هذا الفوز الكبير يجب على وزارة اإلعالم في 
قطاعيها فرز أبنائها املبدعني والـ «كفو» الذين حققوا 
جوائز في املونديال وتقدمي كل السبل لهم  للمحافظة 

على هذا التألق من خالل تكليفهم ببرنامج حوارية 
ومنوعة لتعم الفائدة على املشاهد واملستمع، خصوصا 

انهم تنافسوا مع كبار املذيعني واملخرجني من شتى دول 
العالم العربي واستطاعوا التفوق عليهم بفكرهم وثقافتهم 

ووعيهم ملا يريده املشاهد واملستمع في املرحلة املقبلة.
  في اخلتام.. أقول لوفد الكويت وفيتوا وكفيتوا و«كفو» 

عليكم خصوصا ان «األنباء» كانت شاهدا لتحركاتكم منذ 
بداية املونديال حتى نهايته.. مبروك للكويت هذا التميز. 

 مفرح الشمري
@Mefrehs  

  
  يواصــل مركــز الشــيخ جابر 
األحمــد الثقافــي تقدمي أمســياته 
الغنائيــة اخلاصة بشــهر نوفمبر 
اجلاري، فبعد أمسيات كلثوميات 
وأمسية املطرب السعودي عبادي 
اجلوهر، احتضنت خشبة مسرح 
الشــيخ جابــر العلــي «طيب اهللا 
ثراه» أمســية غنائية مميزة ألنها 
مختصة باللون العدني الرائج في 
السمرات الشعبية الكويتية، أحياها 
كل من املطرب عبدالعزيز السيب 
واملطــرب عبدالعزيــز الضويحي 

واملطــرب مطرف املطــرف بقيادة 
مايسترو فرقة مركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي د.محمد باقر.
  احلضور اجلماهيري الذي كان 
من مختلف األعمار لهذه األمســية 
كان هو جنمها األول، حيث اكتظت 
مقاعد مسرح الراحل الشيخ جابر 
العلــي مبحبي هذا الفــن، رغم أن 
األمسية ليست مجانية وإمنا بتذاكر 
أسعارها في متناول اجلميع، وهذا 
يــدل على أن اللون العدني محبب 
للجميع سواء كبار السن أو الشباب.
  انطلق احلفل مع دخول الفرقة 
املوسيقية يتقدمهم قائدها د.محمد 
باقر واملطرب عبدالعزيز الضويحي 

الــذي قوبــل بتصفيــق حــار من 
اجلميــع ليبادرهم التحية ويغني 
«كيف أنســاك» االغنية املشهورة 
للمطرب الشــعبي الراحل يوسف 
املطرف والتي رددها معه احلضور، 
ليســتغل هذا التجاوب ويقدم لهم 
أغنية «كشفوا سر الهوى» لصاحبها 
فهد املاص ويلحقها بأغنية «جاي 
بيصاحلنــي» التــي غناهــا أيــام 
السبعينيات املطرب نسيم املعيلي، 
ليختتم وصلته بأغنية «فايت على 
بابي» التي غناها مشاري العريفان 
وأغنية «انا لم أخنك» ملطربها فهد 

املاص.
  ومن ثــم غنى املطرب الشــاب 

مطــرف املطــرف عددا مــن أغاني 
والده الراحل يوسف املطرف مثل 
«رسالة» و«عند بابك» و«رأيتها في 
خيالي» و«اسألوها»، حيث شاركه 
اجلمهور في غناء تلك األغاني التي 
يحفظها جيل الطيبني جلمال كلماتها 
وأحلانها الشــجية، خصوصا وان 
املطرف الصغير قدمها بإحســاس 
مقارب للمطرف الكبير األمر الذي 

استحق عليه تصفيقا كبيرا.
  واختتــم األمســية «العدنيــة» 
املطرب القدير عبدالعزيز الســيب 
الــذي اســتقبلته اجلماهير بوابل 
من التصفيق وذلك لغيابه الطويل 
عــن الســاحة الغنائية، خصوصا 

انــه ميتلك خامة صوت فريدة من 
نوعها فغنى للحضور «أحنو إليك» 
و«بلغوهــا» و«يا ربة احلســن»، 
ليختتم األمسية العدنية بأغنيته 
املشــهورة «تعالي» وســط أجواء 
جميلة لتفاعل احلضور الكبير مع 

أدائه الشجي.
  اجلميل في هذه األمسية الفرقة 
املوسيقية التي أبدعت في العزف 
اجلماعي والفردي، مما يدل على أنها 
مدربة على أعلى املستويات، وذلك 
للمحافظة على تراثنا الغنائي من 
االندثار وتعريف اجلمهور به في ظل 
التكنولوجيا التي نعيشها حاليا. 

 علي عبدالستار لـ «األنباء»: 
  «ألف حتية وسالم» لسلطنة عمان في عيدها الوطني 

 دالل العياف
  

  حقبة السبعينيات كانت تزهو 
بفنانيهــا الذين ثبتــوا أقدامهم في 
الســاحة الفنية بأعمالهم األصيلة 
املبنية علــى الثقافة وخبرة 
الدنيا، فهم من طبعوا في 
أذهاننــا أغانيهــم بدقــة 
اختياراتهم وبسجيتهم 
التــي اعتدنــا عليهــا، 
ومــن هــذه احلقبــة 
ظهر لنــا فنان أتى من 
دوحة اخلير ليتحفنا 
بروائعــه، بغنايــات 
شــعبية رسخت في 
ذاكرتنــا، كمــا قام 
بتطويــر عــدد من 
الغناوي الشعبية 
القدميــة مثــل «يا 
حبيبي ترى القلب»، 
وقدمها بصورة جميلة 
خفيفة على القلب وتنعش 
اآلذان، واألغنية للشاعر 
السعودي الكبير خلف 
بــن هــذال العتيبــي، 
وكانــت تلــك األعمال 
هي السبب الرئيسي 

لبلوغــه القمــة مســتعينا بصوته 
العذب.

  رغم أنه ابتعد عن الساحة الغنائية 
لفترة، إال أنه عاد بعد غياب وأنعش 
الوسط الفني، واليوم ورغم الظروف 
السياســية التي حدثت مؤخرا، إال 
أننا ال نزال نقول «خليجنا واحد»، 
والدليل على ذلــك أننا نرى الفنان 
القطري القدير علي عبدالستار يتغنى 
بسلطنة عمان احلبيبة وعلى رأسها 

الســلطان قابوس، حفظه اهللا، في 
عيدها الوطني املجيد.

  وصرح عبدالســتار لـ «األنباء» 
قائال: «نبارك لسلطنة عمان األخوة 
واألشــقاء قيادة وحكومة وشــعبا 
عيدهــم الوطني الــذي يصادف ١٨ 
نوفمبر اجلاري.. نعم ال بد أن نغني 
للســلطنة ونعرب لهــم عن عميق 
شكرنا وامتناننا ومحبتنا وتقديرنا 
ملواقفهم املشــرفة دائمــا معنا، لذا 

اجتمعنا أنا والشاعر القطري الكبير 
صالح العنسي وقمت بتلحني وتوزيع 
وغناء «ألف حتية وسالم»، وقد قامت 
استوديوهات علي عبدالستار للصوت 
والصــورة وبالتعاون مع الشــركة 
الوطنية للخدمات اإلعالمية بإنتاج 
وتصوير وعرض العمل عبر الوسائل 
الرقمية، وقمنا باالستعانة بعازف 
اإليقاع العماني املعروف سالم الراس 
للدمج بني املوروث الفني للموسيقى 
القطرية والعمانيــة، وكذلك فعلت 
املخرجــة روال الغــزاوي بالڤيديو 

كليب».
  وتابع عبدالستار: «القت أغنية 
«ألف حتية وسالم» إعجابا كبيرا بني 
اجلمهور املستمعني، ونعمل حاليا 
علــى إنتاج عمــل جديد للشــاعرة 
القطرية سعاد الكواري بعنوان «جينا 
من قطر»، وهي من أحلاني وغنائي، 
ويعكف املوسيقار فالح الصالح على 
وضع اللمسات األخيرة على التوزيع 
املوسيقي واملكس واملاسترنغ، وسيتم 
إطــالق العمل ١٨ اجلــاري، وجتري 
االستعدادات للسفر إلى سلطنة عمان 
للتصوير على طريقة الڤيديو كليب، 
وأضيــف أنني ســأغني في جامعة 

جورج تاون للحب والسالم. 

 علي عبدالستار 

 سعود املسعود وعبير الهديب وخالد الزيد مع الزميلة هناء السيد  

 القاهرة - هناء السيد 
   

  تشــدو املطربــة فطومة بعدد مــن األغاني الكويتيــة التراثية 
األصيلــة، وذلك غــدا «اجلمعة» على مســرح دار األوبرا املصرية 

مبصاحبة املايسترو أيوب خضر. 
  جــاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «األنباء» من مدير إدارة 
املوسيقى في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب سابقا 

ومدير الفرقة املوسيقية سعود املسعود، مشيرا إلى أن االحتفال 
يأتي في ختام أنشــطة األسبوع الكويتي الثقافي العاشر 
مبصر.  واشــتهرت الفنانة فطومة بغناء التراث القدمي 
كالسامري واليلوة واخلبيتي، والنقازي، وقدمت العديد 

من األغاني الوطنية وشاركت في عدة مهرجانات في 
دول اخلليج كمهرجان هال فبراير ومهرجان دبي 

للتسوق ومهرجان صاللة، إضافة للجلسات 
التلفزيونية، وتعتبر أول مطربة كويتية 

وخليجيــة تغني باألوبــرا املصرية 
عام ١٩٩٧. 

 ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ  

 ممثل يفكر هاأليام 
باإلنتاج بعد النجاح اللي 
حققه في مسلسله اللي 

عرض في رمضان املاضي 
على احدى القنوات 

اخلاصة بس قاعد يدور 
على نص قوي على 

قولته.. 
  الركادة زينة!

 جناح  سفر 

 في ختام األسبوع الكويتي الثقافي العاشر 

 املسعود: فطومة تشدو 
  في دار األوبرا املصرية غداً 

 ممثلة بعد ما اتصل 
عليها احد املخرجني 
للمشاركة في فيلمه 
السينمائي الطويل 

ووافقت قررت السفر 
حق دولة عربية علشان 

تسوي نيولوك تطلع فيه 
بهالفيلم.. 
  اهللا يستر!

 مقدمة برامج مت استبعادها 
من تقدمي البرامج في 

القناة اللي تشتغل فيها 
ألنها مو راضية أنها 

تطور نفسها في التقدمي 
واملصيبة انها تعاند 
قرارات مسؤولينها 

  في القناة..
  طوري نفسچ بدل هالعناد! 

 تطوير 

 احتضنها مسرح «جابر العلي» بمركز «جابر األحمد الثقافي» 

 الضويحي واملطرف والسيب.. أطربوا اجلمهور بـ «العدنيات» 

 شيرين تعلِّق للمرة األولى على أزمتها: أنا آسفة 
  ونقيب املوسيقيني املصريني: ما فعلته «سقطة كبيرة»! 

 لم تنتظر الفنانة شيرين عبدالوهاب كثيرا قبل أن تعلق 
على األزمة املثارة حولها بعد الڤيديو الذي انتشر وظهرت 
فيه وهي تســخر من مياه نهر النيل وتؤكد أنها تتســبب 
في اإلصابة بالبلهارســيا. وأصدرت شيرين بيانا نشرته 
عبر «فيســبوك» لتبدي أســفها واعتذارها، وحتدثت فيه 

عن انتمائها لبلدها، مؤكدة على كونها تعلمت حب هذا 
الوطن من بســطاء مثلها يحبون تراب الوطن من 

دون مقابل، لتكبر هذه الطفلة وتصبح شخصية 
عامة حتاسب على كل نفس تتنفسه وكل حركة 

تتحركها، إال أنها مازالت حتتفظ بعفويتها 
وهو ما يســبب لها الكثير من املشــاكل. 
وحاولت شيرين أن تستميل اجلمهور 
إلى صاحلهــا، من خالل التأكيد على 
كونهــا غنت ملصر وشــهدائها ولم 
تتأخــر عن تلبية نداء وطنها في 

أي وقت بصوتها واســمها، كما 
أنها رفضت الغناء في أي دولة 

على خالف سياسي مع وطنها مهما 
كانت اإلغراءات أو املقابل، ودون أن يطلب منها 

أحد ذلك. وحول الڤيديو املنتشر، أكدت شيرين أنه أصاب 
أبناء وطنها بالصدمة، مشيرة إلى كونه يعود إلى حفلة 
أقيمت بالشارقة قبل عام، لكنها لن تبحث عمن احتفظ 
بــه طوال هذه املدة ليظهره في الوقت احلالي، وحينما 
شاهدته شعرت وكأنه يحدث أمامها للمرة األولى، كما 
لو كان شخصا غيرها هو من يتحدث في الڤيديو. 
ورغم بيان االعتذار الذي تقدمت به شــيرين، إال 
أن املفاجأة متثلت في موقف نقابة املوســيقيني 
املصريــني التي أكدت على لســان نقيبها هاني 
شــاكر أن هذا البيان لن يغيــر من املوقف في 
شيء، وأن شيرين مازالت مطلوبة للتحقيق.

  وأكد النقيب في تصريحات تلفزيونية، 
أن ما قالته شيرين ال يصح أن يقال أمام 
اجلمهــور، معلقا علــى اعتذارهــا قائال: 
«االعتذار اللي عملته أنا مليش عالقة بيه»، 
مشددا على ضرورة مثولها للتحقيق أمام 
الشؤون القانونية في النقابة التخاذ اإلجراء 
املناسب معها، خاصة أن االعتذار لن يوقف 

أي قرار صدر. 

 الضويحي واملطرف والسيب.. أطربوا اجلمهور بـ «العدنيات» 

 مطرف املطرف 

 الضويحي واملطرف والسيب.. أطربوا اجلمهور بـ «العدنيات» 

 عبدالعزيز السيب 

 الضويحي واملطرف والسيب.. أطربوا اجلمهور بـ «العدنيات» 

 عبدالعزيز الضويحي 


