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الشــيخ جابــر  أقــام مركــز 
األحمــد الثقافي امس األول حفال 
موســيقيا غنائيا مميزا بعنوان 
»قصائد مغناة« ملجموعة »أصيل« 
للموســيقى العربيــة املعاصرة، 
بقيادة مؤسسها الفنان مصطفى 
ســعيد وذلك على خشبة مسرح 
الدراما وهي املرة األولى التي تزور 
بها هذه الفرقة الكويت وهي فرقة 
تخت معاصــرة، تنتهج الطريقة 
التقليدية متماشيا مع روح العصر 
الذي نعيشه في وقتنا احلاضر.

 وحضر احلفل جمهور غفير، 

وانقســم الى جزأين، ففي جزئه 
األول اســتمع احلضور إلى ثالث 
وصــالت فــي مقامــات الراســت 
والسيكــــــاه، حيــــــث تغنــت 
املجموعة عددا من القصائد العربية 
لشعراء كبـــــــار مثــــل عمر بن 
الفــارض والشـــــــاب الظريــف 
والشيخ عبداهلل الشرقاوي، وفي 
جزئه الثاني غنت الفرقة قصيدة 
»البردة«، للشــاعر الشاب متيم 
البرغوثــي، على مقامات الدوكاه 
والســيكاه واجلهــاركاه والنــوا 
وسط اعجـــــاب احلضور الذين 
اســتمتعوا باملوســيقى العربية 
األصيلة املمزوجة بتراثنا العربي 

األصيل.

الوزير اجلبري لنجوم الفن: مستعدون إلزالة 
العقبات لتطوير احلركة الفنية الكويتية

أحمد الفضلي

أكد وزير اإلعالم محمد اجلبري حرص الوزارة 
على احتضان جميع الكفاءات اإلعالمية مبا فيها 

رواد الفن الكويتي من أبناء اجليل القدمي.
وأشــار اجلبري، خالل اســتقباله في مكتبة 
بالوزارة مســاء امــس األول رواد احلركة الفنية 
الكويتية من الفنانني والفنانات، اتباعه سياسة 
الباب املفتوح الستقبالهم وبحث جميع احتياجاتهم 

وتسهيلها دعما للحركة الفنية الكويتية لتعود 
لسابق عهدها كرائدة في احلركة الفنية اخلليجية 

والعربية.
واجلدير بالذكر ان عددا كبيرا من جنوم احلركة 
الفنية الكويتية قاموا بتلبية دعوة الوزير اجلبري 
للقائهم في مكتبه بالوزارة ومنهم الفنان القدير 
إبراهيم الصالل والفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
والفنان القدير محمد جابر والفنان محمد املنيع 

وغيرهم من جنوم الدراما الكويتية.

وزير االعالم محمد اجلبري جنوم الفن الكويتي خالل اللقاء

وائل جسار وسالف فواخرجي

طالب جمهوره بالترحيب بسالف فواخرجي

القاهرة ـ محمد صالح

أحيا النجم وائل جسار واحدة من السهرات التي 
ضمت عددا كبيرا من السياح العرب، وبخاصة أبناء 
اخلليج العربي ممن حرصوا على االستمتاع بإجازة 
منتصف العام بالقاهــرة، وكذلك حرصت الفنانة 
السورية سالف فواخرجي وزوجها الفنان السوري 
وائل رمضان على حضور حفل جســار الذي اقيم 
بأحد الفنادق النيلية، ونالت ســالف حتية كبيرة 
من النجم اللبناني، حيث أوقف الغناء وطلب من 

احلاضرين الترحيب بها.
وشــهد احلفل إقباال كبيرا مــن اجلمهور الذين 
تفاعلوا مع أغاني جسار، وكانت من الالفت للنظر 
كثرة طلب احلضور أغاني عبداحلليم حافظ ووردة 
وجناة، منها »قولي عملك ايه، بتلوموني ليه، بدي 
أشــوفك كل يوم، يا حبيبــي، بعتب عليك، بعتلي 
جواب، قلبي انكوى، بيسألوني، حلي عني، خدتو 
إيه، صدق وصدقني، ضحك الزمان، ع اجلمر، على 

قد الشوق، علي اللي جري«.
وعقب انتهاء فقراته التقي جسار مبدير أعماله 
في مصر تامر عبداملنعم وشريكه السعودي زكي 
عبدالتواب، حيث من املقرر أن يتم التعاون بينهم 
لتنظيــم عدد من احلفالت الفنية باململكة العربية 

السعودية تضم جنوم العالم العربي. وائل مع سالف وزوجها وإحدى احلاضرات في احلفل

جانب من أعضاء فرقة »أصيل« أثناء احلفل 

ممثلة خليجية مثيرة 
للجدل هاأليام ندمانة على 

مقاطع الڤيديو اللي تنشرها 
على حسابها باالنستغرام 
وسناب شات وطلبت من 

متابعينها انهم يسامحونها 
ألنها كانت نفسيتها تعبانة 

مثل ما تقول.. إذا فات 
الفوت ما ينفع الصوت!

عدد من العاملني بوزارة 
اإلعالم متذمرين النهم 
للحني مكافآتهم واقفة 

وما انصرفت لهم من زمان 
ومو عارفني املوضوع 

عند منو علشان يخلصهم 
خصوصا انهم ميرون 

بظروف صعبة.. 
ومنا للمسؤولني!

مدير إنتاج بعد ما طلب 
من ممثلة انها ما تشتغل 

مع احد املنتجني 
ألنه طرده من مكتبه 

رفضت هاملمثلة طلبه 
ألنه مصلحتها 

وشغلها فوق كل شيء 
على قولتها.. 

قصفت جبهته!

نفسيةظروف رفض في أمسية موسيقية بعنوان »القصيدة بين اإلرث والمعاصرة«

فرقة »أصيل« أمتعت جمهور »جابر األحمد الثقافي« 
بقصائدنا العربية العريقة

أغاني حليم ووردة أشعلت حفل جسار بالقاهرة

مي عز الدين قلقة من املرض

عال غامن 
تلجأ إلى القانون!

أعربــت النجمــة املصرية مي عــز الدين عن 
القلق الذي تعيشه واخلوف الذي يعتريها إزاء 
املــرض الذي أصابها. وأعلنت عز الدين أنها 
مصابة بنزلة برد وحراراتها مرتفعة، وهي 

قلقة خصوصا أن لديها عمل.
ونشرت عبر خاصية »Story«، على 
تطبيق »سناب شات« منشورا كشفت 
من خالله عن احلالة املرضية التي 
متر بها. وجاء في املنشور ما يلي: 
»أنا عيانة قــوي وحرارتي بتزيد 

مبتنزلش، مش 
فاهمــة، إيــه 
ده،  الــدور 

ومش عارفة أعمل إيه، وعندي شغل بكره وأخدت 
كل حاجة«. واستبق الفنان أحمد السعدني مناسبة 
عيد ميالد مي وتوجه إليها باملعادية قبل يومني 
مــن املوعد احملدد. فقد نشــر عبر حســابه على 
»إنستغرام«، صورة جمعتهما وعلق عليها: »العد 
التنازلي 3، ٢، ١ عيد ميالد موكا، أمتنى لك أسعد 
عيد يا توأم روحي وصديقتي املفضلة إلى األبد، 
مي عز الدين«.  وردا على ذلك، كتبت مي: »حبيبي 
إنــت يا أغلى الناس في حياتي كلها وإنت طيب 
يا عيون موكا وأنتيم موكا وروح موكا أصال«.

وحققــت الصورة أكثر مــن 46 ألف إعجاب، 
وقد أبدى املتابعون إعجابهــم بالثنائي ومتنوا 

دوام صداقتهما وهنأوا املمثلة بعيد ميالدها.

بعد انتشار العديد من الصفحات املزيفة على شبكات 
التواصل االجتماعي، والتي حملت اسم الفنانة » عال غامن« 
ونشرت تصريحات فنية منتحلة صفتها وهي المتت الى 
الواقع بأي صلة، كما وضعت على هذه احلسابات الوهمية 
تعليقات ســيئة على صورهــا مع بناتهــا، خصوصا الالتي 
يظهــرن فيها مبالبس جريئة. وقــررت عال وضع حد لهذه األزمة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لغلق هذه احلسابات والصفحات، 
ومعاقبة منتحلي شخصيتها مبجرد عودتها من أميركا. وأكدت غامن 
أنها ال حتب اســتخدام مواقع التواصل االجتماعي ألنها تراها حياة 
افتراضية وهمية وفيها تعد واضح على خصوصيات اآلخرين، كما 
طلبت من اجلمهور اتخــاذ احليطة واحلذر من هذه الصفحات 

وعدم االهتمام بأي شيء يتم نشره عليها نهائيا.

أروى: اسمي األصلي إميان.. وهذا ما طلبه مني أحد العرافني

شكران تكشف عدد عمليات التجميل التي خضعت لها

كشــفت الفنانة اليمنيــة أروى عن 
اســمها احلقيقــي، وســر تغييرها له 
واستعانتها باسمها احلالي، من خالل 
استضافتها في برنامج إذاعي، وتطرقت 
خالل احللقة لبعض التفاصيل اخلاصة 
بحياتها الشــخصية، وقالت: »اســمي 
األصلي إميان، وتغير ألن أول ما ابتديت 
أغني في اخلليج كان في فنانة اســمها 
إميان وكان صعبا أمتسك به، واخترت 
أروى مبســاعدة أهلي والشــركة اللي 
كانت بتنتج ليا وقتها، وألن والدي ميني 
ووالدتي مصرية حبيت اسمي يكون له 
عالقة باليمن، ومعروفة إن ملكة اليمن 
أروى الصليحي ومعنى االسم الراوية 

او االستسقاء أي تروي العطش«.
وحكت من خالل احللقة عن موقف 

شــاركت الفنانة شــكران مرجتى، 
جمهورها عبر صفحتها الشخصية بـ 
»إنستغرام«، بصورة قدمية لها برفقة 
أبناء شقيقتها، وعلقت على الصورة: 
»هي الصــورة قدمية مــع والد أختي 
الغاليني اللــي صاروا كبــار وبفتخر 
فيهم، جيالن وهشام من ١5 سنة، هي 
شــكلي القصة إني ســمنت وتغيرت، 
وأكيد كبرت، وفي ناس مفكرتني أمل 
مبسلســل جميل، وهنــا أكيد ال هداك 

كركتر، ورسمة احلواجب«.
وأضافت: »ومالي عاملة جتميل غير 
ألنفي من قبل الصورة يعني هلق انفي 
هيك بس بيطلع مسمسم بسبب زاوية 
الكاميرا والكونترينغ.. وماكيير معلم، 
وما بســتحي كتار بيعرفــوا وأحيانا 

بوتوكس هي كل القصة«.

ونوهت شكران إلى أن قصة 
شعرها القصير جاءت متاشيا مع 
قصة شعر النجمة أنغام، حيث 
كانت أغنية »ســيدي وصالك« 
تتمتع بشــهرة كبيرة حينها، 
وأضافت: »هــي الصورة أيام 
غنيــة ســيدي وصالك ألنغام 

قصيت شعري قصير متلها«.
من جهــة أخــرى، وعلى 
الصعيد الفني، أنهت شكران 
فــي بدايــة املوســم تصوير 
مشاهدها في بطولة املسلسل 

الكوميــدي االجتماعي »الواق 
واق« للمخــرج ليث حجو، كما 
عرض لها مسلسل »وردة شامية« 
الذي أدت بطولته برفقة سالفة 

معمار.

غريب تعرضت له بسبب اسمها، قائلة: 
»قابلــت عراف من اللي بيعرفوا احلظ 
باألسماء، ورغم إني غير مؤمنة بالكالم 

ده لكن قالي كالم غريب، قالي إن اسم 
إميان وشه مش حلو عليكي، والزم 

تغيري اسمك متاما، وكان الكالم 
ده قبل ما أغني واللي حصل إن 
بالصدفة غيرت اسمي واتغيرت 
حياتي، وبطلت احب اسم إميان، 

وكل الناس بيقولولي أروى، وملا 
حد بيقولي إميان ما بفهموش«.

وأضافت أروى: »أنا مش من 
الناس اللي بتواجه نفســها في 
املرايا، أنا بحاسب نفسي قبل ما 
أنام وبيكون تفكيري في اجلزء 

اإلنساني أكتر من الشغل«. أروى

شكران مرجتى


