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عيسى املرزوق أبهر جمهور »الشهيد« 
بأغنية »أما الكويت وال فال«

في أجواء مزينة بالفرح والبهجة في 
االحتفــاالت الوطنية فــي الكويت، أحيا 
املطرب الشاب عيسى املرزوق حفال غنائيا 
على املسرح املكشــوف بحديقة الشهيد 
برعايــة شــركة أوريدو وســط حضور 
جماهيــري كبيــر حيث أشــعل املرزوق 
املســرح مــن خــالل تفاعله وخفــة دمه 
مع اجلمهــور وتقدميه باقة متنوعة من 

جديده وقدميه من األغاني مثل »من أنت« 
»تدرين«، »شرم الشيخ«، »فيها سجن«، 
»قنابل«، »آخر حبــة«، »ثامن عجيبة«، 
»فوبيا« إلــى جانب »مال كف«، كما قدم 
املرزوق أغنية »أما الكويت وال فال« تزامنا 
مع االحتفاالت الوطنية والتي القت تفاعال 
كبيرا من قبل اجلمهور من خالل رفرفتهم 

بأعالم الكويت وإضاءات الهواتف.

جمهور غفير بحديقة الشهيد

عيسى املرزوق في احلفل

ميرنا الطحان: ال أختلق املشاكل
 وفنانو الكويت »يد واحدة«

أحمد الفضلي

»ما أختلق املشاكل في الوسط الفني«، بهذه 
الكلمات نفت الفنانة اللبنانية ميرنا الطحان 
ما يتردد عنها في مواقع التواصل االجتماعي 
بأنها تختلق املشاكل مع زميالتها في الوسط 
الفني في لبنان بسبب تصريحاتها املثيرة 
التــي تطلقها ما بني فترة وأخرى وغالبا ما 

تذكر من خاللها أسماء لنجمات في لبنان.
وبــررت ميرنا من خالل تصريح خصت 
به »األنباء« أن الغيرة املنتشرة في الوسط 
الفني قد تكون وراء ما يقال عنها، موضحة 
أن صراحتهــا قد تكون أيضــا وراء ما يقال 

عنهــا أو وراء ما يحدث لها من مشــاكل بني 
فترة وأخرى، مضيفة أنها ال تقصد افتعال 
املشاكل، بل تتحدث بكل صراحة وانها بعيدة 
عن أي احتكاك يجمعها بأي زميلة في الوسط 
الفني اللبناني وتضع كل تركيزها بعملها.

وفيما يتعلق مبتابعتها لفناني الكويت 
والوســط الفني الكويتي، ذكرت ميرنا أنها 
توجــه التحية لــكل جنوم الفــن الكويتي، 
خصوصا أن اغلبهم يعملون بكل جهد إلمتاع 

اجلمهور.
وأكدت أن اكثر ما يعجبها في فناني الكويت 
انهم »يد واحدة« ووجود روح التعاون فيما 

بينهم.

ملشاهدة الڤيديو

محمد املنصور لـ »األنباء«: الكويت والّدة للمواهب... لكن!
أحمد الفضلي

أعــرب الفنــان القديــر محمد 
املنصور عن بالغ سعادته بفوزه 
بجائزة الشارقة لإلبداع املسرحي 
العربــي في دورتها الـــ ١3 والتي 
توج بها املنصور تقديرا ملسيرته 
اإلبداعية التي استهلها في النصف 
األول من ستينيات القرن املاضي، 
واحتفاء بتجاربه املتميزة سواء 
في املسرح أو في دراما التلفزيون 

أوالسينما.
وذكــر املنصور خــالل حديثه 
لـ»األنباء« أن الفنان يفرح كثيرا 
عند تكرميه في حياته خصوصا 
بعد مشوار فني طويل سعى من 
خالله لكسب ثقة وإعجاب اجلمهور 
وعند حصوله على إعجاب املشاهد 
وكذلك جوائز تكرميية من خالل 
مهرجانات معتمدة يشعر بأن هذا 
التعب نتج عنه تقدير واحترام. 
وعــن إمكانيــة فــوز الفنانني 
الكويتيــني الشــباب مبثــل هذه 
اجلوائز في السنوات القادمة أفاد 
املنصور بأن الكويت والدة للمواهب 

قادرة على إجناب جنوم شــباب 
يحصدون اجلوائز في الســنوات 
املقبلة لكن يجــب عليهم مراعاة 

جانبني هما االلتزام وعدم الغرور 
مع متتعهم باملوهبة.

وأفاد املنصــور بأن نصيحته 
للفنانــني الشــباب القادمني بقوة 
للساحة الفنية الكويت واخلليجية 
بأن يحافظوا علــى موهبتهم مع 
االلتزام مع طاقم العمل بعيدا عن 
الغرور الذي يقتل أي موهبة مهما 

كانت قوتها. 
وفيمــا يتعلــق بجديــده فــي 
رمضان املقبــل ذكر املنصور انه 
ســبق أن انتهى من تصوير عمل 
درامي اجتماعي ســيحمل عنوان 
»ديرفه« مبشــاركة كــم كبير من 
جنوم الســاحة الفنيــة الكويتية 
واخلليجية، ولم يتأكد حتى هذه 
اللحظة مما إذا كان العمل لرمضان 
املقبل أو سيؤجل إلى ما بعد الشهر 
الفضيل، موضحا أن القرار يعود 

للجهة املنتجة للعمل. 
وأوضح انه حتى هذه اللحظة 
لم يوافق وبشكل رسمي إال على 
هــذا العمل ولديه عدة نصوص، 
وانــه اليزال في مرحلــة اختيار 

األفضل.

أعرب عن سعادته بفوزه بجائزة الشارقة لإلبداع املسرحي

الفنان القدير محمد املنصور

الفنية وهذا الكالم أكد صحته عدد 
كبير من املعنيني بالساحة الفنية 
اخلليجية والعربية، مضيفا أنها 

»القيرغيزية« أمتعت اجلمهور باستعراضاتها املبهرة

أميرة عزام

@amira3zzam

في أجواء فنية رائعة، مبناســبة 
احتفــال الكويت باألعيــاد الوطنية، 
بالذكــرى  االحتفــاالت  وضمــن 
اخلامسة والعشرين إلقامة العالقات 
اجلمهوريــة  بــني  الديبلوماســية 
القيرغيزية والكويت، أحيت الفرقة 
الفلكلوريــة القيرغيزيــة، اخلميس 
املاضــي، حفــال موســيقيا غنائيــا 
استعراضيا على مسرح عبداحلسني 

الفرقة مجموعة من األغنيات املتنوعة 
واملوســيقى الفلكلورية، مبصاحبة 
الرقصات الشعبية من التراث احمللي 
لقيرغيزيا التي تصف الطبيعة اخلالبة 

وسحرها، واحلب والرومانسية.
وكان وزير الثقافة والسياحة في 
قيرغيزيا عظامات جمانكولوف، قد 
افتتح الفترة القليلة املاضية اجلناح 
القيرغيزي التراثي في قرية »صباح 
األحمــد« التراثيــة، والتي حتتضن 
مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي، 
وقال جمانكولوف ان افتتاح اجلناح 
يأتي مشاركة للكويت في أفراحها التي 

تعيشها مبناســبة األعياد الوطنية، 
وتزامنا مع مناسبة سعيدة أخرى وهي 
مرور ربع قــرن على إقامة العالقات 
الديبلوماسية بني البلدين الصديقني.
يذكــر ان فرقــة »كامبــاركان« 
شــاركت في احلفل الذي أقيم على 
مسرح عبداحلسني عبدالرضا، وهي 
إحدى أشهر الفرق الفولكلورية في 
قيرغيزيا، وأسست عام ١٩88، وأدت 
عدة عــروض في مختلــف البلدان 
ممثلة ثقافة قيرغيزيا، وقدمت فقرة 
الرقــص الفلكلــوري فرقة »إي كي 

مارال«.

ضمن االحتفاالت بالذكرى اخلامسة والعشرين إلقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين

جانب من حفل فرقة قيرغيزيا م. علي اليوحة مكرما وزير الثقافة والسياحة في قيرغيزيا عظامات جمانكولوف    )متني غوزال(

عبدالرضــا، بحضــور األمــني العام 
للمجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة واألمني املساعد 
لقطاع الفنون د.بدر الدويش، ووزير 
الثقافــة والســياحة فــي قيرغيزيا 

عظامات جمانكولوف.
قدمت الفرقة خالل احلفل لوحات 
فلكلوريــة للتعريف باإلرث الثقافي 
والفني جلمهورية قيرغيزيا، وبهرت 
احلضور باألزياء القيرغيزية التقليدية 
ذات األلــوان الزاهيــة واملبهرة التي 
ســحرت اجلمهــور، وكونت صورة 
جميلة نالت إعجاب اجلميع. وقدمت 

حسن الرداد يبدأ تصوير 
»الزوجة الـ 18« لرمضان املقبل

القاهرة - خلود أبواملجد

بدأ الفنان حســن الــرداد تصوير 
مشاهده في مسلسله اجلديد »الزوجة 
الـــ ١8« الــذي يخــوض بــه الســباق 
الرمضانــي املقبل، واملسلســل يدور 
في إطــار الكوميديــا االجتماعية عن 
رجل أعمال شــاب يتورط في مشاكل 
كثيرة بسبب زيجاته املتعددة، وهو من 
تأليف محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر 
ووليد أبواملجد وإشراف على الكتابة 

أمني جمال ومن إخراج مصطفى فكري.
ويشــارك حســن البطولة مجموعة 
من الفنانني منهم ســلوى خطاب، ناهد 
الســباعي، شــيماء ســيف، هيدي كرم، 
محمود البــزاوي، محمــود الليثي، اية 
سماحه، كوكي، ايناس كامل، إلى جانب 
عدد من ضيوف الشرف، واملسلسل من 
إنتاج ممدوح شاهني. يذكر أن آخر األعمال 
التــي قدمها حســن الــرداد كان »عزمي 
وأشجان« في رمضان املاضي، وشاركته 
البطولة إميي سمير غامن ونسرين أمني.

»فالي دبي« تُكرم سارة الرباح
في مبادرة جميلة اســتقبل طاقم طيران »فالي دبي« الطفلة سارة كرمية 
الديكوريست واملؤلف املسرحي محمد الرباح التي أهدتهم بدورها أول قصة 
من تأليفها ورســمها مســتلهمة أيقونة طيران فالي دبي )مايا(، حيث أشــاد 
طاقم طياري ومضيفي وإداريي الشــركة بالقصة املقدمة من ســارة وأولوها 
بدورهم اهتماما ملحوظا منذ صعودها الطائرة إلى املطار باختتام موعد اللقاء 
واستقبال حافل متيز بتاريخ وذكرى عزيزة على قلوبنا ككويتيني ٢5 فبراير.

لتأليفها قصة مستلهمة من »مايا«

..ومع األيقونة »مايا«سارة الرباح مع طاقم طيران »فالي دبي«


