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الفنان التشكيلي أحمد مقيم وزميله أسعد بوناشي في امللتقى التشكيلي بالصني

عبداحلميد اخلطيب

طرح املطرب القطري القدير علي عبدالستار 
الفترة القليلة املاضية أغنية بعنوان »عيدي 
يــا دارنا«، وقال: األغنية اجلديدة عبارة عن 
عيدية جلمهوري العزيز احتفاال بعيد األضحى 
املبارك، وقد مت تصويرها ڤيديو كليب لصالح 
قناة »الريان« ومت طرحها عبر »يويتوب«.

وأضاف عبدالستار في تصريح لـ »األنباء«: 
تصلح األغنية لكل املناسبات الوطنية وغيرها، 
الســيما أنها شاملة املعاني، وهي من كلمات 
حمد محســن النعيمــي وغنائــي وأحلاني، 
وتقول أبياتها: »عيدي يــا دارنا.. عيد فخر 
واحترام.. مرخصني أعمارنا.. دون حدك ما 
نالم.. برنا وأبحارنا.. دونها حد احلســام.. 
جيشــنا معيارنا.. رمزنا نال الوســام.. من 
قــدمي اخبارنــا.. تعجبك يا ابــن الكرام.. ما 
نخيــب جارنــا.. ال نخانا ما يضــام.. نفخر 

بزوارنا.. باملدينــة واخليام.. زادنا وقارنا.. 
ميزه بــني األنام«، وأمتنــى أن تنال إعجاب 

كل من يسمعها.
إلى ذلك، تعرض عبدالستار منذ أيام الى 
سرقة »الواتساب« اخلاص به، وطالب جميع 
املضافني عنده باحلذر من أي رسائل تردهم من 
رقمه املسروق تطلب مبالغ مادية او تتضمن 

أي عبارات مسيئة وغير الئقة.
من جهة أخرى، عّبر عبدالستار عن سعادته 
باملشــاركة في مهرجان صاللــة الدولي هذا 
العــام في ليلة غنائية طربية حملت عنوان 
»سهرة رواد األغنية اخلليجية«، مثنيا على 
التنظيم القوي من قبل القائمني على املهرجان 
وبالتفاعل الكبير من اجلماهير العمانية مع 
كل األغانــي التي قدمها لهم، وتابع: »صاللة 
الدولي« من أكثر املهرجانات شمولية وتنظيما 
من كل جوانبه، وهذه ليست املشاركة األولى 
لي فيه، وقد زادت سعادتي بلقائي بجمهور 

الســلطنة الذويق للفن والــذي تربطني به 
عالقة حب واحترام متبادل، مشــيرا الى انه 
قــدم خالل احلفل باقــة متنوعة من أغنياته 

والتي ترضي جميع األذواق.
ولفت إلى أن اإلذاعة اخلاصة التي افتتحها 
أخيرا واسمها »حبايب اف ام« سبب رئيسي 
في انشغاله عن إحياء العديد من احلفالت في 
قطر ودول اخلليج، ملمحا الى أنها أول إذاعة 
عربية خاصة في قطر على التردد ٩3.7 داخل 
قطر وابلكيشن على التلفونات للمستمعني 
خارج قطر، وتقدم محتوى متميزا يناســب 

املستمعني.
يذكــر أن مــن آخــر أعمــال الفنــان علي 
عبدالستار أغنية عاطفية كالسيكية بعنوان 
»رجعوه« والتي أطلقها يونيو املاضي، وهي 
مــن كلمــات وأحلان فراس الشــذر، ومت بث 
األغنية حصريا على إذاعات »حبايب« و»صوت 

اخلليج«، وإذاعة قطر.

علي عبدالستار:
احذروا الرسائل

غير الالئقة من هاتفي اخلاص!

طرح »عيّدي يا دارنا« احتفاالً بـ »األضحى«

ملشاهدة الڤيديو أحمد مقيم وأسعد بوناشي قّدما
الفن الكويتي املعاصر في الصني

خضر يقدم مسرحيات والده بقلعة شعبان

سيرين عبدالنور
تستعد للعودة

إلى الغناء

أميرة عزام

@amira3zzam 

أكــد الفنــان التشــكيلي أحمــد مقيــم 
لـ»األنباء« أنه وزميله أسعد بوناشي، بدعوة 
كرمية من وزارة الثقافة الصينية، شاركا في 
امللتقى احلادي عشر للفن التشكيلي ملشاهير 
الفنانني العرب ممثلني للكويت، موضحا أن 
امللتقى حضره فنانون وفنانات من الكويت 
وســلطنة عمان ومصرو تونس واملغرب 
واجلزائر، كما شمل امللتقى زيارات لثالث 
مدن هي هونغ كونغ وماكاو وشينزين. 

وأضاف قائال: امللتقى استمر أسبوعني 
شملت جوالت ثقافية وزيارات رسمية ألهم 

املتاحف واملراكز الثقافية والفنية إضافة 
إلى اللقاء مبشاهير الفن التشكيلي الصيني 

وتبادل اخلبرات الفنية والفكرية. 
هذا، وبعد اجلوالت الفنية بدأت الورشة 
واستمرت ٦ أيام قدم من خاللها الفنانون 
مجموعة أعمــال فنية ملهمة من زياراتهم 
وجوالتهم في املدن الثالث. واختتم امللتقى 
مبعــرض تشــكيلي يضم جميــع األعمال 
التي أجنزها الفنانون في الورشة وتكرمي 

املشاركني. 
اجلدير بالذكر، أن هذه الدعوة هي الثانية 
لكل من الفنانني احمد مقيم وأسعد بوناشي 
للمشــاركة في امللتقــى بجمهورية الصني 

الشعبية.

أميرة عزام

@amira3zzam 

أكد الفنــان اللبناني خضر عالء الدين 
لـ»األنباء« انه بصدد إطالق مسرحية جتمع 
عددا من أعمال والده الراحل حســن عالء 
الدين الشهير بـ »شوشو«، وذلك بتقدميه 
»اخ يــا دنيا« على مســرح قلعة شــعبان 
الســياحية التراثية بحلــة جديدة في ٢4 

اجلاري.
وأضاف »شوشو االبن« انه يحرص على 
اســتكمال مسيرة والده الفنية التي كانت 
لها بصمات لبنانية ال تنســى في الساحة 

الفنية والغنائية في لبنان.
بــدوره، قــال صاحــب قلعة شــعبان 
السياحية التراثية الفنان املعماري يوسف 
شــعبان ان تكرمي الفنان الراحل شوشــو 
وجنله مبنزلة تقدير وطني مستحق لفنان 
أمتع اجلميع ورحل في عز شبابه، مشيرا 
الى حرصه على إقامة العديد من الفعاليات 

الفنيــة والثقافية في متحفه الذي أنشــأه 
بيده ونحــت كل مقتنياتــه بعينيه حتى 
أصبحت مزارا سياحيا جنوبيا ال مثيل له، 
واعدا باملزيد من االحتفاالت الفنية قريبا.
هــذا، وقــدم الفنــان اللبنانــي الراحل 
شوشو أعماال ال تنســى منها في املسرح 
مثل »شوشــو بك فــي صوفر« و»مريض 
الوهــم« و»شوشــو عريــس« و»الدكتور 
شوشــو« و»شوشــو والقطة«و»حيــط 
اجليران«و»شوشو والعصافير« و»احلق 
ع الطليان«، والكثير من االعمال في السينما 
مثل »شوشو واملليون« و»يا سالم ع احلب« 
و»مغامرات السعادة« و»سالم بعد املوت« 
و»زمان يا حب« و»سيدتي اجلميلة« وفيلم 
»فندق الســعادة«، وكذلك قدم العديد من 
األعمال التلفزيونية وعدة سهرات فكاهية 
منها »املشوار الطويل« ويا »مدير« و»شارع 
العز«، كما قدم لإلذاعة سكتشات فكاهية 
منها »شوشــو بونــد« و»خلــي بالك من 

شوشو«.

أكدت الفنانة سيرين عبدالنور أنها 
بصدد التحضير لعودة قوية إلى الغناء، 
مشيرة إلى أنها تتحضر لعملني خالل 
الفترة املقبلة، األول مع الفنان صالح 
الكــردي والثانية مع املخرج جاد 
شــويري، وقالــت ســيرين، فــي 
تصريحات لها: األغنية األولى مع 
صالح وهي جميلــة جدا ولونها 
كالسيكي، أما الثانية فهي من إنتاج 
جاد شويري وهي باللهجة املصرية.
يشــار إلى أن سيرين عبدالنور 
مقلــة في إنتاجاتهــا كمغنية وهي 
تركز أكثر على التمثيل، وقدمت آخر 
أدوارها في اجلزء الثالث من مسلسل 
»الهيبة« بدور »نور« حبيبة »جبل 
شيخ اجلبل«، كما أنها صورت أخيرا 
عمال مع مجموعة »MBC« لم يتم 

الكشف عن مضمونه.

خالل متثيلهما الكويت في الفن التشكيلي

خالل تكرمي الفنان اللبناني الراحل »شوشو« 24 اجلاري

خضر عالء الدين »شوشو االبن« الراحل حسن عالء الدين »شوشو«

محمد عساف ألول مرة في بغداد وحضور جماهيري كبير
عمان - »األنباء«

أحيــا الفنان محمد عســاف أولى 
حفالته الغنائية في العاصمة العراقية 
بغداد في رابع ايام عيد األضحى املبارك 
في نادي اليرموك الترفيهي واستقبل 
جمهوره الكبير الذي اكتظت بهم قاعة 
احلفــل بصوته العذب، بعد ان حجز 
مكانا خاصا في قلوب محبيه في العراق 
خصوصــا بعد ان قــدم األغنية ذات 
اجلماهيرية واألكثر استماعا »مكانك 
خالــي« التي قدمها باللهجة العراقية 
لتكون ذات األغنية اولى األغنيات التي 
قدمها بهذا احلفل الفني الكبير، وسط 
تفاعل احلضور وإعجابهم بصوت فنان 
اجلماهير العربية محمد عساف، كما 
قدم عساف مجموعة من أبرز أعماله 
الغنائية منهــا أغنية بصراحة، فيما 
قام بغناء أغنية »لتشــوفني تعبان« 
للفنان علي صابر، وغنى للفنانة رحمة 
ريــاض اغنية »وعد منــي«، كما قدم 
عددا من األغنيات باللهجة املصرية، 
باإلضافة الى عــدد كبير من أغنياته 
التي حققت جناحا عربيا كبيرا، نظرا 
لبراعتــه وعذوبة صوتــه واختياره 

لألعمال التي تالمس قلوب محبيه.
وقامت إدارة نادي اليرموك بتكرمي 
الفنان محمد عساف إلحيائه هذا احلفل 

الفنــي في بغداد، ليعبر عســاف عن 
شكره وامتنانه بهذا التكرمي وإلدارة 
النــادي علــى اجلهود الكبيــرة التي 
بذلوها في هذا احلفل، كما قدم الشكر 
للجمهور العراقي الذي حضر احلفل 
ومن لم يتمكــن من احلضور، مقدما 
بطاقة معايدة لهم جميعا مبناســبة 

عيد األضحى املبارك.
ويســعى عســاف خــالل إحيائه 
حلفالتــه الغنائيــة إلــى التنوع في 
برنامجه الفني، والذي يحرص دائما 
على تقدمي األعمال التي ترتقي بالذائقة 
الفنية لهذه اجلماهير العاشقة لصوت 
عندليب فلسطني الفنان محمد عساف.

يشار إلى ان اجلمهور الفلسطيني 
على موعد مع الفنان محمد عســاف 
في أضخم حفالته الغنائية في مدينة 
روابي في فلســطني يوم ٢3 اجلاري، 
حيث يتسع مسرح روابي ألكثر من ١5 
ألف نسمة، كما يستعد الفنان محمد 
عساف جلولة فنية في الواليات املتحدة 
األميركية ســيتم اإلعالن عن مواعيد 
تلك احلفالت خالل الفترة املقبلة، يذكر 
ان الفنان محمد عساف قام بتسجيل 
تيتر مسلســل جديد سيعرض على 
شاشة »mbc« عروس بيروت وهو من 
كلمات نزار فرنسيس وأحلان وتوزيع 

ميشال فاضل.

هند صبري: انتقادات »الفيل األزرق 2« مبالغ فيها

ردت النجمة التونسية هند صبري 
علــى الطبيبــات النفســيات الالتــي 
حــذرن اجلمهــور من مشــاهدة فيلم 
»الفيل األزرق ٢« كونه يسبب مشاكل 
نفسية ونوبات ذعر وفزع، موضحة 
أن اجلمهــور نفســه الذي مت حتذيره 
يشاهد أفالم رعب أميركية أقوى وأشد 
رعبا بكثير من فيلم »الفيل األزرق ٢«.

وأوضحــت هند فــي تصريحات 
لهــا أن جهاز الرقابة على املصنفات 
الفنيــة قطــع أي أحاديث مثل هذه، 
بتحديده الفئة العمرية املسموح لها 

مشاهدة الفيلم.
وعن انطباع أسرتها حول الفيلم 
قالت، إن زوجها أحب الفيلم واستمتع 
مبشاهدته، مشــددة على أن بناتها 

لم يشاهدن الفيلم لصغر أعمارهن، 
موضحة أنها لن متنعهن من مشاهدته 

عند بلوغهن السن املسموحة.
الدراميــة  النهايــة  وأكــدت أن 
لشخصية »فريدة« التي قدمتها كانت 
مفتوحــة مبا يعني أنه لو مت تقدمي 
جزء ثالث وكانــت الظروف متاحة 
ملشــاركتها فستشارك، الفتة إلى أن 

هذه النهاية املفتوحة ال تستند إلى 
شيء محدد أو مؤكد.

وحــول االنتقــادات التــي وجهت 
للفيلــم بعد عرض لقطتني لقطع أذن 
ولسان شخصيتني بالفيلم، ردت: هذه 
االنتقادات ليست في محلها، ألن هناك 
أنواعا عديدة من أفالم الرعب، وهذه 
املشاهد مناسبة لنوعية »الفيل األزرق«.

هند صبرى فى »الفيل األزرق 2«


