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االحد ٥ يناير ٢٠٢٠ فنـون

إليسا
تعّوض غياب
٥ سنوات 
وتتألق في أولى
ليالي ٢٠٢٠ بالكويت

دعاء خطاب

@doaa٢٦
في ليلة اســتثنائية امتزج فيها سحر املوسيقى مع 
عذوبة اإلحســاس، كان جمهــور الكويت على موعد مع 
السوبر ستار اللبنانية إليسا في أولى حفالتها الغنائية 
للعام ٢٠٢٠، من تنظيم شركة «باي ميديا جروب»، وذلك 
أول من أمس في أرض املعارض بصالة ٥، وسط حضور 
جماهيري كثيف وكامل العدد، وتواجد الفت ملشــاهير 
الفن واإلعالم، وتفاعل أكبر عبر مواقع التواصل، حيث 
تصدر هاشتاغ «#إليسا_في_الكويت» األعلى تداوال في 

«تويتر».
شكرًا للكويت وشعبها

وعلى أنغــام أغنية «الى كل اللــي بيحبوني» أطلت 
النجمة اللبنانية ببدلة بيضاء أنيقة والمعة أقرب للرسمية 
جعلتها تبرق كقطعة كريستال على املسرح، فاستقبلها 
اجلمهور الذي تعاظم صوته تصفيقا وتهليال بحماسة 
حب واشــتياق، وبادلتهم إليسا نفس املشاعر، وأعربت 
عن سعادتها قائلة: «اشتقت للكويت ولشعبها املضياف 
بعد غياب دام ٥ ســنوات.. شكرا حملبتكم أسعدتوني»، 
وتســاءلت بعدهــا عن عدد اجلمهــور اللبناني فضجت 
الصالة بالهتاف لكثرة العدد، فرحبت بهم على طريقتها 
اخلاصة بأغنية «بحبك يا لبنان تتخلص الدني» للسيدة 

العظيمة فيروز.
باقة ورد وحب

وانطلقت إليســا بعــد ذلك في تقدمي عــدد كبير من 
أغانيهــا املميــزة، التي أشــعلت احلفل، حيث شــدت بـ 
«لــو فيي» وأتبعتها بأغنية «كرهني» التي رددها معها 
احلضــور في «ديو» مميز مــع جنمتهم، وحرصوا على 
توثيقها بالتصوير، وأحلقتها بأغنيتها الشــهيرة التي 
كانــت مبنزلة جواز مرور لقلــوب محبيها «بدي دوب» 
من ألبومها األول للعام ١٩٩٩، ثم قدمت «سهرنا يا ليل» 
التي حملت اسم ألبومها العاشر، وأعقبتها بـ «يا مرايتي» 
من كلمات أحمد ماضي وأحلان زياد برجي، واســتجابة 
لرغبــات اجلمهور قدمــت «كرمالك» وتلتهــا بـ «عكس 
اللي شــايفينها» و«بتمون»، ثم عــادت وألهبت حماس 
اجلمهور بأغنية «ســلملي عليه»، ثم «أجمل إحساس» 
و«حالــة حب»، وبلــغ احلماس ذروته عندما شــدت بـ 
«أسعد واحدة»، وفاجئ بعدها املنظمون جنمة حفلتهم 
إليسا بباقة زهور حمراء تقديرا منهم وتعبيرا عن محبة 
جمهورها الذي مأل صوته وصفقاته أرجاء املكان مرددا 
اســمها في واحدة من اجمل ليالــي العام اجلديد ٢٠٢٠. 
واختتمت النجمة اللبنانية حفلها بأغنية «لوال املالمة» 
للراحلة العظيمة وردة اجلزائرية، والتي حترص على 
غنائها في كل حفالتها وفاء منها لفناني الزمن اجلميل. 

بحضور جماهيري كامل واألعلى تصدراً في «تويتر»

حضور جماهيري كثيف أثناء احلفل في أرض املعارض

(أحمد محسن) النجمة إليسا مع الزميلة دعاء خطاب  

إليسا لـ «األنباء»: جمهور الكويت 
أصابني بـ «نوستاجليا السعادة».. 

ورئاستي حترير النهار «إنسانية»

على هامش احلفل كان لـ «األنباء» موعد خاص مع 
النجمة إليسا أعربت خالله عن سعادتها بتفاعل احلضور 
معها وترديدهم لكلمات أغانيها، قائلة: أصابتي حالة من 
النوستاجليا و(احلنني إلى املاضي) عند صعودي املسرح، 
واستقبال اجلمهور لي بتلك احلفاوة، ال أملك سوى احلب 

والسعادة واالمتنان.
وعن أمنياتها للعام اجلديد ٢٠٢٠ قالت: أمتنى أن يعم 
األمن والسالم كل العالم وعلى رأسهم لبنان احلبيب الذي 
ســنبقى نحبه ونفديه بأرواحنا إلى آخر العمر. وقالت 
عن جتربتها لرئاسة حترير جريدة النهار اللبنانية لعدد 
واحد: باشرت مهام العمل إلطالق عدد خاص واستثنائي 
لنشر عدد من القصص اإلنسانية احلقيقية التي حتمل في 
جوانبها األمل للقراء، وحقيقة هي جتربة فريدة استمتعت 

بها، وأعدكم بشيء مميز، وأمتنى أن يالقي إعجابكم.
وحول تربعها على عرش األغاني األكثر تصدراً على 
موقع «يوتيوب» منذ عام ٢٠١٢ وحتى اآلن، قالت إليسا: 

«ال شيء أكثر سعادة من ذلك».

مدير أعمال إليسا ينفي ترشحها للبرملان اللبناني
واجلمهور:  «استمتعنا.. وساَمْحنا على القصور»

نفى أمني مدير أعمال إليســا عبر 
«األنباء» ما تردد مؤخرا حول ترشحها 
للبرملان اللبناني في االنتخابات املقبلة، 
قائال: ال صحة لهذا األمر وحتى إليسا 
لم تســمع عنه شــيئا. الى ذلك، عبر 

عدد كبير من احلضور عن سعادتهم 
واستمتاعهم باحلفل ووصفوه باملبهر 
وبتفاعل إليسا معهم، وتقدميها لباقة من 
أحلى أغانيها القدمية واحلديثة، وأشادوا 
بالتنظيم بالرغــم من كثافة احلضور 

والتكدس عند بوابات الدخول، وانتقد 
البعض منهم سوء هندسة الصوت، إال 
أن استمتاعهم بنجمتهم بعد غياب دام 
٥ سنوات كان كافيا للتغاضي عن أي 

قصور في تلك الليلة.

ملشاهدة الڤيديو

ميس كمر لـ «األنباء»: طارق العلي «خطير» 
بقلب طفل.. وانتظرونا في «آل ديسمبر»

ياسر العيلة

أعربــت النجمــة ميــس 
كمر خــالل اتصــال هاتفي 
مع «األنباء» عن ســعادتها 
بالنجاح الكبير الذي حققته 
مسرحية «عنتر املفلتر» خالل 
جولتها األخيرة في اململكة 
العربية السعودية. وقالت: 
نحــن أول فرقة مســرحية 
تقــدم عروضها فــي مدينة 
«تبــوك» باململكــة، وكانت 
عروضــا وال أروع، وتفاعل 
معنا اجلمهور هناك بشكل 
غير طبيعي، بخالف احلفاوة 
الكبيرة التي استقبلونا بها 
منذ وصولنا حتى مغادرتنا، 
مشيرة الى أن العروض التي 
قدموهــا في مدينة الرياض 
من خالل «موسم الرياض» 

كانت ممتازة.
وعن اجلوانب اخلفية في 
شخصية النجم طارق العلي 
التي ال يعرفها الكثيرون من 
محبيه، قالت كمر: ابومحمد 
إنســان خطير، ويحمل في 
قلبه كل معاني اإلنســانية، 
قدمت معه في السابق أربعة 
أعمــال، وهو طفل بعفويته 

وطيبة قلبه.
وحول السبب وراء ندرة 
الكوميديانات في  الفنانات 
العربــي، ردت: ألن  عاملنــا 
الكوميــدي صعب،  اللــون 
وليــس من الســهل أن جتد 
فتاة جتيده وتبرع فيه، حتى 
على مســتوى الرجال ممن 
يقدمــون اللــون الكوميدي 

قليلون.
أما عــن دورها املختلف 
الذي فاجأت به جمهورها في 
رمضان املاضي في مسلسل 
«حدود الشر» والذي حصلت 
عنه جائزة على افضل ممثلة 
فــي مهرجــان «املميزن في 
رمضــان»، قالــت: األصداء 
حول الدور كانت ممتازة جدا، 
تركت أثرا جميال في مسيرتي 
الفنية، وجعلتني أتشــجع 
فــي تقــدمي أعمــال بعيــدة 
عن الكوميديــا، ألنني على 
قناعة بأني ممثلة يجب علّي 
تقدمي كل األدوار، وبالتأكيد 
التكــرمي مينح الفنان دافعا 
قويا لتقدمي األفضل، وان كان 
التكرمي احلقيقــي هو حب 
اجلمهور، فمحبة الناس أهم 
بكثير بالنســبة إلي من كل 

اجلوائز واأللقاب.
وعن جديدها من األعمال 
الفنية املقبلة، قالت: أجتهز 
لتقدمي عمل من تأليف وإنتاج 
بندر السعيد، وبطولة النجم 
طارق العلي، والفنان جمال 
الردهــان والفنانــة مــرام 
البلوشي، وهو عمل كوميدي 
ديســمبر»،  «آل  بعنــوان 
فيــه شــخصية  وأجســد 
«تختة رحيم غزل البنات» 
وهــي عراقيــة تعمــل فــي 
أعمال متعددة، وكفيلها هو 
«احمدي» الذي يجسد دوره 

فيلم انتهيت منه للتو اسمه 
«الدوشــك»، وهــو بطولــة 
جماعية عربية مشتركة بني 
أكثر من جنم عربي، وإخراج 
املخرج العراقي الشاب حامد 

صالح.
وعــن وجود نيــه لديها 
لدخول عالم الدراما املصرية، 
قالت كمر: كانت لي جتربة 
املخــرج  مــع  فــي مصــر 
الراحــل الســيد راضــي، إذ 
قدمــت معه عمال مســرحيا 
اســمه «نيولــوك»، وقدمت 
عمــال آخر لشــركة القاهرة 

للصوتيات واملرئيات وكان 
ذا لــون كوميــدي. أمــا عن 
الكوميديني  الفنانني  أفضل 
احملببــني لقلبها فقالت: من 
الرجال طارق العلي، ومبارك 
املانــع، ومحمــد احلملــي 
ومن النســاء هيا الشعيبي 
العميري.  بالتأكيد، ونورة 
وردا على سؤالنا «هل انت 
حنونة بطبعك» أجابت: نعم، 
حنونة ورومانسية وصاحبة 
موقــف وقيادية وســعيدة 
بإجنازي ومبا قدمت وأقول 

لنفسي دائما «براڤو».

عبرت عن سعادتها بأن «عنتر املفلتر» أول مسرحية تعرض في «تبوك» بالسعودية

ميس كمر

النجم طارق العلي، وهناك 
عمل آخر من إنتاج شــركة 
«ديتونــا» للمنتج عبداهللا 
السيف، وبطولة النجمة امل 
العوضي، باإلضافة الى انني 
انتهيــت من تصوير دوري 
في مسلسل «عافك اخلاطر» 
للمنتج عبداهللا بوشــهري 
ومن تأليف عبداهللا الرومي 

وإخراج مناف عبدال.
وحول سبب قلة أعمالها 
لــدي  ردت:  الســينمائية 
جتــارب ســينمائية منهــا 
«خميــس وجمعة»، وهناك 

كمر مع فريق مسرحية «آل ديسمبر» في لقطة جماعية

اإلعالم اللبناني والعربي شّيع جنوى قاسم في جون

بيروت ـ أحمد منصور

شــيعت بلدة جون ومنطقة اقليم 
اخلروب واجلســم االعالمي اللبناني 
والعربي، الزميلــة الراحلة االعالمية 
جنوى قاسم مبأمت حاشد، شارك فيه 
النائــب محمد احلجــار ممثال رئيس 
حكومة تصريف األعمال سعد احلريري، 
النائب ماريو عون، النائب بالل عبداهللا 
ممثال رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب 
تيمور جنبالط، النائبة بهية احلريري، 
قائمقام الشوف مارلني قهوجي ضومط، 

قنصل لبنان في دبي عساف ضومط، 
رئيــس احتاد بلديــات اقليم اخلروب 
اجلنوبي ورئيس بلدية جون جورج 
مخول، وكيل داخلية احلزب التقدمي 
االشــتراكي في اقليم اخلروب د. بالل 
قاسم، الزميل منير احلافي ممثال مجلس 
نقابة احملررين، القاضي عفيف شمس 
الدين، وحشد كبير من زمالء الفقيدة 
من اعالميــني في احملطــات اللبنانية 
والعربية واهل واصدقاء وحشــد من 

ابناء املنطقة.
وكان نقــل جثمــان القاســم مــن 

منزلها عبر اســعاف البلــدة مبرافقة 
االهل واالصدقــاء، حيث انزل النعش 
في الشارع الرئيسي في وسط البلدة 
بالقرب من منزل املختار سمير عيسى، 
وحمل على األكف وصوال حتى جبانة 
البلــدة، حيث صلي على جثمانها وأم 
املصلــني إمام مســجد البلدة الشــيخ 

خضر عيد.
وبعد مراسم الدفن، مت تقبل التعازي 
في حسينية بلدة جون، على أن تستمر 
التعازي طيلة أيام االسبوع في منزلها 

في جون.

تشييع جثمان االعالمية جنوى القاسم اإلعالمية الراحلة جنوى القاسم


