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سهرة «٢٠١١/١١/١١» حتيي الذكرى العاشرة 
لوفاة «سنباطي اخلليج» أحمد باقر

@Mefrehs  مفرح الشمري

حتل غــدا الذكــرى العاشــرة لوفاة 
املوســيقار أحمــد باقــر الــذي يعد من 
امللحنني البارزين في االغنية الكويتية 
ومن مطوريها، ووفاء لعطاءاته واجنازاته 
لالغنية الكويتية يعرض تلفزيون الكويت 
غدا سهرة خاصة من فكرة واعداد وتقدمي 
«شيخ امللحنني اخلليجني» أنور عبداهللا 
بعنــوان «٢٠١١/١١/١١» وهــو تاريخ وفاة 

املوسيقار أحمد باقر، رحمه اهللا.
الهــدف من هذه الســهرة هو تســليط 
الضوء على مسيرة املوسيقار الراحل أحمد 
باقر امللقب بـ «سنباطي اخلليج» من والدته 
حتى وفاته، حيث سيســلط الضوء معد 
ومقــدم هذه الســهرة امللحــن القدير على 
محطات مهمة في حياة املوسيقار الراحل 
أحمد باقر الذي يعتبر من الذين تأثر بهم 
امللحن انور عبداهللا أثناء دراسته في املعهد 
العالي للفنون املوسيقية خالل السبعينيات 
حيث كان من مدرســيه الذين يكن لهم كل 

احترام وتقدير.
السهرة تعرض غدا على شاشة القناة 
االولى والفضائية الكويتية من اخراج حامد 
الصيرفي وتنسيق ومتابعة د.ايوب خضر، 
وتتضمن اجنازات املوسيقار الراحل أحمد 
باقر في املعهد العالي للفنون املوســيقية 

وفــي الســاحة الغنائية ألنــه يعتبر من 
مطــوري االغنية الكويتيــة احلديثة، كما 
ستتم استضافة عدد من زمالء املوسيقار 

الراحل ومن طلبته ومحبيه.

وشــكر امللحــن القدير انــور عبداهللا 
القائمني على تلفزيون الكويت وعلى رأسهم 
وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، على موافقتهم 

على تصوير هذه السهرة تقديرا لعطاءات 
املوسيقار الراحل أحمد باقر.

من جانب آخر، يســتعد امللحن القدير 
انور عبداهللا لتسجيل أغنية وطنية جديدة 
من كلمات عالية احلســاوي بعنوان «اهللا 
يزيــن بالدي» وســيغنيها املطرب القدير 
نبيل شعيل، حيث سيسافر قريبا الى دبي 
لتسجيلها هناك مع املايسترو محمد صالح 
وتنفيذها وتصويرها سيتم في تركيا من 
خالل كاميرا املخرج د.على حسن حتى تكون 
جاهزة للعرض في العيد الوطني املقبل.

وهــذا التعاون الثانــي للملحن القدير 
انور عبداهللا مع الشاعرة عالية احلساوي 
بعد ان قدما قبل جائحة كورونا اغنية «يا 
شــمعة البلدان» التي تغنــت بها املطربة 

القديرة نوال الكويتية.
وبخصوص تشكيل مجلس ادارة جمعية 
الفنانني الكويتيني بعد تزكيتهم في انتخابات 
اجلمعية االخيرة، قال امللحن القدير انور 
عبداهللا ان مجلس االدارة لم يحدث به تغيير 
واسع وامنا بسيط جدا، وهو على النحو 
التالي: الفنان شادي اخلليج رئيسا، انور 
عبداهللا نائبا للرئيس، عبداهللا عبدالرسول 
أمينا للسر، زبير العميري أمينا للصندوق 
ورئيس الفرق الشــعبية، د.خالد القالف 
جلنــة املوســيقى، وفتحــي الصقر عضو 

مجلس االدارة.

يعرضها تلفزيون الكويت غداً من إعداد وتقدمي «شيخ امللحنني اخلليجيني» أنور عبداهللا

املوسيقار الراحل أحمد باقر

املطرب القدير نبيل شعيلامللحن القدير أنور عبداهللا

نبيل شعيل يغني «اهللا يزين بالدي» من كلمات عالية احلساوي 
وأحلان أنور عبداهللا.. ومجلس إدارة «الفنانني» تغيير بسيط

املوسيقار غازي علي في ذمة اهللا
مفرح الشمري

بعد معانــاة مع املرض، 
انتقل إلــى رحمة اهللا أمس 
املوسيقار السعودي غازي 
علي الذي يعتبر أول سعودي 
يــدرس املوســيقى بشــكل 
متخصــص وعلى حســابه 
الشخصي في معهد املوسيقى 
العربيــة بالقاهرة وحتديدا 
في معهد «الكونســرفتوار» 

وتخرج فيه عام ١٩٦٧.
 ويعتبــر الراحــل غازي 
علــي من كبــار الفنانني في 
اململكة العربية الســعودية 
والعالم العربي، وله عطاءات 
فنية سواء كانت شعرية أو 

غنائية أو حلنية مميزة بدأت منذ أكثر 
مــن نصف قــرن. وقــدم الراحل خالل 
مشــواره الفنــي الطويــل الكثيــر من 
الروائــع املوســيقية واألحلان اخلالدة 
التي تغنــى بها كبــار املطربني العرب 
وفي مقدمتهم الراحل الكبير طالل مداح، 
كما أن املوســيقار الراحــل غازي علي 
فتــح منزله كمعهد لتعليم املوســيقى 
والعزف للهواة والشــباب واملوهوبني 
منذ سنوات طويلة، وتخرج في معهده 
العديد من الفنانني والعازفني، والتزال 

أغانيه اخلالدة تردد حتى يومنا هذا مثل 
«روابي قبا» و«ربوع املدينة» و«شربة 
من زمزم»، «أســمر حليوة» و«ســالم 
هللا يا هاجرنا»، باإلضافة إلى عدد من 

األغاني الوطنية. 
«األنباء» تتقدم من أسرة الفقيد بأحر 
التعازي واملواساة، ســائلة املولى عز 
وجل ان يتغمد الفقيد بواســع رحمته 
وأن يغفر له ويدخله فسيح جناته وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

محمد الفهد: أدعم املواهب.. وفي كل عام مفاجأة
عبداحلميد اخلطيب

أقام املخرج والفنان محمد 
الفهد الفترة القليلة املاضية 
مهرجانا بعنوان «أفالم محمد 
الفهد»، مت خالله عرض بعض 
جتاربه السينمائية املتنوعة، 
وذلك في صالة نادي العربي 
العديد  الرياضي بحضــور 
من الفنانني والشــخصيات 

واجلمهور املتذوق للفن.
وفي تصريح لـ «األنباء»، 
قال الفهــد: مت عرض أربعة 
أفــالم مــن ضمن سلســلة 
أفالمي، وهــي فيلم «األب» 
الذي يحاكي قصص عقوق 
الوالدين ومعاملتهما من قبل 
األبناء، والعمل من بطولتي 
التمثيل أحمد  ويشــاركني 
الفيلــكاوي وهنادي قربان 
وعبــداهللا الفهــد، و«بيــاع 
قضيــة  يناقــش  البنــك» 
الضميــر احلي، واإلنســان 
الــذي ال يرضــى ان يبيــع 
ضميره باملال على الرغم من 
حاجته، وهــو من بطولتي 

والــذي يتحدث عن ضحايا 
«كورونــا»، والتي حصدت 
الكثير من الشباب والكبار 
العمل  واألطفــال، ويحاكي 
قصة الطفل «مشعل» الذي 
فقد أمه بســبب إصابتها بـ 
«كورونا» ومأساته أيضا من 
الڤيــروس، والفيلم بطولة 
إبراهيــم واملطربــة  حمــد 
الكويتيــة رينــا، والطفــل 

وصفهــا باجلميلة املبدعة، 
مســتدركا: أعــد اجلمهــور 
العزيز بأنه ســيكون هناك 
فــي كل عــام أفــالم جديدة 
وتكرميات للفنانني ومفاجآت 
أخرى، وأقدم دعوة لكل شاب 
أو شابة أو حتى أطفال ممن 
لديهم املوهبة ولم يحصلوا 
أبوابــي  علــى فرصتهــم، 

مفتوحة لهم.

مشعل عناد، باالشتراك مع 
الفنان الكبير عباس البدري.

وأردف الفهد: بعد االنتهاء 
من عرض األفالم مت توزيع 
عدد من الدروع والشهادات 
جميــع  علــى  التقديريــة 
املشــاركني فيهــا، واحلمــد 
هللا لقد حــازت تلك األفالم 
الذي  استحســان اجلمهور 
صفق كثيرا لها، وأسعدني 

بعد عرض جتاربه السينمائية في مهرجان بالنادي العربي

.. ومكرما الفنان نواف الشمريمحمد الفهد أثناء إلقاء كلمته

ومعي علي الفهد.
وتابع: كذلــك مت عرض 
فيلــم «ليتك تدري» للفنان 
حسني الفهد، ويطرح العمل 
فكرة جميلــة وجديدة عن 
الشباب وأحالمهم وطموحهم 
واحلب والتحدي، وهو من 
بطولــة حســني الفهد وملى 
وأحمد الشــطي، وأخيرا مت 
عــرض فيلــم «الصرخــة» 

مي عمر.. انتعاشة سينمائية
القاهرة - محمد صالح 

تغيب الفنانة مي عمر عن دراما رمضان 
هذا العام، حيث قررت عدم قبول أي أعمال 
درامية هذا املوســم وتتفرغ بشكل مكثف 
لألعمال السينمائية، وتدخل استديوهات 
تصوير عدة أفالم دفعة واحدة، منها بطولة 
فيلــم «بنــات رزق» الذي تعاقــدت عليه، 
وجتسد خالله شخصية نصابة، وتعتبر 
ان الفيلم مفاجأة جلمهورها وتشاركها في 
البطولة: شــيرين رضا وغادة عادل، ومن 
إخراج مرقس عادل وتأليف كرمي شيرين.

كما تقدم مي دور البطولة النسائية في 
فيلم «حتت تهديد السالح» مع: حسن الرداد 
وعمرو عبداجلليل وبيومي فؤاد وشيرين 
رضــا وأحمد بديــر وفتحــي عبدالوهاب، 
والعمل من تأليف أمين بهجت قمر، وإخراج 
محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداثه 

في إطار من اإلثارة والتشويق.
وتظهر عمر ضيفة شرف خالل أحداث 
فيلم «العميل صفر» بطولة: أكرم حسني 
ونيللي كرمي ومحمد عــالء وبيومي فؤاد 
ولبلبة، ومن تأليف وائل عبداهللا، وإخراج 

محمد سامي.

«اللمبي في اجلاهلية» ُتعرض في موسم الرياض

القاهرة - خلود أبواملجد

أطلــق القائمــون علــى عــرض 
مســرحية «اللمبي فــي اجلاهلية» 
البوستر اجلماعي األول على مواقع 
التواصل االجتماعي، وذلك بعد أيام 

من إطالق البوستر التشويقي األول، 
قبل بداية عرض املسرحية من اليوم 
األربعاء على مسرح البوليڤارد في 

السعودية.
واملسرحية من بطولة النجم محمد 
سعد والفنانة مي سليم، بجانب كل من 

الفنانني: ويزو، سامي مغاوري، حسن 
عبدالفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح 
التياتــرو، ومن تأليف ورشــة بالك 
هورس، وإخراج تامر كرم، وإنتاج 
شــركة «سي سينما برودكشن» في 
ثاني إنتاجات املسرح للشركة، حيث 

سبق ان قدمت مسرحية «أبوالعربي» 
من بطولة النجم هاني رمزي والتي 
حققت جناحا كبيرا سواء في مصر 
عند عرضها مبســرح جراند طيبة، 
أو من خالل عرضها في الســعودية 
وأعادت الروح من جديد الى املسرح.


