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االثنني ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ فنـون

«ملوك الغجر» أدهشوا جمهور «جابر الثقافي»

مفرح الشمري

يواصــل القائمــون علــى مركز 
الشــيخ جابر األحمد الثقافي تقدمي 
األفضــل للجماهيــر خالل موســم 
الصيف من حفالت غنائية وعروض 
موسيقية عاملية باالضافة الى عدد 
من «السمرات العدنية» وذلك لتلبية 
جميع اذواق رواد مركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي.
في هذا الصدد، استضاف املركز 

فرقة «جيبسي كينغز» او كما يطلق 
عليهم «ملوك الغجر» برفقة مؤسسها 
تونينو بالياردو يومي ١٦ و١٧ اجلاري 
وذلك على خشــبة املسرح الوطني 
وسط حضور جماهيري كبير اكتظت 
به مقاعد املسرح، حيث غنت الفرقة 
التي تعتبر من اشهر الفرق املوسيقية 
في العالم في الليلتني مجموعة من 
اغانيهــا املميــزة واملشــهورة مثل 
«بامبوليو» و«دجوبي دجوبا»، فضال 
عن أغنية «فندق كاليفورنيا» التي 

اشعلت احلماس في املسرح.
تشكل أغاني الفرقة وموسيقاها 
منذ ظهورها في نهايات الثمانينيات 
مزيجا فريدا من موسيقى «الفالمنكو» 
التي اشــتهرت بهــا خصوصا انها 
تقدم أغانــي الفالمنكو اإلســبانية 
بلهجة أندلســية جميلة ومدهشــة 
اذهلــت فيها اجلمهــور، االمر الذي 
زاد الفرقــة لتقدمي اجمــل ماعندها 
لهــذا اجلمهــور فأهدتهــم جديدها 
وهي اغنية «تشــيكا دل سول» من 

تأليف قائد الفرقة تونينو بالياردو 
الذي عبر عن سعادته بتواجده في 
الكويت والتفاعل الكبير الذي شعر 

به واعضاء فرقته.
اغانــي الفرقة اســتحوذت على 
قلوب املاليني وصارت ظاهرة حقيقية 
في جميع أنحاء العالم، حيث باعت 
أكثر من ٢٠ مليون ألبوم في جميع 
أنحاء العالم، كما حصلت على العديد 
من االسطوانات الذهبية والبالتينية 

واملاسية.

خالل ليلتني قدموا فيهما جديدهم في أغاني «الفالمنكو»

يعقوب اخلبيزي:
وجودهم مكسب 

البروفيســور وامللحن  عبر 
القدير د.يعقــوب اخلبيزي عن 
سعادته الستضافة مركز الشيخ 
جابر األحمــد الثقافي عددا من 
املوســيقية حتى  العاملية  الفرق 
الكويتي  يتعرف عليها اجلمهور 
عن قرب، مثمنا بذلك اجلهد املبذول 
من القائمني على املركز إلســعاد 
اجلمهور الكويتي من مختلف فئاته 

بأنشطتهم اجلميلة واملميزة.
وقال د.اخلبيزي لـ «األنباء»: 
وجود فرقة مثل فرقة «جيبسي 
كينغز» في الكويت مكسب للجميع، 
خصوصا انها من الفرق التي تقدم 
الفالمنكو االسباني بطريقة خاصة 
ال يشبهها فيها احد، ووجود مثل 

هذه الفرقة او غيرها هي فرصة 
ليتعرف على  الكويتي  للجمهور 
ثقافــات الشــعوب االخرى في 
املوسيقى والغناء اضافة انها تعزز 

مكانة الكويت الفنية في العالم.

هيا احلوطي لـ «األنباء»: أنا حرم معاليه في «موعد مع معاليه»

ياسر العيلة

أعربت الفنانــة واإلعالمية هيا احلوطي عن 
ســعادتها بالنجــاح الكبير الــذي حتققه حاليا 
مسرحية «موعد مع معاليه»، وهي التجربة األولى 
لها في عالم املســرح، وقالت: العمل في املسرح 
ممتع وإن كان مرهقا، خاصة عندما نعرض ثالث 
عــروض في اليوم الواحد، لكــن كل هذا التعب 

يتالشى أمام إعجاب وتشجيع اجلمهور لنا.
وكشــفت هيــا أنهــا تقــدم فــي املســرحية 
شخصيتني، األولى «أم أسعد» زوجة أبو أسعد 
(إبراهيم الشيخلي) اللذان توفاهما اهللا، ولكنهما 
دائما متواجدان في عقل ووجدان ابنهما أســعد 
(خالد املظفر)، والشخصية الثانية هي «معالم» 
زوجــة معاليه الذي يجســد دوره الفنان محمد 
الدوســري. وعن ترشيحها لهذا العمل قالت: مت 
ترشــيحي من قبل مخرج املسرحية عبدالعزيز 
صفــر، حيث كنت أدرس عنده في ورشــة عمل 
إلعداد املمثل، ورشحني للدور، واحلمد هللا كنت 

عند حسن ظنه هو والنجم خالد املظفر.

وحــول رأيها في العمل مع جنــوم كوميديا 
مثــل خالد املظفر وخالد العجيرب، ردت: العمل 
معهما ممتع، وهما من الفنانني الرائعني ســواء 
على املستوى الفني أو الشخصي، وإن كان دوري 
في املسرحية بعيد متاما عن الكوميديا فهو جاد 
جدا، كاشفة أن املســرحية سيتم عرضها خالل 

أيام عيد األضحى املبارك.
أما عن أعمالها الدرامية األخيرة مثل مسلسل 
«عندما ال ينفع الندم» ومسلسل «شيء ال أنساه» 
فقالت: العمالن مميزان، وســعيدة مبشــاركتي 
فيهما، خاصة «شــيء ال أنســاه»، فــدوري فيه 
بطولة، وقدمت خالله شخصية «حصة» وحيدة 
أمها وأبيها التي حتــب ابن خالتها، ولكنها متر 
بظروف صعبة وأحداث تؤدي إلى اختالفها معه.

جدير بالذكر أن مسلســل «شــيء ال أنساه» 
من إنتاج مجموعة الســالم اإلعالمية، وهو من 
تأليف فواز الشعار، وإخراج حسني أبل، وبطولة 
حســني املنصور والفنان القطري غازي حسني 
وعبداهللا بهمن وعبداهللا الطليحي وشهد الياسني 

ومالك وآخرين.

سعيدة بالنجاح الكبير الذي حتققه املسرحية

هيا في مشهد من مسرحية «موعد مع معاليه»

هيا مع عبداهللا الطليحي وشهد الياسني من كواليس مسلسل «شيء ال أنساه»

.. ومع محمد الدوسري وخالد املظفر

املخرج عبدالعزيز صفر رشحني للعمل في املسرحية.. ومسلسل «شيء ال أنساه» أول بطولة لي في الدراما

الليلة.. حفل خريجي
«املعهد العالي للفنون املسرحية»

حتــت رعاية وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف، يقام الليلة حفل خريجي دفعة 
٢٠٢٢/٢٠٢١ فــي املعهــد العالي للفنون 
املســرحية من جميع أقســامه األربعة 
(التمثيــل واالخراج، النقــد، الديكور، 
والتلفزيــون) وذلك في متام الســاعة 
٨:٣٠ مساء على خشبة مسرح الراحل 

حمد الرجيب.

وقــال عميد املعهــد العالي للفنون 
املسرحية د.راجح املطيري لـ «األنباء» 
إن حفــل التخــرج هــو أحــد التقاليد 
األكادميية املهمة، حيث يحتفل املعهد 
باكتمال أداء رسالته جتاه طالبه، وجتاه 
املجتمع، إذ ميده بالشباب املبدعني في 
التخصصات املختلفة، ليكونوا رافدا 
مهما مــن روافــد اإلبداع في املســرح 

والتلفزيون الكويتي.

د.راجح املطيري أ. د.علي املضف

«ABCDوزير اإلعالم يزور فريق «٣
عبداحلميد اخلطيب

عبــر الفنــان القديــر 
عبدالرحمــن العقــل عن 
ســعادته بزيــارة وزير 
اإلعــالم والثقافة د.حمد 
لفريــق  الديــن  روح 
مسرحية «ABCD٣»، وقال 
في تصريــح لـ«األنباء»: 
«تشرفنا بزيارة الوزير، 
الزيــارة  حيــث كانــت 
لهــا معنــى كبيــر لنــا، 
ودفعــة إيجابيــة لفريق 
مســرحيتنا، وتدل على 
إخالصه وتفانيه في عمله 
وحبــه لوطنه، ونتوجه 
إليــه بالشــكر على هذه 

الزيارة اجلميلة».
من جانب آخر، أعلن 

الفنان القدير عبدالرحمن العقل عن العروض 
األخيرة ملسرحية «ABCD ٣» اخلميس املقبل 

قبل توقفها قليال، ومن ثم العودة للجمهور 
فترة عيد األضحى املبارك.

عبدالرحمن العقل مع الوزير د.حمد روح الدين لدى زيارته لعرضه املسرحي

ر من انتحال شخصيتها! منة شلبي ُحتذِّ
القاهرة - محمد صالح

أبدت الفنانة منة شــلبي غضبها جتاه 
أحد متابعيها على «تويتر»، بسبب إنشائه 
حسابا يحمل اسمها، إذ إنها طالبته أكثر من 
مرة بتغيير اسم احلساب، دون استجابة 
منه، ما جعلها تغرد، لتشارك حسابه على 
املأل، رافضة االعتذار الذي قدمه لها، وقالت 
في تغريدة لها ردا على ذلك احلساب: «أنا 
عندي مشكلة مع النوع ده من التويتات، 
معنديش مشكلة إنك تكتب اسمك كأنك أنا 
وأنت مش أنا! بس عندي مشكلة كبيرة مع 
النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك 

أحسن بليز!».
وجاء حتذير منة لهذا احلساب بسبب 
نشره عددا من األخبار عنها باستخدام اسمها 
في حســاب مزيف، ورغم محاولة اعتذار 
منشئ احلساب عما فعله، فإن الفنانة أكدت 
انزعاجها من األمر، ورفضت االعتذار الذي 

قدمه لها، لتصر على طلبها في تغيير اسم 
احلساب وعدم استخدام اسمها.

وتفاعل عدد مــن رواد موقع «تويتر» 
مع منة شــلبي، مؤكدين حقهــا في األمر، 
حيــث طالبوا بضرورة حتــري الدقة قبل 
نشر األخبار عن الفنانني واحلسابات التي 
تقوم بذلك. وبعد هجوم منة على منشــئ 
احلســاب يبدو أنه اضطر إلــى حذفه من 
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر»، 

ولم يعد موجودا.
يذكــر أن آخــر أعمال منة شــلبي كان 
مسلسل «بطلوع الروح» الذي عرض خالل 
موسم دراما رمضان املاضي، حيث حظي 
بإشادات العديد من النقاد واجلمهور، ومن 
املتوقع أن تشارك منة في ماراثون رمضان 
٢٠٢٣ مع الفنان كرمي عبدالعزيز في مسلسل 
تاريخي من القرن الـ ١١، إال أن شركة اإلنتاج 
لم تؤكد حتى اآلن تفاصيل العمل، مكتفية 
بالقول إن البطولة ستكون لنجمة كبيرة.


