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استمرار «الكرة أهداف»
مكسب لـ «كويت سبورت»

مفرح الشمري 

أصبحت البرامج الرياضية القصيرة 
السريعة في الرمت اكثر مشاهدة في زمن 
تغير فيه اإلعالم الرياضي وتطور اما 
مواكبته وإما البقاء مكانك راوح، ومن 
خالل شاشــة قناة «كويت ســبورت» 
التي تطورت بشــكل كبير في الشــكل 
واملضمــون من خالل نوعيــة البرامج 
والنقل املباشر للمباريات واالستديوهات 
املباشرة للتحليل الرياضي وذلك حرصا 
مــن مديرها حمــد الديحاني ابن القناة 
الذي ميلك اخلبرة الطويلة في هذا املجال 
لتقدمي االفضل للمشــاهدين، باإلضافة 
الى متابعة ودعم من الوكيل املســاعد 
لقطــاع التلفزيون تركي املطيري لهذه 
القناة، يطل علينا يوميا برنامج «الكرة 
أهداف» من اعداد وتقدمي االعالمي جابر 
نصار الذي يتميز في مثل هذه البرامج 
في التنقل  بأهداف في حقب مختلفة.

«الكــرة أهــداف» ذكريــات جميلــة 
يعيشها مشاهد قناة «كويت سبورت» 
ليســتذكر النجــوم وأســاطير الكــرة 
الكويتيــة واخلليجيــة في كــرة القدم 
وأهدافهم التي ال تنسى وذلك من خالل 
اســلوب عفوي في احلديث والبساطة 
واملعلومة املؤكدة من قبل مقدمه االعالمي 
القدير جابر نصار، باإلضافة الى االخراج 
اجلميل املريح للعني وهذا ليس بغريب 
على مخرج بحجم عادل املوسوي صاحب 

اخلبرة الطويلة في هذا املجال.
«الكرة أهداف» برنامج حظي مبتابعة 
جيدة  من املشــاهدين منــذ انطالقته، 
واســتمراره مكســب لقنــاة «كويــت 
ســبورت» التي ال بــد ان تعتمد حاليا 
علــى البرامج الســريعة والتقليل من 

البرامج الطويلة في ساعاتها..
شكرا ملسؤولي قناة «كويت سبورت» 
وفريق برنامج «كويت سبورت» على 

هذا اجلهد، وعساكم على القوة.

من تقدمي جابر نصار وإخراج عادل املوسوي

«املجلس الوطني» يوّقع عقد إعارة مبنى لـ«الشعبي»
وقع املجلس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب أمس عقد إعارة 
ألحــد املباني التراثيــة التابعة له 
بحضــور األمــني العــام للمجلس 
بالتكليــف د.عيســى األنصــاري 
ورئيس مجلس إدارة فرقة املسرح 

الشعبي د.نبيل الفيلكاوي.
وقال د.عيســى األنصــاري: إن 
توقيع عقد اإلعارة يأتي من منطلق 
حــرص املجلــس التام علــى دعم 
األنشطة الفنية والثقافية، وتوطيد 
الشراكة بني املجلس والفرق األهلية 
املعنية بالثقافة والفنون وذلك لدعم 
اإلنتاج الفني واملسرحي الكويتي.

وتابع: ان فرقة املسرح الشعبي 
تعد من الفرق العريقة والرائدة في 
مجالها، والتي أعلن إشــهارها عام 
١٩٥٧ وتهدف إلى االرتقاء باحلركة 
املســرحية الكويتيــة وتطويرها، 
والتأكيــد علــى اســتقاللية العمل 
املســرحي فــي الكويــت، مضيفا: 

من منطلق احلــرص على حتقيق 
املنفعــة واملصلحــة املجتمعيــة 
ودعم الفــن والثقافة، قام املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب 
بتخصيــص أحد املبانــي التراثية 
التابعــة لــه والكائنة فــي منطقة 
دســمان واملعروفة ســابقا ببيوت 
املغفور له الشــيخ عبداهللا اجلابر 
الصباح، على أن يكون مقرا لفرقة 
املسرح الشعبي، وذلك مبوجب عقد 
إعــارة لتمكينه من القيــام بدوره 

وحتقيق أهدافه على أكمل وجه.
وأردف األنصاري: احتوى العقد 
على عــدة بنود أهمها: مدة اإلعارة 
وشروطها، وحدود االنتفاع باملبنى، 
وأن تتولى إدارة الشؤون املعمارية 
والهندسية باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب اإلشراف على املبنى 
طــوال فترة ســريان العقد ملا كان 
للمبنى من أهمية تراثية وتاريخية 

د.عيسى األنصاري ود.نبيل الفيلكاوي بعد توقيع عقد اإلعارةعالية يجب احملافظة عليها.

الشامي: التنسيق بني العروس والتمثيل «مو سهل»!

عبداحلميد اخلطيب

عــاد البرنامــج اإلذاعــي املنــوع «ليالي 
 «FM الســعود» عبر أثيــر محطــة «كويت
ضمن دورة إذاعة الكويت في أكتوبر اجلاري، 
ويتصــدى لتقدميــه املطرب الشــعبي بالل 
الشامي كل يوم سبت الساعة الثامنة مساء، 
مسلطا الضوء على األصوات الشبابية، مع 
إبراز جمال التراث الكويتي الغنائي بشتى 
ألوانه. وقد حل ضيفا في حلقة أمس األول 
الفنان فهد الســالم، والذي قــدم العديد من 
األغاني اجلميلة التي أسعدت املستمعني، كما 
حتدث عن جوانب أخرى في مشواره الفني 

واألغنية الشعبية بني املاضي واحلاضر.
مــن جانب آخــر، أكد بالل الشــامي، في 
تصريحــات إذاعيــة لــه، ان جميــع أعماله 
التلفزيونية التي شارك فيها قريبة الى قلبه 
مثل «أسد اجلزيرة» و«أوه يا مال» و«اخلروج 
مــن الهاوية»، وباملســرح «مخــروش طاح 
بكروش» التي يعتبرها «من أحلى املسرحيات» 
ألنه قدمها بعد التحرير مباشرة، مبشاركة 
جنوم كبار منهم أحمد جوهر، طارق العلي، 
أحمد السلمان، سمير القالف، وهم «فطاحلة» 

في األداء التمثيلي، بحسب قوله.
وأضاف: بعــد «مخروش طاح بكروش» 
توالت املســرحيات ومنها «قطعــة ١٣» مع 
حســن البــالم واحمد العونــان ونخبة من 
النجوم، و«فندق ترانســيلفانيا» مبشاركة 
فنانني متميزين، و«استنزال موضي وقماشة» 
مع هيا الشــعيبي وخالد العجيرب وسلمى 

سالم وآخرين.
وعن سبب قلة مساحة أدواره في األعمال 
الدرامية التي يشــارك فيها، أوضح الشامي 
أن التنســيق بــني العــروس والتمثيل «مو 
سهل»، كاشفا ان سبب مساحة دوره الكبيرة 
في مسلســل «شــليوي ناش» الذي عرض 
رمضــان ٢٠٢١ هــو أن تصويــره جاء فترة 
«كورونــا» ووقتها كانــت األعراس متوقفة 
نتيجة اجلائحة، وهو ما وفر له وقتا طويال 
ليتواجد في لوكيشن التصوير وفق اجلدول 
املعــد إلجناز العمل، مســتدركا: اآلن يوجد 
لدي التزام باحلفالت واألعراس وهذا يجعل 
الوقت ضيقا، مشــددا على ان املنافسة بني 
الفرق الشــعبية يطور املهنة بشــكل كبير، 
كما أنه يبعد املطرب عن الكســل ليقدم كل 

ما يحبه الناس.

FM يتصدى لتقدمي «ليالي السعود» في محطة كويت

.. وفي إحدى حفالته الغنائيةبالل الشامي وعبداحملسن القفاص في مسلسل «شليوي ناش»

الكسل عن  املطرب  ويبعد  املهنة  يطور  الشعبية  الفرق  بني  التنافس 
جميع أعمالي التلفزيونية واملسرحية التي شاركت فيها «قريبة إلى قلبي»

عودة النجوم إلى املسارح

القاهرة - محمد صالح

تشهد مسارح القاهرة وبعض العواصم 
العربيــة عودة مجموعة من جنوم الفن إلى 
خشبة املسرح بعد غياب طويل وبأعمال جديدة 
ومنهم من يخوض تلك التجربة للمرة األولى.
الفنانة دنيا ســمير غــامن تخوض أولى 
جتاربها املســرحية «آنســتونا» مع بيومي 
فؤاد وســامي مغاوري وعمــرو عبدالعزيز، 
ويواصل فريق عمل املســرحية حاليا إجراء 

البروڤــات للعرض خالل الفترة املقبلة، كما 
تســتعد الفنانــة درة والفنان أكرم حســني 
لتقدمي مســرحية جديدة بعنــوان «حتى ال 

يطير الدكان» من تأليف أمير طعيمة. 
وبعد غيــاب ٢١ عاما يعــود أحمد حلمي 
للمسرح من خالل مسرحية رفض اإلفصاح 
عن تفاصيلها إال مع اقتراب عرضها في ليلة 
رأس السنة بالقاهرة، واملعروف أن آخر أعمال 
حلمي املسرحية كانت «حكيم عيون» والتي 

عرضت عام ٢٠٠١.

دنيا سمير غامن أحمد حلمي

ماضي إلليسا: أنا لست عصفورًا!
بيروت - بولني فاضل

يبدو أن أزمة األغنية بني الفنانة إليسا 
والشاعر أحمد ماضي لن تنتهي، فقد حتدث 
الشاعر اللبناني مجددا عن أزمة األغنية 
خالل استضافته في برنامج «عرب وود»، 
مؤكــدا أنه وجه حتذيرا صريحا إلليســا 
حتــى ال تطرح األغنية، كونه لم يحصل 

على حقوقه املادية منها.
وقــال: «نحــن حذرناها بعــدم إنزال 
األغنية، وأرسلت لها إنذارا بذلك، ولكنها 
أصرت على جتاهل املتفقني عليه وحتدثت 
في االعالم بشكل مختلف، وبسواد، وأنا 

لست عصفورا يسكت عن حقه».
وأضاف: «حاليا في بيني وبينها القضاء، 
وجمهورها العزيز الذي يشــتم ويتحدث 
بكلمات وشــتائم ســيئة وأنا لــن أرد، ما 
بعرف شو مشكلة اليســا، مع نفسها مع 
املراية، ما ضل حدا ما تخانقت معه ما بقا 
فيه غير انها تتخانق مع مرايتها، األغنية 
بصوت زياد برجي جنحت أكثر، واألرقام 
تشــهد أن كليب األخير تزيد مشــاهداته 
بشكل متسارع، واليسا عم تعمل كل هالشي 

لتغطي على فشلها».
وكانت إليسا قد جتاهلت شاعر األغنية 
خالل مقابلة مشتركة مع الفنان زياد برجي 
وطلبت مــن األخير أن يقول اســم كاتب 
األغنية وعنوانها، وهو ما اعتبره الشاعر 
أحمد ماضي انتقاصا من قيمته وحذرها من 
طرح األغنية، اال أنها جتاهلت األمر وقامت، 
حسب مجلة «لها»، بنشرها عبر اإلعالم، ما 
تفاعل معه برجي بشــكل مختلف وسارع 
الى طرح األغنية نفسها مع تغيير اسمها 
على طريقة الڤيديو كليب، وهو ما تسبب 
في حيرة اجلمهور الختيار األفضل بينهما.

أنغام تكشف تفاصيل.. «أنغام»

القاهرة - خلود أبواملجد

نشــرت الفنانــة أنغــام مقطــع ڤيديو 
ترويجي لبرنامج يحمل اسمها عبر حسابها 
الرســمي على «انستغرام» ويعرض على 
شاشــة قناة «dmc» وقنــاة دبي، وعلقت: 
«سعدت باحلديث مع جنوم الغناء وزمالئي 
األعزاء عن شغفنا باملوسيقى، وعشنا معا 
حلمنا وغنينا مع بعض، وغنوا أغانيهم كما 
لم تسمعوها من قبل وحكينا حكايات أول 
مرة تتحكي، وعشنا رحلة من املتعة لكم، 
جمهوري الراقي احملترم، أهديكم حلظات 

ومشاعر صادقة وراقية، أمتنى لكم مشاهدة 
ممتعة».

 ومــن املقرر عــرض البرنامــج يومي 
اخلميس واجلمعة من كل أسبوع في متام 
الساعة ٩:٠٠ مساء بتوقيت القاهرة، لكن 
لم يعلن بعد موعد عرض احللقة األولى.

يذكــر أن الفنان بهاء ســلطان هو أول 
ضيــوف حلقــات برنامج الفنانــة أنغام، 
وتســتضيف بعده عددا من جنوم الغناء 
في العالم العربي منهم الفنان راغب عالمة، 
كارمن سليمان، أحمد جمال، كارول سماحة، 

مدحت صالح، وغيرهم.


