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ياسرالعيلة

تواصل قاعة «األرينا» الرهيبة 
إقامــة احلفــالت  مبجمــع ٣٦٠ 
الناجحة واالســتثنائية، وآخر 
هذه احلفــالت احلفل الذي أقيم 
مســاء اخلميس املاضي لشركة 
«ليلة عمر» والذي قام بإحيائه 
جنم اجليل املطرب تامر حسني 
وملكة االحساس املطربة إليسا 
من خــالل حفــل مبهــر مبعنى 
الكلمــة ومســرح مت تصميمــه 
بشــكل مميــز،  حيث اســتعان 
القائمون عن «ليلة عمر» بأحدث 
التقنيات فــي اإلضاءة و«الفاير 
وركس»، والذي متت االستعانة 
به من «القاهــرة» باإلضافة الى 
الصــوت واحلفــل مــن تنظيم 
وجتهيز «باشــا جروب» حسني 
موسى وهندسة اإلضاءة شركة 
«هاي اليت» وهندســة الصوت 
لشركة «ليلك»، وقدم احلفل املذيع 
الرائع سلمان النجادي بأسلوب 
غير تقليدي نال إعجاب احلضور 
الكبير، وما هي اال حلظات حتى 
كان احلضــور مــع أولى فقرات 
احلفل مــع النجمة إليســا التي 
ظهــرت بإطاللة الفتــة وباهرة، 
وقدمت النجمة اللبنانية مجموعة 
من أغانيها الرومانسية اجلميلة 
اجلديــدة والقدمية التي حفظها 
اجلمهور ورددها معها، فتمايلت 
معهم على املسرح، وتفاعلت مع 
احلاضرين حلفلها، وكانت إليسا 

أعربت عن سعادتها قبل احلفل 
بقولها: «متحمسة للغاية وسعيدة 
بااللتقاء بجمهور الكويت الذي 
تربطني به حالة عشــق وحب» 
حيث غنت لهم اغاني مثل هنغني 
كمان وكمان والتي أشــعلت بها 
حمــاس جمهورهــا الكبير ومن 
أول دقيقة التــي قدمتها دويتو 
مع املطرب املغربي سعد املجرد 
وأنا وبس وعلى حس حكايتنا 
وحكايات وبتمون ونفسي اقوله 
وعلى بالي حبيبي وسهرنا يالليل 
وأسعد واحدة وأجمل إحساس 
وغيرهــا مــن االغانــي لتغادر 
املســرح بعد ان تركت اجلمهور 

في حالة من النشوة والسعادة، 
وما هي اال حلظات معدودة حتى 
صعد املذيع سلمان النجادي على 
املسرح ليقدم النجم تامر حسني 
بطريقة جميلة أثنى عليها حسني 
أثناء صعوده على املسرح، حيث 
بدأ فقرته بأغنية «نولع الدنيا» 
التي ولع بها حماس احلضور.

وعقب االغنية رحب حسني 
باحلضور الكبير ووجه كلمات 
إعجاب لهم وللكويت التي يسعد 
دائما بتواجده فيها، وعقب ذلك 
أبهر حســني احلضــور بباقة 
مــن أجمل أغانيــه، حيث علت 
هتافاتــه وترديــد كلمــات كل 

أغنية قدمها في هذه الليلة التي 
وصفها حسني عقب احلفل عبر 
حسابه في «انستغرام» بأنها من 
أجمل حفــالت العمر بالكويت 
شــكرا جمهور الكويت الراقي 
العظيم محبتكم «اللي شوفتها 
النهارده عمري ما هنســاها»، 
شــكرا لكل اجلاليــات العربية 
الغالية شكرا للجالية املصرية 
احلبيبة شرفتوني ونورتوني 
وأبهرتوني، وبالعودة لالغاني 
التي قدمها حســني والتي ردد 
اجلمهور معه كلماتها التي كانوا 
يحفظونها كلماتها عن ظهر قلب، 
فقد أشعل جنم اجليل املسرح، 

للنجم الشــاب بدر الشــعيبي 
ملشاركته الغناء، وهذا أمر اعتاد 
عليه جمهور تامر حسني في كل 
مكان على تشجيعه للمطربني 
الشــباب، حيث أشــاد حسني 
مبوهبة بدر الشــعيبي ونوع 
الفــن الذي يقدمــه، فقدما معا 
دويتو ألغنية تامر حسني «ليه 
طلة» وللحقيقة أبهرا احلضور 
بأدائهمــا لالغنيــة، حيث كان 
تفاعل اجلمهــور معهما كبيرا 
واستثنائيا، وعقب ذلك واصل 
تامر حســني ظهــوره املتميز 
وقوتــه علــى املســرح، حيث 
دخــل في حــوارات طريفة مع 

حيــث ألهــب األجواء وأشــعل 
حماس احلضــور ومحبيه من 
كل الفئــات العمريــة فتعالت 
صيحاتهــم وتصفيقهم احلار 
في ســهرة وصفــت باخليالية 
حيث ان تفاعــل اجلماهير مع 
تامر حسني شكل ظاهرة غير 
مســبوقة أذهــل اجلميع ومن 
األغاني التي قدمها أغاني حلو 
املكان، عشأجني، يانا يا مفيش، 
ارجعلي، مبطلناش إحساس، 
أحلى كالم، زي األيام دي، سجل 
يا تاريخ، ليه طله، خدنا مناعة، 
كل مرة، يا تاعبني، بشــوقك، 
وفاجأ حسني اجلمهور بدعوته 

اجلمهور الذي تعالت ضحكاته 
معــه، وهذا ليــس بجديد على 
جنم اجليل الذي يتمتع بخفة دم 
كبيرة فقدم أغاني مبهجة وأغاني 
حزينة للمجاريح من اجلمهور 
مثل نور عيني وعينيا بتحبك 
وانت اختيار التي يعتبرها من 
أهم االغنيات التي قدمها خالل 
مشواره الفني، كما غنى حسني 
أغاني من فيلمه الشهير «عمر 
وسلمى» باإلضافة الى العديد من 
االغاني األخرى ليسدل الستار 
على واحد من اجمل احتفاالت 
٢٠٢٢ على اإلطالق والذي أشاد 

اجلمهور بدقة التنظيم فيه.

اليسا وعبدالعزيز الزيدي من شركة «ليلة عمر» دويتو تامر حسني وبدر الشعيبي

املذيع سلمان النجادي

جانب من احلضور

العمرجنم اجليل فاجأ اجلمهور بدويتو مع بدر الشعيبي ألغنية «له طلة» حفالت  بأجمل  احلفل  وصف  وحسني  الكويتي  للجمهور  عاشقة  إليسا 

ملشاهدة الڤيديو

في حفل استثنائي لـ «ليلة عمر» وسط حضور جماهيري كبير قدمه «النجادي» بتميز

تامر حسني «وّلع الدنيا» في «األرينا» تامر حسني «وّلع الدنيا» في «األرينا» 
وإليسا «أسعد واحدة»وإليسا «أسعد واحدة»

تكرمي شكران وكويفاتي في «أيام الثقافة السورية»
دمشق - هدى العبود

برعاية رئيس مجلس الوزراء 
م. حسني عرنوس واحتفاء بذكرى 
تأســيس وزارة الثقافـــة الـــ ٦٤

انطلقــت بدمشــق احتفاليــة أيام 
الثقافة السورية حتت عنوان «تراث 
وإبداع» على مسرح األوبرا في دار 

األسد للثقافة والفنون.
وفي كلمة االفتتاح قالت وزيرة 
الثقافة د.لبانة مشوح «نحتفل اليوم 
بذكرى تأسيس وزارة الثقافة، أربعة 
وســتون عاما من العمل املخلص 
الدؤوب في الكشف عن كنوز تراثنا 
احلضــاري العظيــم وحمايته من 
التشويه والعبث، وصونه لألجيال 
القادمــة، واجلهد احلثيث في بناء 
الركيــزة األساســية في احلضارة 
البشــرية الذي أعني به اإلنســان 
بانتمائــه احلضــاري، وغنى زاده 

املعرفي ورقي تعبيراته».
وأكدت د.مشوح على أن االحتفال 
بذكرى تأسيس الوزارة ال يقتصر 
على يوم بعينه وال يحده مكان، بل 
إنه احتفاء معمم في أرجاء الوطن، 
وعلــى مــدار العام تتحــد فيه كل 

وسائط إبداع اإلنسان السوري.
وتضمن االفتتاح تكرمي عدد من 
املبدعني السوريني، وهم املايسترو 
سمير كويفاتي، والفنانة شكران 
مرجتــى، واألديــب عبــد الكــرمي 
ناصيف، واملخرج مأمون اخلطيب، 
والفنان التشكيلي نبيل السمان، 
وعرضــا بصريــا ألبــرز األعمال 
املسرحية والسينمائية والتشكيلية 
واألدبية التي تعكس تطور املشهد 
الثقافي الســوري الزاخر بالتراث 
باإلبداع، باإلضافة إلى لوحات فنية 
راقصة شــارك فيها مجموعة من 
األطفــال واليافعني والشــباب من 
جميع احملافظات السورية، وعرض 
راقص لفرقة آرام للمسرح الراقص، 
كما لونت الفرقة الوطنية للموسيقا 
العربية بقيادة املايســترو عدنان 
فتــح اهللا احلفل بأنغام ســورية 

مميزة.
يذكر أن فعاليات احتفالية أيام 

الســورية تســتمر لغاية  الثقافة 
الســادس والعشــرين من الشهر 
اجلاري بأكثر من مائة وستني فعالية 
ثقافيــة في املجاالت الســينمائية 
واملسرحية والفكرية والتراثية على 
امتــداد اجلغرافيا الســورية. هذا، 
وتســتمر هذه الفعالية ملدة أربعة 

أيام تشــمل املعــارض واملنتديات 
والعــروض الفنية من مســرحية 
وغنائية ودرامية، يشارك فيها عدد 
كبير من فئات السوريني املكونني 

للمحتويات الثقافية بأنواعها.
بدورها، قالت الفنانة شــكران 
مرجتــى املكرمــة من قبــل وزارة 

الثقافة: أهدي هــذا التكرمي لروح 
والدتي السيدة عائدة أبو الشامات، 
وأقول هذا التكرمي هو نتاج جهود 
جماعية نتيجة العمل الفني الذي 
جمعنــي مــع أبــرز املخرجني في 
الوســط الفني.. وأمتنى الشــفاء 
العاجــل للمخــرج الكبير هشــام 
شــربتجي، ولعرابــي الفنان امين 
زيدان، وأســتاذي العاملي غســان 
مســعود، ولكل انسان وقف معي 
وامسك بيدي وللمعهد العالي للفنون 
املسرحية، ولكل الزمالء واألصدقاء 
وحتديــدا دفعتــي، واحلقيقة هذا 
التكــرمي يقدم ســورية بصورتها 
الثقافيــة احلضاريــة احلقيقيــة، 
من هنا انطلقت مشــاركة سورية 
باملهرجانات العربية السينمائية، 
وكان لنا متثيل مبهرجان القاهرة 
ومبهرجــان قرطــاج، واألعمــال 
الســورية حصــدت جوائــز قيمة 

يفتخر فيها..
يذكر ان املؤسسة العامة للسينما 
ستعرض أفالما من إصداراتها، وهي 
(املخدوعــون والعاشــق واإلفطار 
األخير وسائق الشاحنة والشراع 
والعاصفــة، ومرة أخــرى والفهد، 
وحكاية من دمشــق) في صاالتها 

بدمشق واحملافظات السورية.
أما مديرية املسارح واملوسيقا 
بفعاليــات  حاضــرة  فســتكون 
االحتفاليــة مــن خــالل عــروض 
مسرحية متنوعة للكبار والصغار، 
منها مسرحية (احلكايات الثالث) 
لألطفال والعرض املسرحي الراقص 
(لوحــات من التــراث الشــعبي) 

ومسرحية (ديستوبيا).
كما ســتقدم الهيئة العامة لدار 
األســد للثقافة والفنون أمسيتني 
موسيقيتني، األولى بعنوان (إبداعات 
سورية) حتييها الفرقة السيمفونية 
الوطنية السورية بقيادة املايسترو 
ميساك باغبودريان، والثانية حفل 
ختام الدفعة األولى من مشــروع 
احلاضنــة املوســيقية بإشــراف 
املثنى علي، كذلك حتتضن العرض 
السينمائي األول لفيلم «الطريق» 
للمخرج عبداللطيف عبداحلميد. من أجواء افتتاح مهرجان «أيام الثقافة السورية»

«٢ لإليجار» جديد بيومي فؤاد
القاهرة ـ خلود أبو املجد 

 بعــد ما صور عــددا من االفالم 
السينمائية منها «مغامرات كوكو»، 
انتهى الفنان بيومي فؤاد من تصوير 
فيلمه اجلديد «٢ لإليجار» مبشاركة 

الفنان محمد ثروت.
تدور احداث الفيلم حول عرض 
بيومي فؤاد ومحمد ثروت أنفسهما 
لإليجــار، وتدور أحــداث العمل في 

إطار اجتماعي كوميدي.
وإلى اآلن لم حتدد الشركة املنتجة 
موعدا نهائيا للعرض، وهو من إخراج 

شادي علي.

سوسن بدر: «دخلت معهد املسرح
من ورا أبويا وملا عرف قاطعني»

القديــرة  الفنانــة  قالــت 
سوسن بدر خالل ندوة تكرميها 
مبهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمسرح الشبابي إن والدها كان 
له حتفظ على دخولها املعهد 
العالي للفنون املسرحية بسبب 
صعوبة املهنة والطريق، ولم 
يكن يعرف حينها أنها ال تصلح 
ألي شيء سوي أن تكون ممثلة، 
وبعد مناقشات عدة اتفقت على 
دخولها أي كلية أخرى على أن 
تلتحق باملعهد بعد إنتهائها من 
دراستها اجلامعية، وقد كان. 
وتابعــت بدر فــي الندوة 

التي أدارها الزميل جمال عبدالناصر قائلة: 
بالفعل التحقت بكلية العلوم ولم أجد نفسي 
فيها، فقررت أن أذهب للمعهد وجنحت في 
اختباراتــه، دون أن يعرف والدي، وعرف 
بعد أن قدمت أعماال في التلفزيون، وصدم 
ألنني كذبت عليــه، وقاطعني فترة ولكن 
عندما وجد جناحي في املجال بدأ يستسلم.
وعــن «أم الدنيــا» التي تقدمــه قالت: 
مــن أحب وأهم األعمــال اللي تقدم في كل 

املنطقة العربية، في ظل التطور احلضاري 
واإللكتروني الكبيــر وهذا العالم الغريب 
فعندما عرض علّي املشــروع أحببته جدا 
وقدمناه، وهدفي منه حتقق عندما قابلت 
باملصادفة طفلة صغيرة وقالت لي «انتي 
اللي بتطلعي تتكلمي عن التماثيل الكبيرة 
وانتــي حاطة طرحة زرقا قلتلها اســمهم 
املصريني القدماء»، وسعادتي كانت كبيرة 

ألن هذا يعني أن رسالتي وصلت.

سوسن بدر والزميل جمال عبدالناصر في الندوة

خالل ندوة تكرميها مبهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الفنانة شكران مرجتى.. وتكرمي في «أيام الثقافة السورية»


