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فنـوناالحد ٤ ديسمبر ٢٠٢٢

بن حسني ودشتي ومحمد «سلطنوا» جمهور «اجلميرا» طربًا
ياسر العيلة

شــهدت قاعة بدرية بفندق 
«اجلميــرا» مســاء اخلميــس 
املاضــي حفــال غنائيــا بنكهة 
كويتية خالصة أقامته شــركة 
«إيكواليزر أرت برودكشــن»، 
وأحياه النجوم خالد بن حسني 
وإبراهيم دشتي وجاسم محمد، 
ورافقتهــم على املســرح فرقة 
موسيقية بقيادة املايسترو أحمد 
العود الذي قاد احلفل بشــكل 
رائع ومميز أمتع كل احلضور 
الذين حرصوا على االستمتاع 

بأمسية متميزة.
كانت البداية مع مقدمة احلفل 
اإلعالمية لولوة العسالوي في 
أولى جتاربها فــي تقدمي حفل 
غنائي، ولســوء حظها تعثرت 
على خشــبة املسرح وسقطت، 
ولكنها متاسكت ووقفت بسرعة 
وسط تشجيع من اجلمهور لها، 
وهذا املوقف تعرض له الكثير 
مــن املطربــني واملطربــات في 
حفالتهم، ويحسب للعسالوي 
أنها لــم تهتز جراء هذا املوقف 
احملــرج، وقدمت الفقرة األولى 
بهــدوء وثقــة كبيــرة بالنفس 
وبكلمات منتقاة بعناية، وأحسن 
ما فيها أنها ارجتلت كلمات تقدمي 
كل مطرب من املطربني الثالثة 

بشكل احترافي.
وكشف احلفل عن أن لولوة 
العسالوي لها شعبية كبيرة، 
حيــث اســتقبلها اجلمهــور 
بحــب وتصفيق، ومــا هي إال 
حلظــات حتى صعــد املطرب 
جاســم محمــد على املســرح 
ليبدأ الوصلــة األولى من هذا 

احلفل الســاهر، وشــدا بباقة 
من أجمل أغانيــه التي تفاعل 
معها اجلمهور بشكل كبير مثل 
«يا حب ما بعده حب» و«ليه» 

و«رايح للقمر» و«مشــتاقلك» 
و«حشــتني» و«جو عشاق»، 
وهي من األغاني الرومانسية، 
هذا اللون الغنائي الذي يتميز 

به جاسم، كما قدم أغاني «الدنيا 
مقلوبة»، «خايف أقوله»، «ملا 
ملــا»، لينهــي وصلته وســط 

تصفيق حار من احلضور.

وجــاء موعد جنــم الوصلة 
الثانية املطرب القدير خالد بن 
حسني الذي مأل املسرح بحالة من 
البهجة والفرحة من خالل تقدميه 

باقة متنوعة من األغنيات التي لها 
ذكريات جميلة عند عشاق فنه، 
حيث شدا «خوفي» و«كنت أحبه» 
التي أشــعلت حماس اجلمهور 
بشــكل كبيــر، ثم غنــى «طفل 

مغرور» و«حسبي عليك».
وبخالف العديد من األغاني 
الناجحة التي قدمها بن حسني، 
فإنه وبناء على رغبة احلضور 
غنى أعماله الشــهيرة اخلاصة 
بأبنائــه، ومنها «يــا فهد» و«يا 
شــوق» و«يا موضي»، وكانت 
املفاجــأة تقدميه ألغنية جديدة 
بعنــوان «يــا شــيخة» خاصة 
بحفيدته شيخة، واتبعها بأغنية 
«فزيــت مــن نومــي» للمطربة 

الراحلة ذكرى التونسية.
وكان مســك ختــام احلفــل 
مع النجم إبراهيم دشــتي الذي 

كشف لـ «األنباء» قبل صعوده 
على املسرح عن أنه من عشاق 
املطــرب خالد بن حســني، وانه 
ومنذ طفولته كان يحرص على 
حضور مسرحياته، معبرا عن 
ســعادته بأن يأتــي اليوم الذي 
يغني معه في حفل واحد وعلى 
مسرح واحد، مشيرا الى أنه ألول 
مرة ســيغني فــي احلفل أغاني 
من ألبومه األخير «ليتك معي».

وعقب ذلك، صعد دشتي على 
املسرح وسط تصفيق كبير من 
احلضــور الذين تواجــد بينهم 
النجــم املطرب حســن العطار 
واملطربــة البحرينيــة ســلوى 
العمري واملذيع سلمان النجادي 
وآخرون، ليبدأ دشــتي وصلته 
بأغنيته الشــهيرة «مخاصمها» 
التي أشعلت املسرح معلنة عن 
وصلــة رائعــة، وهــذا ما حدث 
بالفعل، حيث قــدم بعدها باقة 
من أجمل أغانيه مثل «أنا زعلته» 
و«إنقاذ موقف»، و«أنا املدعو»، 
و«مشتاقني»، و«طاف» التي ردد 

كلماتها احلضور.
وقدم دشتي أغاني «فاقدها»، 
«تيجي تعتذر»، «بكرة نعود»، 
«على وين»، وغيرها من أعماله 
الناجحة. وختم فقرته بأغنيته 
الشهيرة «كشــميري»، ليسدل 
الســتار علــى حفــل مميــز من 
نوعــه من حيث اختيار جنومه 
الكويتيني، وبقيادة مايســترو 
كويتــي، كل ذلــك أضفــى على 
احلفل خصوصية جميلة القت 
استحسان احلضور الذين أعرب 
الكثير منهم عن إعجابهم الشديد 
بديكور وإضاءة وصوت املسرح 

والتنظيم املميز لألمسية.

أقامته «إيكواليزر أرت برودكشن» في قاعة بدرية

جانب من احلضور

(أحمد علي)إبراهيم دشتيخالد بن حسني جاسم محمد 

مقدمة احلفل لولوة العسالوي

العود قاد الفرقة املوسيقية باحترافية.. والعسالوي متيزت في التقدميدشتي «مخاصمها».. وبن حسني غنى حلفيدته.. ومحمد «جو عشاق»

ملشاهدة الڤيديو

«سقط سهوًا».. كوميديا مختلفة بتوليفة جديدة

ياسر العيلة

أقامت شــركة «آيبيز برودكشنز» 
لإلنتاج الفني واملسرحي، متمثلة في 
رئيســة مجلس إدارتها الشيخة أبرار 
خالــد الصبــاح ورئيســها التنفيذي 
أحمــد البريكــي، مســاء امــس األول 
مؤمتــرا صحافيــا خاصا باملسلســل 
الكوميدي اجلديد «ســقط سهوا» في 
مقرهــا باجلابريــة، بحضــور جنوم 
العمــل خالد املظفــر والنجم املصري 
حمدي امليرغني والفنانة إميان فيصل 
والفنان أحمد املظفر والفنانة شــبنم 
خان، واملشرف الفني على العمل املخرج 
نعمان حسني ومخرج املسلسل علي بدر 
رضا واملخرج والكاتب القدير عبدالعزيز 

صفر وآخرين.
املسلسل قصة خالد املظفر، سيناريو 
وحوار عبدالعزيز صفر، إخراج علي بدر، 
منتج منفذ شركة «بست برودتشكنز» 
في ثاني تعاون لها مع شــركة «آيبيز 
برودكشنز» عقب النجاح الكبير الذي 
حققاه معا من خالل مسلســل «زواج 
إال ربع» الذي عرض رمضان املاضي.

«األنباء» تواجدت والتقت بنجوم 
العمل، حيث أعرب بطل العمل النجم 
خالد املظفر عن سعادته بتجربة «سقط 
سهوا»، وبالتعاون مع املخرج الشاب 
علي بدر فــي جتربته األولى في عالم 

الدراما.
 وقال: أتوقع لعلي مستقبال كبيرا 
فقد كان بحاجة فقط لفرصة، وهذا ما 
حتقق حاليا له مــن خالل العمل، كما 
وجه الشكر لشركة «آيبيز برودتكشنز» 
في التعاون الثاني معها، مشيرا  إلى انه 
سعيد أيضا مبشاركة النجم املصري 
العربي حمــدي امليرغني معه في هذا 
املسلســل، مؤكدا أنه ســيكون إضافة 

مهمة لهم.
كما كشف املظفر عن أنه كتب نص 
«سقط سهوا» منذ عام ٢٠١٥ ومت عمل 
إعــادة وتطوير له مبشــاركة الكاتب 
عبدالعزيز صفر في كتابة السيناريو 

واحلوار.

بدوره، أعرب النجم حمدي امليرغني 
عن سعادته بتواجده في عمل كويتي 
ألول مــرة، وقــال: كنــت فــي البداية 
متخوفــا من ان أقــدم دورا قائما على 
فكرة اجلنســيات بأنــي مصري وهو 
كويتي، ولكن خالد كتب العمل بشكل 
احترافي ومختلف، مبديا إعجابه بنص 
العمــل، الفتا إلى انه يجســد فيه دور 
طبيب، وخالد املظفر صديق له ويتلقى 

العالج عنده.
وأعربــت الفنانة إميان فيصل عن 
سعادتها باملشاركة مع هذه الكوكبة من 
النجوم، مشيرة إلى ان العمل سيكون 

مبنزلة وجبة خفيفة للجمهور، كاشفة 
عن أنها ستجســد شخصية «غنيمة» 
التي تعمل طباخة في املستشفى، وهي 

شخصية مرحة حتب احلياة.
وحتدث الفنان الشاب أحمد املظفر 
عن دوره، قائال: «ســقط سهوا» عمل 
جديد ومختلف عــن كل األعمال التي 
قدمناها من قبل، وأجسد فيه دور ممرض 

في املستشفى.
من جهته، قال املشرف الفني على 
العمل املخرج نعمان حســني: جتربة 
مشاركة الفنانني املصريني في أعمالنا 
ليســت باجلديــدة، ولكــن أتوقع اننا 

ســنقدم في «سقط سهوا» الشخصية 
املصرية بشكل مختلف عما كان يقدم 
في الســابق. وأكمل: نحن في شــركة 
«بست برودكشنز» قررنا وكعادتنا دعم 
كل عناصر العمل من خالل خبرتي في 
هذا املجال، مضيفا: أنا أحببت حماس 
مخرج املسلســل علي بدر ووفرنا له 
كل اإلمكانيات ليقدم رؤيته اإلخراجية 

لهذا العمل.
وحتدث الكاتب واملخرج عبدالعزيز 
صفر عن مشاركته في العمل، قائال: ان 
كتابة الســيناريو واحلــوار ملجموعة 
كبيرة من الفنانني وجنوم العمل وتوزيع 
األدوار عليهم أمر مرعب، وعندما عرض 
النجم خالد املظفر الفكرة وجدتها جميلة 
ومختلفة ولم أستطع تصنيفها هل هي 
كوميدية أم فانتازيا؟ ووجود فنان مثل 
النجم حمدي امليرغني إضافة كبيرة لنا.

مــن جانبه، قال مخرج العمل علي 
بدر رضا: أشكر الفنان خالد املظفر على 
ثقته واختياره لــي ألتصدى إلخراج 
هذا العمل، وإن شاء اهللا نقدم مسلسل 
حلو يرضي الناس والنجوم، مؤكدا أن 
إخراجه لعمل يضم كل هؤالء النجوم 
يحمله مســؤولية كبيرة، الفتا إلى ان 
األعمال الكوميديــة تتطلب ان يتمتع 

املخرج بحس كوميدي.
بدورها، قالت الفنانة شــبنم خان 
إنهــا لم تشــارك في أعمــال كوميدية 
من قبل، لذلك تعتبر مسلســل «سقط 
سهوا» عمال مهما بالنسبة لها لتتعلم 
من جنومه، خاصة انهم جنوم كوميديا 
مبعنى الكلمة، مبدية حماسها جدا لهذه 

التجربة.
وعقــب ذلــك، قــام جنوم «ســقط 
ســهوا» مبرافقــة الرئيــس التنفيذي 
لشــركة «آيبيــز برودكشــنز» أحمــد 
البريكــي بقطــع كيكة احتفــاال بهذه 
املناسبة، حيث ألقى البريكي كلمة أكد 
من خاللها االستراتيجية التي تتبعها 
«آيبيز برودكشــنز» في دعم الشباب 
بتوجيهات من رئيســة مجلس إدارة 
الشــركة الشيخة أبرار خالد الصباح، 
مؤكدا أن شركة «آيبيز» هي بيت الكل.

خالل مؤمتر صحافي أقيم مبقر شركة «آيبيز برودكشنز» لإلنتاج الفني واملسرحي

الزميل ياسرالعيلة مع أحمد البريكي وخالد املظفر ونعمان حسني

(محمد هاشم) أحمد وخالد املظفر مع الفنان حمدي امليرغني 

البريكي وجنوم العمل يقطعون الكيكة احتفاال بهذه املناسبة

البريكي: «آيبيز» تدعم الشباب بتوجيهات الشيخة أبرار الصباح
واعد مخرج  وبدر  امليرغني..  مع  بتعاوني  سعيد  املظفر: 

امليرغنـي: احترافيـة املظفـر أزالت خوفي مـن العمل
حسـني: أحببُت حمـاس املخـرج ووّفرنا له كل شـيء

صفر: توزيـع األدوار مرعـب.. وفكرة املظفر لـم أصنفها

ملشاهدة الڤيديو

هيا الشعيبي: لدّي مسرحيتان 
األولى لألطفال والثانية للكبار

أحمد الفضلي 

تســتعد الفنانــة هيا 
الشعيبي خلوض جتربة 
تتمثــل  فنيــة جديــدة 
بالكتابة واملشــاركة في 
بطولة اعمال مســرحية 
تعكف على كتابتها حاليا 
متهيدا لتنفيذها في الفترة 
القادمة كتجارب انتاجية 
مسرحية جديدة للشعيبي 
التي سبق ان قامت بانتاج 
اعمــال مســرحية داخل 
الكويت وخارجها وآخرها 
كانت مسرحية «عودة ريا 
وســكينة» التي شــكلت 
انتاجية جمعتها  جتربة 

بالفنانة إلهام الفضالة.
ذكــرت  بدورهــا، 
الشعيبي ان العمل االول 
عبارة عن مسرحية اطفال 
انتهيــت مــن كتابة جزء 
كبير مــن احداثها ولدي 

اكثر من عنوان لها االول «خالتي ماما» 
أو «خالتي نانا» والعمل موجه الى أعمار 
مختلفــة مــن االطفال ويوجه رســائل 
تربوية عديدة تهم اطفال اجليل احلالي. 
وان ثاني االعمال عبارة عن مسرحية 
للكبار حتى اآلن لم استقر على اسمها 
وفكرتها تتلخص بوجود فتاة جامعية 
جتبر على السفر لقارة افريقيا وهناك 
حتدث لها العديد من االمور الصادمة، 

وستكون بقالب كوميدي.
وفيما يتعلــق بجديدها في االعمال 
التلفزيونيــة، أفادت الشــعيبي خالل 

حديثهــا لـ«األنبــاء» بأنها رفضت قبل 
ايام املشاركة في عمل درامي عرض عليها 
مــن قبل احد املنتجني، مبررة اســباب 
الرفض بعدم اقتناعها بالشخصية التي 
قدمت لها لكونها ال تناسبها في العمر 
وكذلك الشــخصية ليســت مؤثرة في 
احداث العمل وال تشــكل اي اضافة لي 

في مشواري الفني. 
واضافــت هيا انها حترص وفي كل 
عام على تقدمي عمل جلمهورها على ان 
يكون ذا قيمة فنية سواء كان العمل في 
الدراما بالتلفزيون أو االعمال املسرحية.

مايا تكشف سر ابتعادها عن التمثيل
بيروت - بولني فاضل

كشــفت الفنانة مايا دياب سر 
ابتعادهــا عــن التمثيــل، وقالت: 
عندما أشعر أنه البد من وجودي 
السينمائي أو عرض علي عمل جيد 
سأكون موجودة وأشارك في أعمال 
فنية، ولكــن في الوقت الراهن ال 
تكون أعمــال جيدة، كما أن هناك 
طوال الوقت مشــاورات وعرض 
أعمال علي، وال يوجد اتفاق جدي 

حتى اآلن.
وعــن حضورها فــي مهرجان 
البحر األحمر السينمائي، أشارت 
مايا في تصريحات صحافية إلى 
أنه البد من وجود مشاركة لبنانية 
ســواء من فنانني أو مخرجني أو 
مبدعــني في االحتفــاالت العربية 
اللبنانيون  والعاملية، فالفنانون 
أصبحت لهم بصمة في كل أنحاء 
الوطن العربي، ووجود اللبنانيني 

اليوم ضروري.


