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اجلمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ فنـون

مروان أهدى الكويت «العيون السود».. ومي «موعودة» بحب اجلمهور
عبداحلميد اخلطيب

«ألــف ليلة وليلــة».. عنوان 
أمسية طربية من نوع مختلف، 
أعادتنــا إلى زمــن الفن اجلميل، 
ليلة استحضر فيها الفنان الشامل 
مروان خوري واملطربة مي فاروق 
روائــع الغناء العربــي األصيل، 
وذكرانــا باإليقاعات املوســيقية 
والكلمات اخلالدة التي تأثر القلوب 

وحترك املشاعر.
أقامته  الــذي  الغنائي  احلفل 
شــركة ســني لإلنتاج بالشراكة 
مــع مجموعة «متديــن» الرائدة 
فــي تطويــر املشــاريع متعددة 
االستخدامات، مساء امس األول 
في قاعة «األرينا» مبجمع «٣٦٠» 
وحمل عنوان «ألف ليلة وليلة»، 
جــذب محبي الطــرب من جميع 
الشرائح العمرية، وكان مرضيا 
لكل من حضره، السيما ان جنميه 
ميتــازان بتقدمي هــذا النوع من 

الغناء وأبدعا في األمسية.
مــروان خوري ومــي فاروق 
قدما باقة متنوعة من أجمل أغاني 
الكبــار، وصاحبتهما  املطربــني 
الفرقة املوسيقية بقيادة املايسترو 
د.خالد النــوري، وكانت البداية 
مع عزف الفرقة ملوسيقى رائعة 
سيد درويش «زوروني كل سنة 
مــرة» والتــي تغنت بهــا جارة 
القمر «فيــروز»، لتطل مي على 
املســرح وسط ترحيب كبير من 

احلضور احلاشد الذي مأل جنبات 
القاعة، وشدت بأغنية «في يوم 
وليلة» لوردة اجلزائرية، ومن ثم 
وجهت كلمة للجمهور، قالت فيها: 
«سعيدة جدا اني معاكم النهاردة، 
ألنني لم أتشرف حقيقة منذ زمن 
طويل بلقاكم، شكرا لكل القائمني 
على هذا احلفل، وشكرا ألعضاء 
الفرقة املوســيقية، ومن أسباب 
ســعادتي ايضا انني أشارك مع 
فنان انا من معجبيه في األساس 

وهو مروان خوري».
وانتقلت مي فــاروق ألغنية 
«ايه هو ده» لنجاة الصغيرة، قبل 
ان تقدم مع مروان خوري دويتو 
أغنيــة «ســيرة احلــب» لكوكب 
الشرق أم كلثوم، وغادرت املسرح 
مفسحة املجال خلوري، الذي مت 
اســتقباله بحفاوة بالغة، ليؤكد 
بعدها في كلمته للحضور على ان 
إحياء حفل مخصص الغاني جنوم 
الطرب الكبار جتربة جديدة عليه، 
خصوصا انه تعود ان يغني أعماله 
اخلاصــة، وقال: «هــذه اول مرة 
أحيي حفال ال أقدم فيه أغنياتي، 
ويكون الغانــي املطربني الكبار، 
لكن الشركة املنتجة أقنعتني، وما 
أقنعني أكثر وجود مي فاروق إلى 

جانبي على املسرح».
وشــدا مروان أغنيــة «قلبي 
بيقولي كالم» حملمد عبدالوهاب، 
والتي قدمها بتوزيع جديد وهو 
يعــزف علــى البيانــو، والمس 

بأدائــه وجدان احلضــور الذين 
كانوا يصغون في هدوء تام لهذه 
األغنية الشــهيرة، وختم اجلزء 
األول من احلفل بأغنية «سواح» 
لعبداحلليم حافظ والتي رددها 

معه احلضور.
وفي اجلزء الثاني ظهرت مي 
فاروق من جديد، وغنت «موعود» 
لعبداحلليــم حافظ بأداء متألق، 
وكانت «موعودة» بحب اجلمهور 
الذي هتف أحدهم باسمها معبرا 
عــن حبــه لها فصفق لــه جميع 
من فــي القاعــة، ورددوا كلمات 
األغنية معها، ثم قدمت «دويتو» 
ثانيا مع خوري ألغنية «العيون 
الســود». وقال خوري: «األغنية 
حلنها بليغ حمدي لعيون وردة.. 
هالقد احلب يظهر فيها.. ونهديها 
للكويــت»، بعدها ألهب احلماس 
في «األرينا» بأغنية «زي العسل» 
لصباح، وأعقبهــا بأغنية «جانا 
الهوى» لعبداحلليم حافظ، وأنهى 
وصلته بأغنية «خايف أقول اللي 

في قلبي» حملمد عبدالوهاب.
وودع مروان خوري اجلمهور 
وغادر املسرح، لتصعد مي وتختم 
هذه األمسية الطربية اجلميلة مع 
أغنية كوكب الشرق أم كلثوم «ألف 
ليلة وليلة»، وقدمتها بأداء رائع 
نالت عليه االستحســان، معلنة 
إسدال الستار على ليلة من ليالي 
الطرب األصيل، ليلة بالفعل من 

«ألف ليلة وليلة».

األمسية الغنائية «ألف ليلة وليلة» نظمتها شركة سني لإلنتاج الفني بالشراكة مع «متدين» بقاعة «أرينا» في مجمع «٣٦٠»  

ملشاهدة الڤيديو

وفد وزارة اإلعالم «املونديالي»..ما قصرتوا
مفرح الشمري

القنــوات  جميــع  حتــرص 
التلفزيونية في العالم على التواجد 
في املناسبات الكبيرة، مثل مناسبة 
مونديــال كأس العالم املقام حاليا 
في دولة قطر الشقيقة وذلك لنقل 
جميع انشطته ملشاهديهم من خالل 

تقارير خاصة وحصرية.
وانطالقا من هذا احلرص أرسلت 
وزارة االعــالم وفــدا اعالميا حتى 
يكــون للوزارة متثيل رســمي في 
كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ لتغطية 
كل انشطة وفعاليات كأس العالم، 
وذلك برئاســة مدير القناة الثالثة 

حمد الديحاني.
ومنذ انطالق املونديال وصوال 
ألدواره االقصائية التي نعيشــها 
حاليا يثبت وفد وزارة االعالم انهم 
قادرون على من حتمل املسؤولية في 
ابراز انشطته دعما ومساندة الجناح 
هذه الدورة االستثنائية التي تقام 
في دولة عربيــة وخليجية للمرة 
االولى من انطالقتها، لذا كانت مهمة 
الوفد مضاعفة اجلهد في تســليط 
الضوء أكثر على االنشطة املقامة 
في هــذا املونديال، فلم «يقصروا» 
بشيء، ألن «قطر في عيون الكويت» 

دائما وأبدا.
«األنبــاء» تابعــت اجلهد الذي 
يقوم به وفد وزارة االعالم وهاتفت 
رئيــس الوفد حمد الديحاني الذي 
قــال ان الوفــد التلفزيونــي ومنذ 
بداية البطولة وضع خطة اعالمية 
شاملة ملتابعة االحداث ورصد فرحة 
اجلماهير في مختلف ارجاء دولة 
قطــر خاصــة اجلماهيــر العربية 
املتواجدة خلف منتخباتها املشاركة، 
والبطولــة محل فخــر ليس لقطر 
الشقيقة بل لدول اخلليج والعرب 
كافة نظرا للتنظيم املميز واملبهر.
وشــكر الديحاني وزير االعالم 
عبدالرحمــن املطيــري على ثقته 
بأعضاء الوفد إلبراز كل االنشــطة 
والفعاليات واملقابالت التلفزيونية 
على اكمل وجه وبالشكل املطلوب، 
واصال شــكره الى الوكيل املساعد 

لشؤون التلفزيون تركي املطيري 
والوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية سالم الوطيان على جهودهما 

في إنهاء اجراءات الوفد.
فيما اكد رئيس قســم املذيعني 
عبداهللا السيف ان الوفد الكويتي 

كان له حضــور الفت مع مختلف 
القنوات واحملطات العربية والعاملية 

لتغطية هذا احلدث العاملي. 
اما املخرج عادل املوسوي فوجه 
الشكر الكبير لدولة قطر على حسن 
االستقبال والضيافة وتسخير كل 
االمكانيــات الفنية للوفد الكويتي 
للظهــور باملســتوى الفني الالئق 

في هذا املونديال العاملي.
بدوره، قال املخرج عبدالرزاق 
العطار ان الوفد حرص على التنوع 
باحملتــوى االعالمي لــكل البرامج 
والقنــوات التلفزيونية واالذاعية 
من خالل لقاءات حصرية وتقارير 
رياضية ومنوعة تبث تباعا على 
شاشة تلفزيون الكويت واحملطات 

االذاعية.
النعمــة  أمــا املعــدان نايــف 
وعبداحملســن االيوبــي فوصفــا 
مشــاركتهما ضمن الوفــد مبنزلة 
فرصة لها مكانة كبيرة في قلبيهما 
واضافة كبيرة ملشوارهما االعالمي.
يذكر ان وفد وزارة االعالم ضم 
كال من: حمــد الديحاني ـ عبداهللا 
السيفـ  عادل املوسويـ  عبدالرزاق 
العطارـ  فريد دشتيـ  خالد العتيبي 
ـ وليــد املخلفـ  عبداهللا دشــتيـ  
نايف النعمةـ  عبداحملسن االيوبيـ  
قاسم القطانـ  عبداملجيد الفيلكاوي 
ـ فايز العنزي ـ محمد العصيمي.

املذيع خالد العتيبي املخرج عادل املوسويرئيس الوفد حمد الديحاني

املعد نايف النعمة واملذيع عبداهللا دشتي مع اإلعالمي علي جنم في برنامج «عالوعد» في إذاعة صوت اخلليج

هيا تعتذر عن عدم استكمال «أسفرت»!

مفرح الشمري

بعد ان اســتعان بها بــدال من اإلعالمي 
بــركات الوقيــان وصورت عــدد حلقاته، 
اعتذرت الفنانة هيا عبدالســالم من قطاع 
التلفزيون عن عدم استمراريتها في تقدمي 
برنامج «أسفرت» الذي يبث كل جمعة على 

شاشة تلفزيون الكويت.
وجاء اعتذار هيا مبنزلة الصدمة ألسرة 
البرنامــج الذين ســيبحثون عن مذيع او 
شــخصية مؤثرة من خارج وزارة اإلعالم 
لتقــدمي باقي حلقات هــذا البرنامج وذلك 
بعــد عرض احللقــات التــي صورتها هيا 

على الشاشة!
وأكــدت مصادر لـ «األنبــاء» ان اعتذار 
الفنانة هيا عبدالســالم جاء على حســب 
طلبها ألنها موقعة على عقد مع جهة إعالمية 
أخرى، األمر الذي اســتغربته املصادر انه 
كيف قطاع التلفزيون يستعني بها لتقدمي 

برنامج بعد اعتذار اإلعالمي بركات الوقيان 
وهي متتلك عقدا مع جهة إعالمية خاصة؟!
يذكــر أن برنامج «أســفرت» من إعداد 
محســن العلوي وإخراج جابــر احلربي، 
واســتضاف في انطالقته األولى عددا من 
النجوم مثل الفنانة القديرة سعاد عبداهللا 
واملطرب القدير عبداهللا الرويشد وآخرين.

فالش قدمي

من جانب آخر، استغرب عدد من املتابعني 
لشاشة تلفزيون الكويت إعادة فالش وطني 
قدمي مت تصويره منذ عام لعدد من الفنانني 
واإلعالميني يهنئون به دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة مبناسبة يومها الوطني 
الـــ ٥١، حيث متنوا تصويــر فالش جديد 
لهذه املناســبة ألن «لوك» بعض املذيعات 
املشــاركات في هذا الفالش قد تغير كثيرا 
خصوصا ان لديهن برامج تلفزيونية يعملن 

بها حاليا ..!

تلفزيون الكويت يبث «فالش قدمي»

يسرا: ال صحة لتوقف مسلسلي الرمضاني
كشــفت الفنانة يســرا أنه ال صحة 
لألخبار التي انتشرت مؤخرا حول توقف 
الرمضاني اجلديد  الدرامي  مسلســلها 
«حمداهللا على الســالمة»، مؤكدة أنها 
ستبدأ تصوير مسلسلها اجلديد عقب 
عودتها إلى القاهرة بعد انتهاء فعاليات 

مهرجان البحر األحمر بجدة.
وأكــد مصــدر داخل شــركة «العدل 
غروب»، حسب مجلة «لها»، أن الشركة 
اســتقرت على خوض يســرا الســباق 
الدرامي الرمضاني املقبل بعد أن أثيرت 
أقاويل عن انســحابها من املشاركة في 
دراما رمضان، الفتا إلى أن الشركة أعلنت 
حالة الطوارئ خالل الفترة القادمة، حيث 
قرر املنتج جمال العدل أن يبدأ التصوير 
١٥ اجلاري كحد أقصى لبدء أول مشاهد 
املسلسل والذي اختار له صناعه عنوان 
«حمداهللا على السالمة»، كاسم مبدئي.
مسلســل «حمداهللا على الســالمة» 
تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، 
ويضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى 
جانب يســرا على رأسهم محمد ثروت 

وشيماء سيف.


