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يوسف العماني.. 
مطرب من عالم ثاٍن

العماني أغنية «غالي علي» والتي 
غنى فيها مقطعا باللغة اإلجنليزية، 
وعندما وجد جتاوبا من احلضور 
مــع غنائه باالجنليزية «شــبكها» 
بأغنية املطرب العاملي الراحل فرانك 
سيناترا «Killing Me Softly - تقتلني 
بنعومــة»، وداعبهم العماني قائال: 
«ويــن وزارة التربية أنــا بعلمهم 

اجنليزي».
وقبــل ان يوشــك احلفــل على 
االنتهاء قــدم النجم احملبوب عددا 
آخر من األغاني لتكون مسك ختام 
هذا احلفل املميز، حيث شدا بـ «عني 
ورمني» وهي أغنية فلكلورية غناها 
العديد من املطربني أشهرهم املطربة 
السعودية الراحلة عتاب، ومن ثم 
غنى رائعة املطرب البحريني الكبير 
أحمد اجلميري «شــويخ من أرض 
مكناس»، كما قــد للمطرب الراحل 
أبوبكر سالم أغنيتني، األولى «عادك 
إال صغير»، والثانية «يا سمار» التي 
متايل على أنغامهــا كل احلضور، 
ومن بعدها شدا بأغنية «حتريتك» 

للمطرب الراحل صالح احلريبي.
واختتم العماني حفله الســاهر 
باألغنيــة الوطنية «فــوق القمة»، 
ليسدل الستار على واحدة من أجمل 
احلفالت الناجحة التي شهدها مركز 
جابر األحمــد الثقافي، حيث خرج 
هذا احلدث الغنائي بأفضل صورة 
بدايــة من املســرح املجهز بشــكل 
جميل وتقنيات حديثة على مستوى 
الصوت واإلضــاءة، باإلضافة الى 
املجهود الكبيــر الذي بذله منظمو 
احلفل من قبــل املركز الذين كانوا 
متعاونني مع احلضور بشكل راق 

جدا.

أغنية «قلبي معذب» التي تفاعلوا 
معها بشكل كبير ورددوا كلماتها، 
ثــم قدم العماني ثاني أغنية له من 
اختيار احلضور وهي «يعشقني»، 
ومن بعدها غنى «شكرا» و«يا نور 
العني» لينتقل مرة اخرى باجلمهور 
الــى املغرب العربي فقــدم األغنية 
الشــهيرة «كان يا مكان» للمطرب 

املغربي عبدالوهاب الدكالي.
وشدا يوسف بعد ذلك بأغنية «يا 
رايح» للمطــرب اجلزائري دحمان 
احلراشي، وعقب هذا الكم من األغاني 
اجلميلة واملتنوعة قدم رائعة املطرب 
اللبناني الراحل وديع الصافي «الليل 
يا ليلــى»، وأعقبها بأغنية «ُمتيم» 
للمطرب اليمني كرامة مرسال والتي 
تفاعــل معها اجلمهور بشــكل غير 

طبيعي.
ومــن مفاجــآت احلفــل تقــدمي 

احلماس داخل املسرح وقدم أغنية 
«تصدق وال أحلفلك» للراحل طالل 
مــداح، لينتقــل بعدهــا باحلضور 
الى املغــرب العربي ليقــدم أغنية 
مغربيــة قدمية بعنــوان «هي هي 
جاية تصفــار وتخضار» للمطربة 
احلاجــة احلمداوية، ثم عاد مجددا 
الى اخلليج وشدا بأغنية «شكواي» 
للمطرب عبداحملسن املهنا، وتالها 
بـ«آه يا األســمر يا زين» للمطرب 

الكبير عبدالكرمي عبدالقادر.
وعقــب هذه الباقــة من األغاني 
التــي «تســلطن» معهــا اجلمهور، 
بدأ يوســف في تقدمي مجموعة من 
أغانيه اخلاصة، وقبل كل أغنية كان 
يجري عملية تصويت بني اجلمهور 
على الهواء مباشرة، واألغنية التي 
حتظــى بتأييد كبيــر منهم يقدمها 
لهم، وكان االختيار األول للجمهور 

ياسر العيلة

املطرب يوســف العماني، فنان 
متعدد املواهب، يغني منذ ٢٣ عاما 
ويكتــب ويلحن ويعــزف على آلة 
العود، باإلضافة الى إجادته للغناء 
بأكثر من لغة ولهجة، ويعد واحدا 
من أهم األصوات اجلميلة واملثقفة 
موســيقيا علــى مســتوى اخلليج 

والوطن العربي. 
اجلمهور كان على موعد مســاء 
اجلمعة املاضي مع العماني من خالل 
حفل غنائي رائع أقيم في املســرح 
املفتوح مبركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي مبصاحبة الفرقة املوسيقية 
بقيادة د.بسام البلوشي، وبحضور 
حاشــد لم متنعه بــرودة اجلو من 
التواجــد واالســتمتاع مبطربهــم 
احملبوب الذي أحاطهم بأجواء من 
الدفء التي صاحبت روعة األغاني 
التــي اختارها لهم فــي هذه الليلة 
املميزة، فلم يتوقف اجلمهور حلظة 
عــن التصفيق وترديد الكلمات مع 
كل أغنية قدمها جنمهم احملبوب ما 

أنساهم برودة الطقس.
وعقب استقبال يوسف العماني 
أحسن استقبال من قبل احلضور، 
داعبهم قائال: «إن شاء اهللا نقضي 
معا سهرة مميزة، وكل ما تطلبوه 
من أغان سأقدمها لكم»، وبدأ بأولى 
أغنياته «ربوع الشــمال» للمطرب 
الراحل سلمان زميان والتي أطلقت 
شرارة احلماس منذ الوهلة األولى، 
معلنة اننا أمام حفل مختلف ومميز، 
حيث قدم العماني قائمة أغان اقتربت 
من ٢٥ أغنية على مدار ١٣٠ دقيقة.

وبذكاء املطرب، استثمر العماني 

في حفل رائع أقيم باملسرح املفتوح 
في مركز جابر األحمد الثقافي وسط حضور غفير

(زين عالم) جمهور من مختلف األعمار في حفل يوسف العماني 

سيلفي يجمع العماني مع الزميل ياسر العيلة

قـدم أغاني بـكل اللهجـات واللغـات وقتل اجلميـع بنعومةذكاء فـي اختيـار أغـاٍن لكبـار املطربـني القـت اإلعجـاب

ملشاهدة الڤيديو

«دار الهوى» يحتاج تغيير موعد بثه!
مفرح الشمري 

يحســب لتلفزيــون 
الكويــت دعمــه للتراث 
خــالل  مــن  الكويتــي 
ايجــاد برامج مباشــرة 
إلبــرازه  وتلفزيونيــة 
للجيل احلالي ولكل من 
يتابع شاشــة تلفزيون 
الكويت في اخلارج وهذا 
أمر ُيشكر عليه القائمون 
علــى تلفزيــون الكويت 

وعلى رأســهم الوكيل املســاعد لقطاع 
التلفزيــون تركي املطيري، ولكن مثل 
مــا يقولــون «احللو ال يكمــل» ألن ما 
يعيب مثل هذه البرامج توقيت بثها على 
شاشة التلفزيون والدليل برنامج «دار 
الهوى» الذي يسلط الضوء على الفنون 
الشعبية وفرقها البرية والبحرية وهي 
خطــوة لدعم هذه الفنون ولكن أيعقل 
أن يبث هذا البرنامج بعد منتصف ليل 
اجلمعة «فجر السبت» من كل اسبوع؟ 
وهــو برنامج املراد بــه تعريف اجليل 

احلالي بفنونها الشــعبية ودورها في 
احملافظة على التراث الكويتي الغنائي 
الشعبي الذي اليزال عالقا في األذهان 

عند أهل الكويت واخلليج.
 برنامــج «دار الهــوى» جهد جميل 
يحســب لفريقه بقيادة املخرج القدير 
جوهــر اجلويهل وخطــوة داعمة من 
تلفزيون الكويت لفرقنا الشعبية ولكن 
نتمنى أن يتم تغيير موعد بثه ليحقق 

الهدف املرجو من ورائه.. 
فهل من مجيب؟!

لتحقيق الهدف املرجو من ورائه

جنالء بدر: «معنديش خطوط حمراء»جنالء بدر: «معنديش خطوط حمراء»
القاهرة - محمد صالح

بــدر  الفنانــة جنــالء  رفضــت 
التصنيف السائد في السينما املصرية 
منذ التســعينيات حول «الســينما 
النظيفة»، مؤكدة أن الفن بطبيعته 
ال يعــرف التصنيف، وال توجد فيه 
خطوط حمــراء، وقالت: «معنديش 
خطوط حمــراء وأرفــض مصطلح 
السينما النظيفة ألن الفن ليس فيه 

تصنيف».
وأكدت جنــالء، خالل حوارها مع 
برنامج «ســبوت اليــت»، أن الفنان 
يبحث دائما عن شخصية يخرج فيها 
مخزونه الفني، وعندما يجد سيناريو 
جيدا ومخرجا متميزا وطاقم عمل جيدا 
يبدع في الدور، موضحة أن شخصيتها 
مبسلسل «في كل أسبوع حكاية» كانت 
«وش الســعد» عليها، الفتة الى أنها 
ستشارك في مسلسل «سر السلطان» 
مــن إخراج خالد يوســف، وقالت إن 
هناك تكتمــا كبيرا من القائمني على 

العمل حلني االنتهاء من املسلسل املقرر 
عرضه ضمن مسلسالت رمضان املقبل.

وفي إشارة النتقال خالد يوسف من 
عالم السينما إلى الدراما التلفزيونية 
ألول مرة، ردت بدر: املخرج السينمائي 
يتميز برؤيــة مختلفة عــن املخرج 
الدرامي، وهذا ما مييز خالد يوســف 
في إخراجه ملسلسل «سر السلطان»، 
والــذي يعــد أول مسلســل درامــي 
يخوض من خاللــه جتربة اإلخراج، 
موضحة أنه مهتم بكل كادر ومشهد 
يقوم بتصويره، مؤكدة أنها تستمتع 
بتعليقات «السوشــيال ميديا» على 
أعمالهــا الفنيــة، وتقابــل تعليقات 
تضحكها من قلبها، كما أنها حتب أن 

تستمع لكل اآلراء.
وأوضحــت جنالء بــدر أن بعض 
الفنانني، يفكرون في عمل مشــروع 
بجانب مهنة التمثيل، وذلك يحتاج إلى 
عناية في االختيار وتركيز، مضيفة 
أنها حتب مهنة الديكور، ومن املمكن 

أن تعمل بها.

مادلني طبر تضع سهير رمزي في ورطة!

فاجــأت الفنانــة مادلني طبــر ُصناع 
مسلســل «أم البنات» باعتذارها عن عدم 
اســتكمال تصويــر مشــاهدها فيه، رغم 
انطــالق عجلة التصوير منــذ أيام عدة، 
لتضــع بذلك بطلة العمل الفنانة ســهير 
رمزي في ورطة، حيث لم يتبق على حلول 
شــهر رمضان إال شــهر ونصف الشهر، 
وبالتالي أصبح من املتعذر التعاقد مع فنانة 
بديلة النشغال أغلبهن في أعمال أخرى.

وأعلنــت مادلــني عبــر صفحاتها في 
مواقع التواصــل االجتماعي، قائلة: «إنه 
موسم االعتذارات عندي، اعتذرت عن «أم 
البنات» للمنتج أ.محروس املصري إخراج 

أ.عبدالعزيز حشــاد، واعتذرت أيضا عن 
بطولة «تعويذة رشــيدة» بدور رشيدة 
للمنتج واملخرج أ.حامت صالح، ألني مش 
هاجي على نفســي بأي حاجة فنية مش 
مكتملة العناصر إخراجا نصا إنتاجا كاست 
ممثلني ومعنويا وماديا التوليفة كلها، إن 
لم تكتمل من وجهة نظري، فاألفضل مع كل 
االحترام االنسحاب... تاريخي بيكفيني».
وذكرت مجلة «لها» أن سبب انسحاب 
طبر من املسلســل هــو خالفات مع جهة 
اإلنتــاج، التــي لــم توفر بعــض األمور 
التي طلبتها طبر ليتســنى لها استكمال 

التصوير.

نانسي عجرم..  «بدي حدا حبو» نانسي عجرم..  «بدي حدا حبو» 
بيروت - بولني فاضل

أطلقت الفنانة نانسي عجرم أغنيتها 
اجلديــدة «بدي حدا حبو» على موقع 
«يوتيوب»، وذلك مع اقتراب االحتفال 
بيوم احلب الذي يأتي في الرابع عشر 
من فبراير املقبل، واألغنية من كلمات 
أحمد ماضي، أحلان زياد برجي، توزيع 
هادي شرارة، بينما الڤيديو كليب من 
إخراج سمير سرياني، وحتظى االغنية 

بتفاعل كبير اجلمهور.

وكانت نانسي قد روجت لألغنية 
عبــر حســاباتها على «السوشــال 
ميديا»، حيــث شــاركت متابعيها، 
لقطــة مــن ڤيديــو كليــب األغنية، 
وكتبت في تعليقهــا على الڤيديو، 
الذي شاركته عبر حسابها الرسمي 
على «انستغرام»: «قرب عيد احلب.! 
محمسني؟.. بدي حدا حبو..على قناتي 
الرسمية على يوتيوب وعلى شاشة 
lbci Lebanon»، وتفاعل عدد كبير من 

جمهور ها مع األغنية.


