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فنـوناالربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣

م نخبة من املتميزين امللتقى الوطني «املؤثرون في بالدي» كرَّ
اقيمت مساء االثنني النسخة االولى من فعاليات 
امللتقى الوطني «املؤثرون في بالدي في دورته 
االولى، حتت رعاية رجل االعمال فهد عبدالرحمن 
املعجل، وحضور رئيس جلان الترشيح ورئيس 
االحتاد العربي لالعالم االلكتروني فيصل الصواغ، 
بالتعاون مع احتاد اجلمعيات التعاونية واملعهد 
الكويتي الدولي للتدريب االهلي وفندق ميلينيوم 
سنترال الكويت، حيث مت تكرمي نخبة من ابناء 
الكويــت الذيــن متيزوا بتقدمي منــاذج ايجابية 

يفتخر بها املجتمع.
وبهذه املناسبة قال رئيس ملتقى «املؤثرون 
فــي بالدي» املستشــار جمال العدواني: نشــكر 
جميع املكرمني ملشاركتنا في ليلتنا االستثنائية 

وخاصة ونحن نشهد اطالق الشمعة االولى من 
عمر امللتقى، حيث بدأنا الفعاليات بتقدمي حلقتني 
نقاشــيتني، حملــت االولى عنــوان «كيف اكون 
انسان ايجابي» واملتحدثون كانوا االعالمي خالد 
االنصاري والرئيس التنفيذي لشركة الدروازة 
طالل الشمري وبطل العالم في الدراجات املائية 
محمد بوربيع وجنم السوشــيال ميديا محسن 
النصــار وادار احلوار االعالمــي أحمد الفرحان، 
أما احللقة النقاشــية الثانية فكانت لشــخصية 
امللتقى حســني النصار بعنوان «متيز وانفراد» 

وأدار احلوار االعالمي طالل املاجد.
وأضاف العدواني: اليوم حرصنا على تقدمي 
الدعم اإلعالمي والتنموي لتلك الطاقات االيجابية 

وإبراز مواهبهم بالصورة املشرفة وحتفيز اآلخرين 
ليحذوا حذوهم ويصبحوا قدوة لشباب وفتيات 
الكويــت مســتقبال، الفتا الى ان الــدورة االولى 
متيزت باختيارها شخصية امللتقى رجل االعمال 
واملؤثر حســني النصار، وذلك لكثرة اسهاماته 
ومشــاركاته االيجابية خاصة انه اصبح عالمة 

فارقة في االعالم الكويتي.
واختتم العدواني قائال: شكرا من القلب لكل 
من ســاهم ودعم وشــارك في إبــراز هذا احلدث 
الكويتي الوطني، لوالكم ما جنح امللتقى الوطني 
«املؤثرون في بالدي»، لوال جهودكم ودعمكم ملا 
ظهر للنور، بحضوركم ودعمكم سوف نستمر، 

بسواعد الكويتيني نبني الكويت.

واشتمل حفل امللتقى على العديد من احللقات 
النقاشية الثرية باحلوارات واملداخالت، والفعاليات 
املتميــزة، وكلمــات عديــدة لراعــي االحتفالية 
وشــخصية امللتقى وعدد مــن املكرمني، اضافة 
الى نبذة عن اجلهــات الداعمة للحدث، وفيديو 
مقطوعة موسيقية معروفة للموسيقار د.عامر 
جعفر، وكلمة املدير العام لشركة مصاعد المار 
م.عبداهللا العامر.، ثم ملسة وفاء للراحل االعالمي 

الكبير محمد السنعوسي.
وكرم امللتقى نحو ٣٥ شخصية من الشخصيات 
املؤثرة مجتمعيا منهم على سبيل املثال ال احلصر، 
الناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبداهللا السند، 
الرئيس التنفيذي إلذاعة ٣٦٠ طالل الياقوت، رئيس 

نقابــة الفنانني واإلعالميــني د.نبيل الفيلكاوي، 
الناطق الرسمي لوزارة االعالم انوار مراد، خبير 
األرصاد اجلوية عيسى رمضان، رئيس جمعية 
التميز اإلنساني د. خالد الصبيحي، بطل العالم في 
الدراجات املائية محمد بوربيع، وجنم السوشيال 
ميديا محسن النصار، وطالل الشمري الرئيس 
التنفيذي لشركة الدروازة، وم.عبداهللا عامر مدير 
عام شركة المار للمصاعد، وعبدالعزيز الريس 
مدير التسويق والعالقات العامة شركة األولى، 
ود. ميرفــت احلناوي وجواهــر بلس، ورئيس 
املكتب اإلقليمي لدول مجلس التعاون في االحتاد 
التعاونــي العربي واإلعالمي خالــد االنصاري، 

واملنتج محمد سامي العنزي وغيرهم.

رئيس امللتقى املستشار جمال العدواني املوسيقار د.عامر جعفر تكرمي د.نبيل الفيلكاوي في النسخة األولى من امللتقىشخصية امللتقى حسني النصار

بعد ٣٠ سنة.. سعاد عبداهللا 
جتمع عبداللطيف البناي مع أحالم

مفرح الشمري

بعد غياب ٣٠ ســنة، اســتطاعت الفنانة القديرة 
ســعاد عبداهللا ان جتمع الشاعر الغنائي عبداللطيف 
البناي باملطربة االماراتية احالم لغناء مقدمة مسلسلها 
االجتماعي اجلديد «مجاريح» الذي سيعرض في شهر 
رمضان املقبل، وهو من تأليف الكاتب االماراتي جمال 
سالم واخراج عيسى ذياب ويشارك فيه نخبة مميزة 
من الفنانني على رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبداهللا.

في هذا الصدد، عبر الشاعر القدير عبداللطيف 
البناي عن ســعادته لعودة الــى التعاون مع املطربة 
االماراتية احالم بعد هذا الغيــاب الطويل وحتديدا 
بعد اغاني «تناظر الساعة، واحبك موت، وقول عني 
ماتقول»، شاكرا الفنانة القديرة سعاد عبداهللا على هذه 
الفرصة من خالل كتابة مقدمة مسلسلها الدرامي اجلديد 

«مجاريح» والتي تقول كلماتها: «على كل حال مشكورة 
يا دنيا، ســرقتي من العمر أجمل سنينيه، تركتيني 
كما طير يعاني، افتحي باب القفص ال حتبســينه»، 
مؤكدا انه تعاون مع الفنانة القديرة سعاد عبداهللا في 
كتابة عدد من اعمالها السابقة السابقة والتي حققت 
جناحات مدوية في الوســط الفني مثل «على الدنيا 
السالم»، «خالتي قماشة»، «زوارة اخلميس»، «البيت 

بيت ابونا» باالضافة إلى «جنة هلي».
وأشار الشاعر القدير عبداللطيف البناي الى انه 
سعيد ايضا ان مقدمة مسلسل «مجاريح» صاغ حلنها 
املوسيقار السعودي ناصر الصالح الذي يتعاون معه 
للمرة األولى، شاكرا املطربة احالم على هذا التعاون، 
متمنيا النجاح له وللمسلسل الذي يحمل بني طياته 
قصة جميلة انســانية ســتالمس قلوب املشاهدين 

حني عرضه.

لغناء مقدمة مسلسلها اجلديد «مجاريح» التي صاغ حلنها ناصر الصالح

مونيا احلجي.. 
م اهللا أجرچ عظَّ

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواســاة إلى املذيعة مونيا احلجي 
لوفاة والدها، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

«كلمة أخيرة».. جديد ليلى زاهر
القاهرة - محمد صالح

كشــفت الفنانــة ليلى أحمــد زاهر عن 
البرومو األول ألغنيتها «كلمة أخيرة» املقرر 
طرحها قريبا عبــر «يوتيوب» واملنصات 
املوســيقية املختلفــة، وهــي أول جتربة 
احترافية للممثلة الشابة في عالم الغناء، 
بعد تصدرها «الترند» أكثر من مرة مبقاطع 

غنائية لها من مناسبات عامة واجتماعية.
ونشــرت ليلــى البرومــو الرســمي 
ألغنيتهــا، عبــر حســابها الرســمي في 
«انستغرام»، وظهرت وسط الثلوج بإطاللة 
شتوية متيل للرومانسية وعلقت عليها: 
«قريبا»، ودعمها والدها الفنان أحمد زاهر 
بأول تعليق قائال: «مبروك يا حبيبة قلبي 

إن شاء اهللا هاتكسري الدنيا».

نور: ال أتفاعل مع «السوشيال ميديا» 
بيروت - بولني فاضل

كشــفت الفنانة اللبنانية نور األســباب التي أدت 
إلى عدم تفاعلها بشــكل جيد مع «السوشيال ميديا»، 
وقالــت: «السوشــيال ميديا أصبحت واقعا نعيشــه 
حاليا، وعلى الرغم من أنني غير متفاعلة معها كثيرا 
ولكن أتابع ردود األفعال، هي تســاعد الفنانني اجلدد 
ولو فنان كويس هيكمل لو مش كويس طريقه هيقف 

لكن أنا لست من الناس املهووسة بها».
وعن دورها في مسلسل «موضوع عائلي»، قالت: 
«سعيدة بنجاح موضوع عائلي والتي كانت كواليسه 
مميزة وبوجود جنم بحجم ماجد الكدواني»، مكملة: 
«كنت حاســة إنهم عصابة وأنا انضميت ليهم جديد، 

فهم جميعا يتمتعون بخفة دم كبيرة».
وحول ســبب ابتعادها عن التمثيل لفترة بسبب 
زواجها، ردت: «قررت االبتعاد عن التمثيل بعد زواجي 
وبعدها أجنبت أوالدي فقررت آخذ قسط من الراحة، 
وعند رجوعي للفن مرة أخرى كان املوضوع صعبا ألن 
الزم ترجع أقوى وتقرأ سيناريوهات مميزة وتقارنها 

مع اللي أنت عملته قبل كده».
يذكر أن نور تعيش فترة نشاط فني مكثف حاليا، 
حيث عرض لها مؤخرا مسلسل «موضوع عائلي» اجلزء 
الثاني، مبشاركة ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد 
رضوان، كما يعرض لها في السينما حاليا فيلم «نبيل 

اجلميل اخصائي جتميل» مع الفنان محمد هنيدي.

أحمد فهمي وآينت عامر.. «مبروك جالك ولد»

تعرض الليلة مسرحية «مبروك جالك 
ولد» وتستمر حتى ٥ اجلاري في الرياض، 
مــن بطولة احمد فهمــي وآينت عامر ضمن  
فعاليات «موسم الرياض» حتت شعار «فوق 
اخليال»، وقال احمد فهمي في بيان صحافي، 
انه بذل جهدا كبيرا في التحضيرات لتنال 

املســرحية إعجاب اجلمهور، الفتا إلى أنه 
يتعاون في املسرحية مع العديد من الفنانني 
بجانب آينت عامر، ومنهم: ميرهان حسني، 
محمود الليثي، مي القاضي، سامي مغاوري، 
محمد محمــود، مصطفى أبوســريع، ومن 

إخراج بتول عرفة.


