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أحمد رسالن :حفل الليثي وبوسي في الكويت  30نوفمبر
سيكون األضخم على اإلطالق

• ال�شيخ دعيج اخلليفة

�أكد املن�سق العام ملهرجان االغنية
ال�شعبية العربية احمد ر�سالن
ان احلفل ال��ذي �سيحييه الفنان
ال�شعبي امل�رصي حممود الليثي
والفنانة ال�شعبية بو�سي والفنان
اللبناين ح�سني �شعالن برعاية
ال�شيخ دعيج اخلليفة ال�صباح
وامل��ق��رر اق��ام��ت��ه ي���وم اجلمعة
املوافق  30نوفمرب احلايل �سيكون
اال�ضخم على االطالق.
وقال ر�سالن يف ت�رصيح �صحايف ان
عدد املقاعد املخ�ص�صة للجمهور
يبلغ � 2500شخ�ص ،م�شري ًا الى ان

كيف حالك أيها الفن؟!
م�شعل ال�سعيد

• ح�سني �شعالن

احلفل �سيقام يف قاعة ق�رص حويل
بارك ،وقد مت تنظيم القاعة وفق ًا
لأحدث الطرق الهند�سية العلمية
حيث تعد قاعة ق�رص ح��ويل هي
اال�ضخم يف الكويت.
و�أو���ض��ح ان��ه يتم حاليا جتهيز
القاعة ب ��أح��دث اج��ه��زة ال�صوت
واال����ض���اءة واع����داد ال��دي��ك��ورات
الالزمة ،م�شري ًا الى ان اجلمهور
ب��د�أ بالفعل حجز املقاعد عرب
املوقع اال�شهر اخلا�ص باملنا�سبات
املختلفة يف الكويت.
وافاد ر�سالن ب�أن املطرب ال�شعبي

• حممود الليثي

حممود الليثي وال��ذي ح�صل على
جائزة اف�ضل مطرب �شعبي عدة
م��رات منها اف�ضل مطرب �شعبي
يف العام � 2018سيقدم يف احلفل
املنتظر احدث اغنياته والتي قدمها
يف �ألبومه اجلديد ال��ذي طرحه
قبل ايام ،باال�ضافة الى اغنياته
ال�شهرية التي حفظها اجلمهور
عن ظهر قلب ومنها اغنيات «عم
يا �صياد� ،سوق البنات� ،أطاوع
وبونبوناية» وغريها من االغنيات
الأخرى.
وب�ين ر���س�لان ان الفنان حممود

الليثي مر�شح للح�صول على احد
اك�بر ج��وائ��ز ال��غ��ن��اء العاملية
وهي جائزة «باما ميوزك اوورد
الأم�يرك��ي��ة» والتي �سيعلن عنها
اجلمعة املقبل واملر�شح لها عدد
من اهم جنوم الغناء يف العامل،
م�����ش�ير ًا ال���ى ان جم���رد الرت�شح
للجائزة هو اجناز كبري جداً.
ول��ف��ت ال���ى ان ال��ف��ن��ان��ة بو�سي
�ستقدم عدد ًا من اغنياتها ال�شهرية
ومنها «ك��ان ياما ك��ان ،تعالى،
�آن يا دنيا و�ألو �ألو» وغريها من
االغنيات،م�شري ًا ال��ى ان بو�سي

شيماء سبت :بعض المنتجين يريد فنانين أجورهم منخفضة
ك�شفت الفنانة البحرينية �شيماء �سبت عن
�سبب قلة �أعمالها الدرامية يف الإمارات �أو
خارجها ،مو�ضحة �أن ال�سبب هو تقدمها يف
العمر وعدم منا�سبة كل الأدوار لها.
و�أ�ضافت �شيماء ،يف مقابلة تلفزيونية،
�أن بع�ض املنتجني �أ�صبحوا «ي�سرتخ�صون»
�أي يعتمدون على من هم �أجورهم قليلة وال
يكلفونهم �شيئا ،لذلك ال يف�ضلون النجوم
لأن تكلفتهم باهظة.
وق��ال��ت الفنانة �شيماء �سبت �إن و�صف

• لولوة املال

«عان�س» ال ي�ضايقها �أب��دا ،ولكنها جتده
عن�رصيا ،و�أطلقه العرب لتدمري و�إحباط
�أنف�سهم فقط ،م�ؤكدة �أنه ال يوجد يف احلياة
ما يقال ب�أن قطار الأحالم �أو الزواج فات
�أحدا.
وحتدثت �شيماء عن مر�ض �شقيقتها الفنانة
�شذى ،مو�ضحة �أنها �أ�صيبت مبر�ض نادر
ال ي�صيب �إال عددا قليال من الأ�شخا�ص حول
العامل ،وهو «�شلل جزئي باملعدة» ،م�ؤكدة
�أن حالتها ال�صحية بد�أت تتح�سن ،م�شرية

بلقيس تستعين
بشبيهتها للترويج
ألغنيتها الجديدة

• بلقي�س

�إلى �أن مر�ض �شذى �أظهر املعدن احلقيقي
للكثري من النا�س حولها.
يذكر �أن م�سل�سل «�صيف بارد» �آخر �أعمال
الفنانة �شيماء �سبت ،و�شارك يف بطولته
ع���دد م��ن جن���وم اخل��ل��ي��ج ،منهم �شيالء
�سبت ،ومرمي ح�سني ،وفاطمة احلو�سني،
و�أ�شجان ،ومرمي الغامدي ،وديانا رحمة،
ورمي حمدان ،ونريمني حم�سن ،وهو من
ت�أليف الكاتبة �سارة العليوي ،و�إخراج
�إياد اخلزوز.

لولوة المال تغضب
من إحدى متابعاتها
�أبدت الفنانة لولوة املال ا�ستياءها
ال�شديد من التعليقات ال�ساخرة التي
نالتها ب�سبب قرارها بعدم الزواج،
وذل��ك عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
تطبيق «�سناب �شات».
ون�رشت «امل�لا» فيديو م�صورا لها،
ظهرت فيه وه��ي غا�ضبة من �إحدى
متابعاتها قائلة�« :أق�سم بالله تعبت
منكم ورب الكعبة �أنتي �شو دخلك
فيني ،بدك حتا�سبيني على كالمي ،يف
وحدة كاتبتلي �أنتي ما تبي تتزوجني،
�أنتي �أ�صال �أول معر�س رح يتقدملك رح
تاخدينه».
و�أ�ضافت�« :أنتي لي�ش تتدخلني بحياتي
�إن رف�ضت �أو ر�ضيت �أو احرتقت� ،أنتي
�شكو مو م�شكلتي �إذا �أنتي مو را�ضية
عن حياتك و�أنا حياتي خمتلفة

بعد م��رور يومني على طرح
�أغنيتها اجلديدة «�شوف يل
حل» ،ن�رشت الفنانة بلقي�س
مقطع فيديو ل�شبيهتها وهي
ت����ؤدي الأغ��ن��ي��ة ،بعد �أن مت
تداول فيديو «ال�شبيهة» ب�شكل
كبري ع�بر م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي.
وعلقت بلقي�س على الفيديو
اخلا�ص ب�شبيهتها التي اعتمدت
اللوك نف�سه ال��ذي �أطلت به
بلقي�س عند الرتويج للأغنية،
«ال�شبيهة ت�رضب من جديد.
ت�شبهني وال ال؟ ب�س الأغنية
حتاكل منك حتة» .هذه واحدة
من �أكرث الفانز اللي حافظني
تفوت يل
كل �أغنياتي ،وم��ا ّ
حفل �إال هي بال�صف الأمامي..
وال�شبه كبري»
و�سبق ل�شبيهة بلقي�س �أن �أطلت
�أكرث من مرة عرب «ال�سو�شيال
ميديا» ،وه��ي تق ّلد بلقي�س
نظرا لت�أثرها
غناء و�شكلاً ،
ً
ً
الكبري بها.

مجرد رأي

عنك وحمدالله مرتاحة».
وت��داول م�ستخدمو مواقع التوا�صل
االجتماعي ،م��ؤخ��را ،مقطع فيديو
للفنانة ل��ول��وة امل�لا ،م��ن تطبيق
«�سناب �شات» ،تك�شف فيه عن عدم
امتالكها �أ�صدقاء من الو�سط الفني،
�سوى اثنني فقط ،م�ضيفة« :و�أي �أحد
يقولكم �إن الو�سط كله بيحب بع�ضه
م�ستحيل ،ما �أحد يحب الثاين».
وخا�ضت الفنانة لولوة املال ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «عربة
�شارع» ،من بطولة �سعاد عبدالله،
ج��م��ال ال���رده���ان ،داود ح�سني،
هبة ال��دري ،فاطمة ال�صفي ،مرام
البلو�شي ،با�سمة حمادة ،و�آخرين،
ت���أل��ي��ف ح��م��د ال���روم���ي� ،إخ����راج
منري الزعبي.

الجمهور الكويتي يلتقي مطرف

المطرف بصالة التزلج  28ديسمبر
يلتقي املطرب مطرف املطرف جمهوره الكويتي،
يف حفل غنائي ب�صالة التزلج  28دي�سمرب
املقبل ،يقدم خالله باقة من �أ�شهر �أغانيه يف هذا
احلفل.
ويجهز «املطرف» جلمهوره «ميني �ألبوم» ،ي�ضم
� 4أغنيات ويتوقع �أن يح�صل على ن�صيب كبري
من النجاح ،كما ي�ستعد خالل الفرتة املقبلة
للم�شاركة يف العديد من احلفالت بال�سعودية
ودب��ي وال��ق��اه��رة ،بجانب مهرجان «فرباير
الكويت» املقبل.
يذكر �أن الفنان مطرف املطرف� ،أحيا حف ً
ال
غنائي ًا �ساهر ًا �ضمن مهرجان الرتاث املعا�رص
يفحديقة ال�شهيد خالل الأيام املا�ضية ،وتفاعل
معه اجلمهور مرددين معظم
�أغ��ان��ي��ه ،واعتربها
اجلمهور الكويتي
ليلة طربية
ك��وي��ت��ي��ة،
م����ؤك���دي���ن
ح�ضو ر هم
رغ��م ب��رودة
اجلو.

• مطرف املطرف

• بو�سي

�ستقدم عدد ًا من االغنيات الثنائية
مع الفنان حممود الليثي.
وحول م�شاركة الفنان ح�سن �شعالن
قال ر�سالن ان الفنان ح�سني �شعالن
له جمهور عري�ض يف الكويت وهو
م��ا �شجع اللجنة املنظمة على
ا�رشاكه يف هذا احلفل ،حيث �سيقدم
عدد ًا من االغنيات التي ا�شتهر بها
واحبها اجلمهور يف الكويت.
يذكر ان احلفل من انتاج �رشكة
ميلودياز للإنتاج الفني وتنظيم
احمد ر�سالن وخالد بهاء و�ستقوم
بتقدمي احلفل النجمة مي عبدالله.

هدى حمدان تتحدث
عن أكثر األسئلة التي
وجهت إليها
ك�شفت الفنانة ه��دى حمدان
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع «ان�ستغرام» ،عن �أكرث
الأ�سئلة التي توجه لها على
مدار حياتها ال�شخ�صية.
ون�رشت «هدى»� ،صورة حديثة
لها وعلقت عليها قائلة« :ممكن
نتعرف؟! �أكرث �س�ؤال ات�س�ألته
بحياتي ،و�شو جن�سيتك؟! ثاين
�أكرث �س�ؤال ..وردة فعلي تكون:
هكذا».
وانتهت ه��دى حمدان حديثا
م��ن ت�صوير �أح���دث �أعمالها
الفنية وهو م�سل�سل يحمل ا�سم
«�سواها البخت» من ت�أليف
حم��م��د ال��ك��ن��دري ،و�إخ����راج
ح�����س�ين �أب����ل ،وي�����ش��ارك يف
بطولته ع��دد من النجوم من
بينهم حممد ال�صرييف ،بدور
عبدالله ،فهد البناي� ،شيالء
�سبت ،و�آخرون.
و�شاركت هدى حمدان �أي�ضا يف
م�سل�سل «بني الأم�س واليوم»،
ال��ذي �شاركها بطولته نخبة
من النجوم ،من بينهم :غدير
ال�����س��ب��ت��ي ،وحم��م��د جابر،
و�شفيقة ي��و���س��ف ،و�أح��م��د
ال��ع��ون��ان ،وم��ي عبدالله،
و�أح���م���د �إي�������راج ،ون����واف
ال�����ش��م��ري ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
جمموعة من الأطفال ،وهو من
ت�أليف �ضيف الله زيد و�إخراج
املخرج �أحمد الفردان.

عندما ت�س�أل اح��د ًا عن حاله على الغالب
ت��ري��د االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه ،وك��ذل��ك احل��ال
بالن�سبة للفن ،اذا �س�ألنا عن حاله فنحن
نريد االطمئنان ،والت�أكد هل هو على مايرام
ام �أن احلال على ما هي عليه ،فالفن يرقد
بامل�ست�شفى منذ بد�أ العد التنازيل لرحيل
جنوم الفن،ورمبا الي��دري البع�ض انه مر
ال ثم عاودته الغيبوبة
بغيبوبة وافاق قلي ً
مرة اخرى ،وهذا م�ؤ�رش خطري على ان حالته
ال�صحية تنذر بعواقب وخيمة ،انهيار تام
يف احلركة الفنية ،وتراجع كبري يف م�ستوى
امل�سل�سالت الدرامية ،وعزوف ملحوظ عن
متابعة امل�سل�سالت الكويتية ،رمب��ا كان
للإن�ستغرام واليوتيوب وبقية الو�سائل
احلديثة دور يف تراجع الفن� ،إال ان اجليد
يفر�ض نف�سه ،قد يقول البع�ض ان هناك
بع�ض امل�سل�سالت ال ب�أ�س بها ،وهذا �صحيح
ال�شك يف ذلك ،ولكن ما ت�أثري م�سل�سلني او
ثالثة او حتى اربعة امام ع�رشات امل�سل�سالت
الفا�شلة ،ال ت�أثري يذكر و�سيطغى ال�سيئ على
احل�سن وتكون املح�صلة النهائية خم�سة الى
مئة ،وهذا امر جد خطري ،واحلق ان م�سبحة
الفن فرطت وت�ساقطت حباتها ،وبتنا نتذكر
فن املا�ضي بخري ،ونتذكر الأيام اخلوايل،
ونتمنى لو ع��ادت �أي��ام الفن اجلميل ،يوم
كان الفن ركن ًا من �أركان البناء ولي�س كفن
اليوم الذي �أ�صبح معول هدم وت�صدير �أخالق
فا�سدة.

بطاقة فنية
م��ه��داة �إل���ى عبدالنا�رص
دروي�����ش ال��ف��ن��ان �صاحب
اجل��م��اه�يري��ة الكبرية،
ونقول له :يا عبدالنا�رص
ج��م��ه��ورك يف ���ش��وق اليك
وح��ذار �أن ت�أخذك املانيا
م��ن��ا ،ن��ري��د �أن ن���راك يف
عمل كوميدي جديد ،ف�أنت
موهبة فنية ال تتكرر،
ن���ري���دك ع��ل��ى امل����سرح
مثلما ن��ري��دك بالأعمال
التلفزيونية ،ف�لا تطل
غيبتك يا عبدالنا�رص.

• عبدالنا�رص دروي�ش

مسمار بلوح
النا�س �أجنا�س ،والفنانون نف�س ال�شيء ،فيهم الزين
وفيهم ال�شني ،وفيهم خفيف روح وفيهم علة ،وفيهم
�صادق وفيهم بو�شلخة ،وفيهم وفيهم ،يا جماعة اخلري
الو�سط الفني مثل غريه من الأو�ساط ب�س م�شكلته �أن
الأ�ضواء م�سلطة عليه ،يعني مثال ممكن فنانة توعدنا
بلقاء �صحايف وحتلف �إنها جايه ومتيطه ،يعني
تعطينا بوك�شات مع انها حلفت برا�س �أمها و�أبوها �إنها
جاية ،زين بهاحلالة نعمم هالت�رصف على غريها؟
طبع ًا ال ،وكال ،هي طلعت ام �شالخ �أخت بو�شالخ من
�أم و�أب ،يالله امل�سامح كرمي،

هيفاء حسين :يجب أن نغرس القيم
الفاضلة في نفوس أبنائنا
�شاركت الفنانة هيفاء ح�سني جمهورها ومتابعيها ،عرب
ح�سابها الر�سمي على «ان�ستغرام» ،مبقطع م�صور وجهت
خالله ر�سالة للأ�رس العربية يف يوم الطفل العاملي،
والذي يوافق  20نوفمرب من كل عام.
وقالت «هيفاء» يف املقطع امل�صور« :مرحبا متابعيني،
اليوم ي�صادف يوم الطفل العاملي ،و�أعتقد �أنه من
�أهم الأ�شياء التي يجب �أن نغر�سها يف �أبنائنا لبناء
جمتمع راق ومتطور ،خا�صة و�أننا نفتقد الكثري من
القيم ،لذلك يجب علينا �أن نزرع يف �أبنائنا عددا من
القيم ،ومن �أهم هذه القيم ال�سعي بالعلم والت�سامح
وحب الوطن والتعاون والتكاتف».
جدير بالذكر �أن هيفاء ح�سني �شاركت خالل املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «اخلطايا الع�رش»،
الذي ي�شارك يف بطولته جمموعة من جنوم
البحرين واخلليج ،ويف مقدمتهم :قحطان
القحطاين ،وعبداملح�سن النمر ،وحممد
�صفر ،وح�سن حممد ،وروان املهدي،
ونور ،وعبدالله ملك ،وفاطمة احلو�سني،
و�شفيقة ي��و���س��ف ،وحم��م��د ال�صفار،
ونور ال�شيخ� ،سومية اخلنة ،وح�سني
اجلمري.
كما تقوم حاليا بت�صوير م�سل�سل
«العذراء» مع املخرج البحريني حممد
القفا�ص.

• هيفاء ح�سني

