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بمشاركة وفد رسمي من وزارة اإلعالم ضم الوكيلين المتلقم والخالدي

وسط حضور جماهيري غفير

سهرة «البرواز» تفتتح فعاليات مهرجان «مكناس» بالمغرب

محمد عبده :األحساء ُمرصعة

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

�شارك وف��د ر�سمي من وزارة االعالم
بافتتاح فعاليات ال���دورة الثامنة
مل���ه���رج���ان «م���ك���ن���ا����س» ل��ل��درام��ا
التلفزيونية باململكة املغربية حتت
رعاية امللك حممد ال�ساد�س ،وبح�ضور
وزير الثقافة واالت�صال حممد الأعرج،
وت�ستمر فعاليات امل��ه��رج��ان �إلى
الع�رشين من ال�شهر احل��ايل ،ومثل
الكويت كل من الوكيل امل�ساعد لقطاع
االع�ل�ام اخل��ارج��ي في�صل املتلقم،
والوكيل امل�ساعد لقطاع التلفزيون
�سعود اخلالدي.
يف ه���ذا اجل��ان��ب ع�بر اخل��ال��دي يف
ت�رصيح �صحايف عن �سعادته الغامرة
ل�ل�أ���ص��داء ال��ت��ي حققتها ال�سهرة
الدرامية «ال�ب�رواز» ،وهي من �إنتاج
تلفزيون الكويت ،الفتا �إل��ى ان مثل
تلك امل�شاركات تعطي ومتنح االعالم
والفن الكويتي م�ساحة �أو�سع للح�ضور
العربي ،ال�سيما �أن ه��ذه امل�شاركة
جاءت مقت�رصة فقط على حفل االفتتاح
كون الكويت �ضيف �رشف املهرجان،
معربا عن �شكره وتقديره للقائمني على
هذا احلدث الثقايف العربي الذي جمع
نخبة من �صناع االعالم والفن العربي
والدويل.
و�أ�ضاف اخلالدي �أن �سهرة «الربواز»
ق���ام ب���إن��ت��اج��ه��ا ت��ل��ف��زي��ون الكويت
العام  ،2017من �سيناريو وحوار
ال�سيناري�ست عبدالعزيز احل�شا�ش،
�إخ���راج حمد ال��ب��در ،بطولة انت�صار
ال����شراح ،في�صل ال��ع��م�يري ،حنان
املهدي� ،سو�سن ال��ه��ارون ،عبدالله
البارون ،جواهر ،حممد الطاحون،
الفتا �إل��ى �أن ال�سهرة �سبق �أن فازت
ب��ج��ائ��زة ب���ال���دورة ال��ث��ام��ن��ة ع�رشة
للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
الذي �أقيم يف تون�س قبل عامني.
يذكر �أن مهرجان «مكنا�س» للدراما
التلفزيونية ي�شهد م�شاركة فنية
واعالمية عربية وا�سعة يف الإنتاج
الدرامي� ،إلى جانب ح�ضور �ضيوف
و�شخ�صيات بارزة عربية وعاملية.

• الوفد اإلعالمي

�شارك الفنان �أحمد فريد جمهوره
ومتابعيه عرب ح�سابه ال�شخ�صي
على موقع تبادل ال�صور والفيديو
«�إن�ستغرام» ،ب�صورة جتمعه مع
النجم داود ح�سني� ،أثناء مقابلة
جمعتهما �ضمن فعاليات مهرجان
،»2019
«Crystal Award
الذي يكرم نخبة من ال�شخ�صيات
الناجحة يف جميع املجاالت.
وعلق فريد على ال�صورة قائ ًال« :فنان
تقيل كوميدي من الدرجة الأولى،
جنم مبعنى الكلمة ،وتوا�ضع الدنيا
فيه ،ترحابه وطريقته وعفويته
وحبه واح�ترام��ه ل ّلي حواليه،
زود من قيمته وجنوميته» ب�أ�سلوب
متفرد ،رد النجم داود ح�سني ،عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على موقع تبادل
ال�صور والفيديو «�إن�ستغرام» ،على
ر�سالة الفنان �أحمد فريد التي
تلقاها منه منذ قليل.وقال داود يف
ر�سالته�« :شكرا من القلب� ..إبداع� ..أخالق ..جدعنة..
�صديق �سفر ..ذوق� ..صفات �ضعها جميعا يف «غوغل
احلياة» �ست�أتيك الإجابة ب�رسعة الربق� ..أحمد فريد..
�أحبك يا �أخي ..موفق دائما».
و�أ�ضاف« :الفنان الكويتي القدير داود ح�سني ..ت�ستحق
التكرمي ..ت�رشفت مبعرفتك ومن �أول لقاء عرفت �إين
ل ّيا �أخ كبري يف الكويت ،ع�شت دوما يف نعم الله عليك،
وحمبة النا�س ليك ،و�ألف مربوك التكرمي».
ومت تكرمي الفنان �أحمد فريد� ،ضمن فعاليات مهرجان
«كري�ستال �أورد» ،عن دوره يف م�سل�سل «طلعت روحي»،
الذب لعب خالله دور «عمرو املناوي�شي».
ويخو�ض �أحمد فريد املو�سم الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل

• ظافر
العابدين

احت�ضنت الأح�ساء يف الهواء الطلق والأج��واء
اخلارجية حفلَ فنان العرب حممد عبده ،ثاين
حفالت «مو�سم ال�رشقية» ،على ملعب املدينة
الريا�ضية ،و�سط ح�ضور جماهريي غفري ،اذ
َّ
مبكرا للحفل
اكتظ املكان باجلمهور الذي ح�رض
ً
الغنائي ال�ساهر.
وج��ه حممد عبده
ويف بداية و�صلته الغنائيةَّ ،
حديثه للجمهور قائالً�« :أح�ساء الأ�صل و�أح�ساء
املواهب و�أح�ساء املبدعني» ،كما تفاعل عدة
أنهيت قبل �أيام
أي�ضا�« :
مرات معهم حيث قال لهم � ً
ُ
حف ً
ال جلمعية الزهامير» ،يف ا�شارة العجابه
ال�شديد باحل�ضور الكبري يف حفل الأح�ساء.
وت��غ��زل يف الأح�ساء ب�أغنية «ك��ل مان�سن�س»،
َّ
م�ضيفًا« :ل��ك حبيب ب��الأح�����س��اء ..كلمته دامي
ع�سى» ،ليغدو فنان العرب
حا�رضا فن ًّيا وذهن ًّيا
ً
�شك ً
ال
يف وقفة ارجتالية على خ�شبة امل�رسحُ ،م ِّ
تو�أمة ثنائية مع جمهوره ،ال �س َّيما يف «ال�سلطنة»
وابتهاجا
التي �أبدع يف �أداء و�صالته الغنائية بها،
ً
بجمهور ال�رشقية تغنى يف الأح�ساء قائالً« :يف
احل�سا بنلتقي وبال حرية بنلتقي».
و�أ�سهمت �أغنية «مذهلة» يف ا�شعال �أجواء احلفل،
اذ خلقت م�شه ًدا فن ًّيا فري ًدا للجمهور الذي تغنى،
بينما حممد عبده ي�ستمع لكوبليهات الأغنية التي
يعرف اجلمهور �سرِ َّ ها.
كما خلقت الأجواء «الربيعية» التي �شهدها احلفل
حالةً من االن�سجام الذي ُيعبرّ عن املحبة وعميق
مبحبيه ،ولأن
االح�سا�س الذي يربط فنان العرب ُ
الأح�ساء مركز الرتاث التاريخي بال�رشقية� ،صدح
حممد عبده ب�أعمال غنائية تراثية مزج فيها عراقة
«الأح�ساء» بالأغنية الرتاثية «ال�سيل» ،ليختتم
خالل �ساعة ون�صف الو�صلة الغنائية الأولى له
بثمانية �أعمال ،منها «�أعرتفلك ،يل ثالثة �أيام،
على البال� ،أقرب النا�س ،رماد امل�صابيح».
وبعد ا�سرتاحة ق�صرية وباطاللة �أخرى على خ�شبة
امل�رسح ،ا�ست�أنف فنان العرب و�صلته الثانية
ب�أغنية «�صوتك يناديني» التي ترافقه يف معظم
مَّ
ترن باملعازمي
حفالته ،ويف الليلة اجلماهريية
تغزل بها يف حمبوبته ،حيث �أعاد جلمهوره
التي
َّ
في�ض ًا من الذكريات واحلنني والعاطفة ،بتغنيه
مبجموعة من �أعمال ال�سبعينات والثمانينات.
وا�شتعلت لهفة اجلمهور الغفري فما لبثوا �إال �أن
ر َّددوا تلك الأعمال التي �أطرب فيها �سماء الأح�ساء
عند غنائه مقتطفات من هذه الأعمال.

• فيصل املتلقم وسعود اخلالدي

أحمد فريد يشارك جمهوره بصورة مع داود حسين

• داود حسني وأحمد فريد

«اخرتاق» ،بطولة جمموعة كبرية من النجوم العرب،
وجنوم من عدة دول �أوروبية ومنهم :يعقوب الفرحان،
وطارق النفي�سي ،وطالل ال�سدر ،من ال�سعودية ،ون�ضال
جنم ،ودميا اجلندي ،من �سورية ،وليلى �إ�سكندر من
لبنان ،و�أ�رشف طلفاح من الأردن ،وهو من �إخراج حممد
لطفي ،وﺗ�ﺄﻟﻴﻒ طالل ال�سدر ،و�سيناريو وحوار عمار
ر�ضوان.
�أم��ا النجم داود ح�سني فيخو�ض املو�سم الرم�ضاين
املقبل ،مب�سل�سل «مو�ضي قطعة من ذهب» ،من بطولة:
رمي �أرحمة� ،أ�سمهان توفيق ،هبة الدري� ،شهد يا�سني،
ح�سني امل��ه��دي ،يعقوب عبدالله ،وعبد املح�سن
القفا�ص ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف حمد الرومي،
و�إخراج منري الزعبي.

ظافر العابدين ضيف شرف
في فيلم «الفيل األزرق »2

ان�ضم النجم التون�سي ظافر العابدين لقائمة �ضيوف
�رشف فيلم «الفيل الأزرق  »2بطولة كرمي عبدالعزيز
الذي يتم ت�صويره يف الوقت احلايل ،ويظهر ظافر يف
م�شهد واحد خالل �أحداث الفيلم مع بطل العمل.
وانطلق ت�صوير �أول م�شاهد «الفيل الأزرق  »2مطلع
�شهر دي�سمرب املا�ضي بعد فرتة من التح�ضريات بني
املخرج مروان حامد والكاتب �أحمد مراد حيث يعتمد
اجلزء الثاين على �أح��داث جديدة وخمتلفة متام ًا
عن اجلزء الأول الذي مت عر�ضه قبل � 5سنوات،
مع ظهور �شخ�صيات جديدة على الأحداث واختفاء
�شخ�صيات ظهرت يف اجلزء الأول.
يذكر �أن �آخر �أعمال ظافر العابدين ال�سينمائية
الفيلم اللبناين «حبة كراميل» ،و�شاركته يف بطولة
العمل الفنانة ماجي بوغ�صن ،ومي �سحاب وجي�سي
عبدو ،وط�لال اجل��ردي �إخ��راج ايلي يف حبيب،
وت�أليف مازن طه.

بالتاريخ

• محمد عبده

ليخو�ض حممد ع��ب��ده �أك�ث�ر م��ن منا�سبة فنية
بال�رشقية ،حيث ا�سرتجع اجلمهور ذكريات حفله
الأخ�ير ال��ذي �صدح به يف الدمام يف نهاية عام
 ،2017عندما تغنى منفر ًدا حتى �ساعات ال�صباح
ليكرر التجربة مرة �أخ��رى عرب بوابة
الأول��ىُ ،
مو�سم ال�رشقية.
وعند تغنيه ب�أغنية «اختلفنا» بدا �شوق اجلمهور
م�شتعالً ،اذ �أ�صبحوا «ال��ك��ورال» الغنائي الذي
ان�سجم مع الفرقة املو�سيقية وهي تعزف واحدة
من اللوحات الفنية على امل�رسح.
وت�أتي حفالت «مو�سم ال�رشقية» بدعم من الهيئة
العامة للرتفيه ،وتنظيم من روتانا لل�صوتيات
ُ
امل��ق��رر �أن ت�ستمر فعاليات
واملرئيات ،وم��ن
ال�رشقية خالل فرتة الربيع احلالية.

كرارة يكشف عن البرومو الدعائي األول لمسلسل «كلبش »3
ن�رش الفنان �أمري كرارة عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
ت��ب��ادل ال�����ص��ور والفيديو
«ان�����س��ت��غ��رام» ،ال�بروم��و
الدعائي الأول للجزء الثالث
من م�سل�سل «كلب�ش» املقرر
ط��رح��ه ���ض��م��ن امل���اراث���ون
الرم�ضاين املقبل.
وعلق «�أم�ي�ر» على الفيديو
ق���ائ�ل�ا« :الإع����ل���ان الأول
لكلب�ش ..3رم�ضان ان �شاء
الله �سنغزوا العامل ..بيرت
ميمي و�سرنجي».
ويعي�ش كرارة حالياً ،حالة
من الن�شاط الفني ،فبجانب
ت�صوير م�سل�سل «كلب�ش ،»3
ال���ذي ي�����ش��ارك يف بطولته
كوكبة من جنوم الدراما من
بينهم ه�شام �سليم� ،أحمد
عبدالعزيز ،ي�رسا اللوزي،
�أحمد العو�ضي ،ي�صور �أمري
كرارة برناجما جديدا بعنوان:
«مالك�ش حدود» ،كما انتهى
م��ن ت�صوير فيلمه اجلديد
«ك��ازب�لان��ك��ا» ،م��ع املخرج
بيرت ميمي.

• أمير كرارة

قصي خولي برفقة نادين نسيب

على جليد «خمسة ونص»
�شارك النجم ق�صي خويل ،جمهوره وحمبيه عرب
ح�سابه ال�شخ�صي على موقع تبادل ال�صور والفيديو
«ان�ستغرام» ،ب�صورة مع النجمة نادين ن�سيب ،التي
ت�شاركه بطولة م�سل�سله اجلديد «خم�سة ون�ص»،
الذي يخو�ض به املاراثون الرم�ضاين املقبل.

• قصي خولي

وعلق ق�صي على ال�صورة قائال:
«وهي �رشيكتي الغالية بح�سنها
وجمالها وبـ«خم�سة ون�ص»..
والله ويل التوفيق« ..خم�سة
ون�ص»� ..إخراج فيليب �أ�سمر..
ت�أليف اميان �سعيد� ..إنتاج
���ص��ادق ال�صباح».ون�رشت
�أي�ضا ن��ادي��ن ن�سيب ،عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع «ان�ستغرام»� ،صور ًا
من على اجلليد برفقة ق�صي
خويل من كوالي�س امل�سل�سل
وعلقت عليها قائلة« :قدي�ش
ات�سلينا بهالنهار �أنا وق�صي
الغايل الزميل وال�رشيك
والله يوفقنا ..رم�ضان
« 2019خم�سة ون�ص»..
بيان جنم الدين ..نادين
ن�سيب».
ويخو�ض م�سل�سل «خم�سة ون�ص»
املاراثون الرم�ضاين املقبل ،وهو بطولة ق�صي
خويل ،نادين ن�سيب ،كارين �سالمة ،ومن ت�أليف
اميان �سعيد ،و�إخراج فيليب �أ�سمر ،و�إنتاج �صادق
ال�صباح.

• نادين
نسيب

