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خالل تكريمه في أمسية فرقة المسرح العربي

محمد جابر :الفن تراجع والنفوس تغيرت
والمادة سيطرت ...ولسنا بالرعيل األول
كتبت فالني فخري:

داخ���ل �أروق����ة ف��رق��ة امل�رسح
العربي �أقيمت �إح��دى �أم�سيات
تكرمي ال��رواد وهو النهج الذي
ت�سري عليه الفرقة يف عهدها
اجلديد ا�ستكماال ملا بد�أته قبل
عقود يف تكرمي ال��رواد يف يوم
امل�رسح العربي كانت الأم�سية
لتكرمي واح��د من جيل ال��رواد
الأوائ���ل ال��ذي��ن حملوا م�شاعل
التنوير عرب �أعمالهم الفنية هو
الفنان حممد جابر حيث كان
يف ا�ستقباله املخرج والفنان
�أح��م��د ال�شطي رئي�س جمل�س
�إدارة الفرقة واملخرج �صالح
القيالين نائب الرئي�س ونخبة
من الفنانني منهم الفنان القدير
�سليمان اليا�سني ود�.شايع
ال�شايع وال�شاعر بندر املطريي
«البندر» والفنان ح�سن القالف
وكوكبة من الفنانني ال�شباب
والإعالميني.
ويف البداية رحب املخرج �أحمد
ال�شطي بالفنان القدير حممد
جابر قائال :نرحب بالعم بو خالد
داخل فرقته امل�رسح العربي يف
�أم�سية للحب والوفاء لهذا الرمز
الفني الذي تعلمنا منه الكثري
والكثري ونفخر به جميعا كما
تفخر الكويت فهو �أحد �أبنائها
النابهني الذين بذلوا جهودهم
باخال�ص لعقود طويلة من �أجل
رفعة الفن الكويتي واخلليجي
واالرت���ق���اء ب��ه و�أن���ا �شخ�صيا
تعاملت مع العم بوخالد كما
تعاملت مع �أبناء جيلي كمخرج
فالتعامل معه للأمانة كان �أ�سهل
و�أ�سل�س يتقبل �أي مالحظة ب�صدر
رحب كذلك العم بو�صالح غامن
ال�صالح رحمه الله فهذا جيل
ذهبي نكن له كل تقدير واحرتام
واليوم ن�سعد بتكرميه ونحتفي
به داخل امل�رسح العربي.
لتنطلق الأم�سية وك��ان عريفها
الفنان واملحامي ح�سن املرتوك
ال��ذي ق��دم الفنان حممد جابر
مبقدمة �أ���ش��ارت �إل��ى تاريخه
العريق يف الفن و�أعماله امل�ؤثرة
والتي تركت ب�صمة على �صفحات
الفن اخلليجي ليرتك املجال
جلابر للحديث ع��ن ذكرياته

قدمت شخصية
العيدروسي
قرابة العشرين
عام ًا وكانت
سبب شهرتي ثم
توقفت عنها
• حممد جابر �أثناء تكرميه

• جانب من احل�ضور

وم�شواره وكيف كانت البدايات
الأولى.
يقول الفنان القدير حممد جابر
يطلقون علينا الرعيل الأول وهذا
لي�س �صحيحا فالرعيل الأول هم
عقاب اخلطيب وحممد املنيع
و�صالح العجريي وعبد الله
املني�س وحممد الن�شمي وعبد

ال��رزاق النفي�سي والنفي�سي هو
ابن عم خالد النفي�سي و�أول من
ق��دم دور امل���ر�أة على امل�رسح
الكويتي وهذا ال يعرفه الكثريون
لكن عائلته منعته من تقدمي هذا
الدور فتلقفها الفنان عبد العزيز
النم�ش وقدمها ل�سنوات طويلة.
ويف نهاية الأم�سية قام املخرج

عرض أزياء عالمي في دبي

بحضور أسيل ولجين عمران

• با�سكال
م�شعالين

�أح��م��د ال�شطي بتكرمي الفنان
حم��م��د ج��اب��ر ب���درع تذكارية
و�سط حفاوة اجلميع والتقاط
ال�صور التذكارية ثم قام الفنان
حممد جابر بجولة يف معر�ض
ال�صور الفوتوغرافية للأعمال
امل����سرح��ي��ة ال��ق��دمي��ة و�صور
الرواد.

عائشة بن أحمد
تكشف عن شخصيتها
في «أبو جبل»

• عائ�شة بن �أحمد

ك�شفت النجمة عائ�شة بن �أحمد ،عرب
�صفحتها الر�سمية مبوقع تبادل ال�صور
والفيديوهات «ان�ستغرام» ،عن �شخ�صيتها
يف م�سل�سل «�أبو جبل» ،حيث ن�رشت فيديو
وعلقت كاتبة« :هدير حم�س�ستني �إلى هي
قاعدة ت�ستخرج يف البرتول ..كوالي�س
�أبو جبل» ،والذي من املقرر �أن يتم عر�ض
امل�سل�سل �ضمن ماراثون رم�ضان املقبل،
وتدور �أحداثه حول �أ�رسة وعائلة واحدة
هي عائلة �أبوجبل ،الذي مير بالعديد
من الأزمات التي جتعله يفقد ال�سيطرة
على نف�سه ويواجه العديد من امل�شاكل،
وه��و بطولة كل من م�صطفى �شعبان،
حممد لطفي ،ح�سن ح�سني� ،أينت عامر،
�أحمد النجار� ،صالح عبد الله ،حممود
اجلندي ،عايدة ريا�ض ،جنالء بدر،
ومن ت�أليف حممد �سيد ب�شري ،و�إخراج
�أحمد �صالح.

ناصيف زيتون يكشف عن موعد
صدور ألبومه الجديد
�أعلن الفنان نا�صيف زيتون عن قرب موعد ا�صدار
�ألبومه الثالث عرب فيديو ن�رشه عرب �صفحاته
الر�سم ّية على مواقع التوا�صل االجتماعي وقال
فيه« :حمبتكم ودعمكم �أك�تر ما متنيت ،وتا عبرّ
بدي غنّي لأنو هيدي لغتي
عن ح ّبي ....غنيتّ ،
بالأ�سا�س ،ورح �ضلّ احكيا لكل النا�س ،رح �ضل
غنّي حب �أمل و�أفراح ،الكن ولكل غايل عا قلبي راح،
ر�سالتي الكن انّ و غنّي وو�صل فنّي ،بتمنالكن واحد

واحد يو�صلكن جزء منّي»!
ويف �أقلّ من � 24ساعة على ا�صدار هذا االهداء على
قناة نا�صيف زيتون الر�سم ّية ،تخطى عتبة املئة
�ألف م�شاهدة ودخل قائمة الرتيندينغ .وت�ساءل
كثريون ان كان نا�صيف �سيرتجم هذه الكلمات يف
�أغنية فيما بعد يف �ألبومه املقبل �أو هي لي�ست �سوى
ر�سالة من نا�صيف لكل حمبيه يف العامل العربي
والعامل.

أصالة لعبدالمجيد عبداهلل:
ال شبيه لك

وج��ه��ت الفنانة �أ���ص��ال��ة ن����صري ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع «تويرت» ،ر�سالة �إلى الفنان
عبداملجيد عبدالله ،م�ؤكدة �أنه ال �شبيه له بالفن
وال�شهامة والأخالق .وقالت �أ�صالة يف ر�سالتها:
«عبداملجيد عبدالله ما له �شبيه وما له مثيل
بالفن ،بل بال�شهامة والكرم والثقافة
ب�س
ّ
مو ّ
والأخالق ،الله يحفظه ويخلّيه وميتّع الدنيا
بوجوده اللهم �آمني» .وتفاعل متابعو �أ�صالة
مع تغريدتها ،وطالبوها باقامة حفل م�شرتك
يجمعهما ،وقال �أحد املتابعني« :حبايبي اللي
ميدحون بع�ضهمُ ،مني عيني �أ�شوفكم �سوا بحفل

• �أ�صالة

�أو ب�أغنية ،يا هو بيكون �شيء عظيم وبيك�رس
الدنيا» ،وكتب �آخر�« :شو ر�أيك بحفلة معاه».
اجلدير بالذكر �أن �آخ��ر �أع��م��ال �أ�صالة
كانت �أغنية «حلظات اللقا» ،من ت�أليف
ميزان و�أحلان بندر �سعد ،وقد طرحتها
جناحا
باللهجة اخلليجية ،وحققت
ً
ريا فور طرحها على «يوتيوب».
كب ً
وتعمل �أ�صالة على قدم و�ساق لالنتهاء
من و�ضع اللم�سات النهائية على �أغاين
�ألبومها اجلديد املقرر طرحه العام
احلايل.

• جلني و�أ�سيل عمران

ح�رضت كل من الفنانة �أ�سيل و�شقيقتها الإعالمية جلني عمران
ال�سعوديتني عر�ض الأزياء العاملي ل�رشكة «ديور» يف امارة
دبي.
ون�رشت كل منهما �صور اطاللتها يف «عر�ض الأزي��اء» من
خالل �صفحتيهما ال�شخ�صية مبوقع التوا�صل االجتماعي
«ان�ستغرام».
وكتبتا« :من عر�ض �أزياء ديور لربيع� -صيف  2019يف دبي.
اجلدير بالذكر �أن ال�شقيقتني حري�صتان على ح�ضور �أهم
معا ومت توثيق ذلك يف �أكرث من منا�سبة.
عرو�ض الأزياء ً

مرح جبر تعود إلى «باب الحارة»
من جديد

تتابع النجمة ال�سورية مرح جرب ت�صوير م�شاهدها بالن�سخة
الثانية من م�سل�سل «باب احلارة» الذي تنتجه �رشكة «قبن�ض
ميديا» وهو من ت�أليف م��روان ق��اووق و�إخ��راج حممد زهري
رجب.
وت�ؤدي مرح يف العمل بن�سخته الثانية �شخ�صية خمتلفة عن
تلك التي قدمتها بالن�سخة الأ�سا�سية من امل�سل�سل للمنتج ب�سام
املال والتي توقف ت�صويرها اثر خالفات ق�ضائية مع �رشكة
«قبن�ض ميديا».
وت�ؤدي مرح يف الن�سخة الثانية من العمل �شخ�صية «ام ب�سام»
وهي �سيدة من �سيدات احل��ارة اجلديدة التي انتقل اليها
امل�سل�سل حيث تتعر�ض عائلتها مل�شكلة تتعلق بتقا�سم
املرياث حيث تتطور هذه امل�شكلة مع ظهور ورثة جدد
لتتفاقم امل�شاكل وت�صل �إلى ٍ
حد خطري.
وكانت مرح قد �أدت �شخ�صية «�أم ظافر» يف �أحد �أجزاء
الن�سخة الأ�سا�سية من العمل ولكنها ابتعدت عن
امل�سل�سل فيما بعد .ي�شار �إلى �أن النجمة ال�سورية
بد�أت مو�سمها ببطولة م�سل�سل «غفوة القلوب للمخرج
ر�شاد كوك�ش و�إن��ت��اج امل�ؤ�س�سة العامة للإنتاج
التلفزيوين والإذاعي.

• عبد املجيد عبدالله

باسكال مشعالني تطرح أحدث
أغانيها «اتعذبت كفاية»
طرحت النجمة با�سكال م�شعالين �أحدث �أغنيتها بعنوان
«اتعذبت كفاية» ،عرب موقع الفيديوهات العاملي
«يوتيوب» ،وهي من كلمات و�أحل��ان حممد رفاعي،
وتوزيع عادل عاي�ش.

يذكر �أن الفنانة با�سكال م�شعالين طرحت �سابقا كليب
«بخاف �أع�شقك» من كلمات مارون روحانا ،و�أحلان ملحم
�أبو �شديد ،وتوزيع ملحم �أبو �شديد ،كما ك�رس الكليب
حاجز املليون ن�سبة م�شاهدة عرب موقع يوتيوب.

