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سعاد عبداهلل تحضر عرض مسرحية «موجب»
من أجل هيفاء عادل

• �سعاد عبدالله مع فريق م�رسحية «موجب»

بعد �أكرث من  20عاما من الغياب
عن امل�رسح عادت الفنانة هيفاء
عادل مب�رسحية «موجب» والتي
تعر�ض على م�رسح دار املهن
الطبية يف اجلابرية بالكويت.
وقد �شهد العر�ض مفاج�أة كربى
بوجود الفنانة الكبرية �سعاد
عبدالله.
دعت �أ�رسة عمل م�رسحية «موجب»
الفنانة �سعاد عبدالله حل�ضور

• هيفاء عادل وحممد احلملي يف امل�رسحية

عر�ض امل�رسحية التي تعود من
خاللها الفنانة هيفاء عادل �إلى
امل�رسح بعد غياب طويل،وكان
حل�ضور �سعاد عبدالله وم�شاركة
�صديقتها جناحها الكبري �أثر
وا�ضح على احل�ضور من الفنانني
واجلمهور ،الذين قدموا التحية
وااله��ت��م��ام ،حيث �أع��ل��ن خمرج
العمل حممد احلملي عن وجود
الفنانة ال��ك��ب�يرة ب�ين �صفوف

احلا�رضين فنالت كلمته ت�صفيق ًا
ح��ار ًا من قبل اجلمهور احلا�رض
للعر�ض.
و�شكرت الفنانة الكبرية منتج
وخم���رج ال��ع��م��ل حم��م��د احلملي
على جناح العر�ض الذي و�صفته
باملمتع ،بينما هن�أت �صديقتها
هيفاء ع��ادل على العمل ،حيث
�إنهما قد اجتمعتا من قبل يف عدد
من الأع��م��ال الفنية خ�لال فرتة

الثمانينيات.
وكانت الفنانة �سعاد عبدالله
تعر�ضت لوعكة �صحية ،تعافت
منها م�ؤخرا ،ولذلك لبت دعوة
�صناع العمل وكان حل�ضورها �أثر
�إيجابي على اجلميع.
م�رسحية «م��وج��ب» حتكي عن
�سيدة تعاين من �أزمات تالحقها
لت�ضطر يف النهاية �إلى الذهاب
�إلى «املوجب» يعني «الزار» من

�أجل حت�سني حالتها ،لكنها ترى
عددا من الق�ص�ص الأخرى �أثناء
ال���زار وال��ت��ي يقدمها املخرج
حممد احلملي يف �إطار ت�شويقي
درامي.
وي�شارك يف بطولة العمل كل من
�أحالم ح�سن� ،سماح� ،إبراهيم
ال�شيخلي ،عبدالله الرميان،
عبدالله اخل�رض ،والعمل من
ت�أليف و �إخراج حممد احلملي.

محمد عبده يقيم حف ً
ال ناجح ًا في جدة
بحضور جمهور غفير

حفل قوي ومميز �أحياه فنان العرب حممد عبده يف احتفاالت
«مو�سم جدة» الذي تنظمه الهيئة العامة للرتفيه باململكة
العربية ال�سعودية ،وقد نال احلفل �إ�شادة كبرية من اجلمهور
الذي ح�رض يف ال�صالة املغلقة ملدينة امللك عبد الله الريا�ضية
التي احت�ضنت احلفل.
حفل ا�ستثنائي قدمه الفنان الكبري حممد عبده يف جدة حيث بد�أ
احلفل يف متام ال�ساعة  10م�ساء وا�ستمر الى ال�ساعة الثانية
والن�صف �صباحا ،وقامت قناة  mbcببثه على الهواء ،و�سط
احتفاء كبري من اجلمهور يف ال�صالة املغلقة ملدينة امللك
عبدالله ،وقدم الفنان حممد عبده عددا من �أغانيه اخلالدة التي
نالت �إعجاب اجلمهور الذي تفاعل معها لدرجة جعلت الكثري
منهم يردد مع فنان العرب كلمات الأغاين التي يقدمها.
مع هذا احل�ضور اجلماهريي ال�ضخم تفاعل الآالف �أثناء احلفل،

شمس

في حفل خيري
بالرياض

�أعلنت الفنانة �شم�س ،عن
حفل جديد لها� ،ضمن حفالت
�صيف  2019يف اململكة،
حتت رعاية الهيئة العامة
للثقافة.
و�أك������دت ���ش��م�����س ،عرب
ح�����س��اب��ه��ا ال��ر���س��م��ي
ع��ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي «تويرت»،
ج����زءا م��ن �أرب����اح
�أن
ً
حفلها امل��ق��ام �ضمن
حفالت �صيف  2019يف
اململكة� ،سيعود �إلى
جمعية �أ�صدقاء العبي
كرة القدم اخلريية.
وق����ال����ت ���ش��م�����س،
يف ت��غ��ري��دة لها:
«انتظركم حبايب
ق��ل��ب��ي يف �أح��ل��ى
حفالت ال�صيف يف
مدينة الريا�ض،
وي����ع����ود ج���زء
م��ن ري��ع احلفل
�إل������ى جمعية
�أ�صدقاء الالعبني
ال�سعوديني».
ي���������ش����ارك يف
احل��ف��ل ،املقرر
ت���ق���دمي���ه ي���وم
اجل���م���ع���ة 21
ي��ون��ي��و املنظم
على م�رسح مركز
امللك فهد الثقايف بالريا�ض،
كل من زايد ال�صالح واللبنانية
ناتا�شا ،بجانب �شم�س الكويتية،
وذل���ك �ضمن ح��ف�لات اململكة
 2019برعاية هيئتي الثقافة
والرتفيه.

• �شم�س

وقاموا ب�أخذ عدد من مقاطع الفيديو ون�رشها على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،حيث ر�أى البع�ض �أن جمرد ح�ضوره يف
حفل للفنان حممد عبده هو حلم �أ�صبح حقيقة ،بينما رفع الآالف
من احل�ضور الك�شافات امل�ضيئة �أثناء غناء فنان العرب
لعدد من �أغانيه للتعبري عن مدى تفاعلهم و�إعجابهم بهذه الليلة
الفنية الكبرية.
ومن املقرر �أن ت�شهد جدة خالل الأيام القادمة عددا من احلفالت
ال�ساهرة والتي �سيقدمها جنوم من خمتلف البالد العربية حيث
ي�شارك الفنان عمرو دياب من م�رص ،والفنانة نان�سي عجرم
من لبنان ،بينما قد �شهدت احتفاالت العيد باململكة العربية
ال�سعودية تواجد ًا كبري ًا لنجوم العرب و�أبرزهم الفنان حممد
حماقي والفنان عبدالله الروي�شد ورابح �صقر والفنانة نوال
الزغبي.

مجرد رأي

لمن يتوجه الفنان
م�شعل ال�سعيد
الفن واجهة ح�ضارية لأي بلد لأنه �إبداع �إن�ساين ،كما �أن
للفن دور ًا بارز ًا يف ثقافة ال�شعوب ورقيها ،وكلما اهتمت
الدولة بالفن كلما تقدمت �أكرث ،وكانت الكويت ومازالت
تدعم الفن والفنانني ،ومع ذلك فنحن نريد اهتمام ًا �أكرث
خ�صو�ص ًا بنجوم الع�رص الذهبي الذين مازالوا يعي�شون
بيننا.
عندما تعر�ض الفنان الراحل علي املفيدي للمر�ض وعلمت
الكويت كلها انه بحاجة للعالج خارج الكويت بادر �سمو
امري الكويت الراحل ال�شيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه
بار�ساله للخارج فورا ،وكذلك الفنان عبدالعزيز النم�ش
ال��ذي تكفل بنفقات عالجه �سمو ال�شيخ جابر املبارك
عندما كان وزيرا للدفاع ،وغري ذلك من حاالت اخرى،
وهذه الفزعة لي�ست غريبة علي الكويت و�شيوخها و�شعبها
الكرمي ،ولكن البد لنا من وقفة وت�أمل ففي حال تعر�ض
فنان كبري ملر�ض ي�ستوجب عالجه خارج الكويت ملن
يتوجه ،فهل يتوجه الى نقابة الفنانني التي مل يعرتف
بها الى الآن� ،أم يتوجه الى جمعية الفنانني الكويتيني
ام وزارة االعالم ،امر حمري ،فكثري من الفنانني عانوا من
املر�ض وماتوا يف م�ست�شفيات الكويت ومل يلتفت لهم �أحد،
وكانوا بالفعل يف حاجة ما�سة لل�سفر للخارج ،ومل اليكون
هناك �صندوق للفنانني ي�ساهم يف تكاليف عالج الفنانني.
الفنانة امل�رصية فاطمة ر�شدي وهي من جيل الرواد �أجرى
معها التلفزيون امل�رصي لقاء �آخر �سنني حياتها ،و�سئلت
عما تتمناه فقالت � :أريد م�سكن ًا ف�أنا لي�س عندي بيت وال
�أ�ستطيع �رشا�ؤه ،ومن ح�سن حظ هذه الفنانة �أن الرئي�س
امل�رصي الراحل حممد �أنور ال�سادات كان يتابع لقاءها
ف�أمر على الفور لفاطمة ر�شدي ب�شقة ت�سكن فيها ،وهذا
تقدير منه لر�سالة الفن ال�سامية ،من هنا اقول ان على
امل�س�ؤولني النظر يف احلاالت الإن�سانية للفنانني خا�صة
من ق�ضى عمره يف خدمة الفن خدمة وطنه الكويت،فه�ؤالء
الفنانني ي�ستحقون منا الكثري والوقوف الى جانب الفنان
احرتام للفن وتقدير للفنانني ،وت�شجيع من �أجل الإبداع
والتميز.
والله ويل التوفيق.

بطاقة فنية

• حممد عبده

�إل���ى ال��ف��ن��ان الكبري يحيى اح��م��د مع
متنياتنا القلبية ان مي��ن الله عليه
بال�صحة والعافية متذكرين له م�سريته
الفنية الرائعة ودم��اث��ة خلقه وحبه
ال�شديد لوطنه ونتذكر له �أغنيته الوطنية
التي رددها �أبناء الكويت ل�سنوات طويلة:
ياكويتنا ياحبيبة ياعل ي��دوم خريك
وتدومي فرحانة  ،يا �أر�ضنا ياطيبة
من عندنا غريك يف ح�ضنه يرعانا ،كل
يوم نحط لبنة لبنة على لبنة ويعلى مع
الأيام ويكرب املبنى.

• يحيى �أحمد

حريق هائل يلتهم شقة
ريماس منصور

• رميا�س من�صور

اندلع حريق هائل يف �شقة الفنانة رميا�س
من�صور يف العا�صمة ال�سعودية «الريا�ض»،
حيث ك�شفت عن احل��ادث من خالل مقاطع
فيديو ن�رشتها عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
تطبيق «�سناب �شات».
ووث��ق��ت «رمي��ا���س» يف الفيديو النريان
امل�شتعلة يف �شقتها ،حيث كانت ت�رصخ
وتبكي ب�شدة.
و�أظهرت يف فيديو �آخر �آثار الدمار التي
خلفها احل��ري��ق يف �شقتها ،مطمئنة
جمهورها على �سالمتها ،قائلة« :حمدا
لله على كل ح��ال �أه��م �شيء �سالمتي
و�سالمة �أمي وال�شغالة».
و�شاركت الفنانة رميا�س من�صور
باملاراثون الرم�ضاين لعام 2019
ك�ضيفة �رشف يف م�سل�سل «�شباب
البومب � ،»8إلى جانب نخبة من
النجوم �أبرزهم :في�صل العي�سى،
عبد العزيز الفريحي ،حممد
ال���دو��س�ري ،مهند اجلميلي،
و�سلمان املقيطيب ،و�آخرون.
كما قدمت يف املو�سم الرم�ضاين
امل��ا���ض��ي ،م�سل�سل «عو�ض
�أب����ا ع��ن ج����د» ،م��ن ت�أليف
خلف احلربي ،و�إخ��راج �أو�س
ال�رشقي ،و���ش��ارك يف بطولته
عدد من النجوم �أبرزهم« :حبيب
احلبيب� ،أ�سعد الزهراين ،ب�شري غنيم،
حم�سن ال�شمري ،طارق احلربي� ،إبراهيم
احل�ساوي ،وهيا ال�شعيبي».

تحطيم سيارة حليمة بولند
 ...والفاعل مجهول
ك�شفت الإعالمية الكويتية حليمة بولند عن تعر�ض
�سيارتها للتحطيم من قبل �شخ�ص جمهول ،وانت�رش فيديو
لل�سيارة بعد اال�رضار التي حلقت بها ،وقالت بولند يف
الفيديو�« :شوفوا �سيارتي دعمت اليوم و�شوفوا وين عند
باب بيتي يف قرطبة ..احلمد لله �إن بيتي كله كامريات

و�صوروا لوحة ال�سيارة ورقمها وراح اطلع منو اللي
دعمني و�أقولكم».
«�أهلي راحوا ال�رشطة ع�شان يطلعون ال�سيارة حق منو..
وهحط ا�سم اللي دعمني ع�شان يكون عربة ملن ال يعترب..
واحلمدلله يف احلديد وال فيني».

• حليمة
بولند

