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غدًا ... التحول 
الرسمي

إلى الشتاء

)تصوير جالل معوض( من الحفل املوسيقي   

مها املركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع »لوياك«
ّ

نظ
فعالية »ASWAT« الخيرية

مزجت األنغام العربية بالغربية
|   كتب عالء محمود   |

م املركز الثقافي الفرنسي بالتعاون 
ّ
على خشبة مسرح سينما غرناظة، نظ

 موسيقيًا لفعالية »ASWAT« الخيرية، 
ً
مع »لوياك« - مساء أمس األول -حفال

وهو الحفل األول من نوعه في منطقة الخليج العربي الذي يمزج بني أصناف 
امل��وس��ي��ق��ى ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ف��ي آن واح����د. وش��ه��د ال��ح��ف��ل ح��ض��ور السفيرة 
اف، باإلضافة 

ّ
الفرنسية لدى الكويت، ورئيس مجلس إدارة »لوياك« فارعة السق

إلى عدد كبير من سفراء دول العالم في الكويت.
وبدأ الحفل بكلمة ألقاها املستشار الثقافي التابع للسفارة الفرنسية جوليان 
الفعالية وه��ي »الحميضي«،  ل��ه��ذه  ال��داع��م��ة  ال��ج��ه��ات  رّح���ب بكل  ال���ذي  طليش 
»ال����راي«، »زي��ن ل��الت��ص��االت«، »ف��ن��دق ال��ش��ي��رات��ون«، »ش��رك��ة ب��رك��ات للسفريات« 
للثقافة  الوطني  املجلس  بذلها  التي  الجهود  على  مثنيًا  سكيب«،  و»سينما 

والفنون واآلداب، كما وّجه الشكر لفرقة »بن حسني« على قبولها املشاركة.
البداية املوسيقية كانت مع أنغام »الكمان« التي رافقها رقص تعبيري، ثم 
كان الحضور على موعد مع فقرة »يالراب« بصوت الفلسطيني نور الدين املقيم 
العازفني والراقصني من  وال��ذي حضر خصيصًا مع مجموعة من  في فرنسا، 
بلجيكا واليمن إلنجاح هذا الحفل الذي صادف موعد إقامته مع اليوم العاملي 
 إل��ى إح��دى 

ً
ل��ذوي االحتياجات الخاصة، وق��د ت��م تخصيص ري��ع الحفل ك��ام��ال

املوسيقية  الفقرات  الكويت.  بعدها توالت  الفئة في  ه��ذه  التي ترعى  الجهات 
متنوعة ما بني الغناء اليمني بصوت الشابة صابرين سعيد يرافقها في عزف 
العود عبد اللطيف يعقوب وعلى الكمان عبد العزيز مكرد، متجانسًا مع صوت 

نور الدين تارة، وموسيقى »الدي جي« مع الفرنسي ماليك بكير.
 
ً
وبعد االنتهاء من تقديم الفقرات الفردية التي شارك فيها نور الدين ممثال

وماليك  الكويتي  ال��ت��راث  عن  ممثلة  »ب��ن حسني«  وفرقة  الفلسطيني،  الفن  عن 
عن الفن الفرنسي والفرقة اليمنية، قّدمت فرقة »بن حسني« عرضها لتتداخل 
معها أنغام املوسيقى الغربية بأنامل عازفة الكمان البلجيكية مارغريت التي 
يرافقها في العزف على الكمان طفل صيني ذو األع��وام العشرة، لتنضم إليهم 
الفرقة اليمنية وأيضًا »الدي جي« الفرنسي، فقدم الجميع مقطوعات تجانست 
وامتزجت فأذابت كل الفوارق واالختالفات في اللغة، والتحمت هذه املقطوعات 

مع بعضها البعض رغم اختالفها الكبير.

|  كتب علي العالس  |

أعلن رئيس قسم التنبؤات الجوية أسامه املذن 
ان غ���دا ال��خ��م��ي��س امل���واف���ق ل��ل��س��ادس م���ن ديسمبر 
م���وع���د دخ������ول م���وس���م امل���رب���ع���ان���ي���ة وف�����ق م��واع��ي��د 
ان موسم  الكويت، موضحا  في  املناخية  الرزنامة 

املربعانية عادة ما يشهد تدنيًا لدرجة الحرارة.

وتوقع املذن ل� »ال��راي« ان تقل مع دخول موسم 
امل��رب��ع��ان��ي��ة ف��رص��ة ه��ط��ول األم���ط���ار م��ق��ارن��ة بفترة 
ال��وس��م ال��ت��ي ش��ه��دت خ���الل األس��ب��وع ق��ب��ل امل��اض��ي 
ه���ط���ول أم���ط���ار ال ب����أس ف��ي��ه��ا. م��ت��وق��ع��ا ان ت��ك��ون 
أمطار خفيفة  لسقوط  اليوم فرصة ضعيفة  هناك 
على مناطق متفرقة من الكويت مع رياح جنوبية 

شرقية نشطة تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة.

وكما توقع املذن ان ترتفع درجة الحرارة نسبيا 
تحول  نتيجة  املقبلني  والجمعة  الخميس  ي��وم��ي 
الرياح من الشمالي الغربي إلى الجنوبي الشرقي. 
ان  ال��ى  الفلكي خالد الجمعان  م��ن جانبه أش��ار 
يوم الغد هو أول أيام موسم املربعانية والذي يعد 
فترة التحول الكلي من الطقس املعتدل الى الطقس 
ال��ب��ارد وع��الم��ة حقيقية م��ن ع��الم��ات دخ���ول فصل 

ان موسم  ال��ى  الكويت واملنطقة مشيرا  الشتاء في 
األمطار الطبيعية في الكويت )الوسم( ينتهي مع 
ان ذل��ك ال يعني توقف  اال  املربعانية  بداية موسم 
االم��ط��ار في  األم��ط��ار حيث يستمر تساقط  ف��رص 
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ف���ت���رات خ����الل ف��ص��ل ال��ش��ت��اء وح��ت��ى 
الربيع في الكويت وال��ذي يتزامن مع  نهاية فصل 

فترة السريات )شهر ابريل( من كل عام.


