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”األمناء” كتب/ أحمد مليكان:

نشوى محمد، اسم تألق عىل الشاشة الفضية 

ونجم ســاطع يف ســاء الفضائية املحلية.. هذا 

االســم املتألق عرفته الجاهــر العربية بالفنانة 

)نشــوى( من خالل القنوات الفضائيــة وبالذات 

)الربنامج املفتوح( وألنها فنانة موهوبة ودارســة 

للمقامــات الفنية ومن أرسة مشــهود لها بالفن 

واإلبداع، فجدها املرحوم عمر غابة وعمها األستاذ 

امللحن الكبر أحمد بن غودل.

فائقة من  انطلقت برسعــة  الفنانة نشــوى 

شــواطئ مدينة )عدن( الدافئة إىل عامل الشــهرة 

املتوهجة  األوىل والشــمعة  الفنانة  حتى أصبحت 

عطاًء وإبداًعا متدفًقــا بغزارة ذاك الصوت املالئيك 

الفروزي التي جعلها ترتبع عىل قمة الفن ومنحها 

متثيل البــالد يف املحافل الدولية بعد النجاح الباهر 

لها يف بعــض العواصم العربية، وهي تتحدث بلغة 

الثقــة بالنفس والطموح الال محــدود وتحمل يف 

للوطن، علا  العواطف والحب  أعاقها براكني من 

أنها خريجة من كلية الطب.

البطاقة الفنية

االسم: نشــوى محمد عمر محفوظ غابة، من 

مواليد مدينة عدن، بــدأت حياتها الفنية من خالل 

املدرســة يف عدن وكانت بدايتها هواية وحب للفن 

والطرب أثناء املناســبات، وبعد الثانوية انتقلت إىل 

صنعاء لدراســة الطب يف جامعة صنعاء، وصدفة 

ومن غر ميعاد أقامت فرق ساس الفنية حفال يف 

وطلبوا  حارضة،  وكانت  والبحوث،  الدراسات  مركز 

منها أن تشــارك معهم وقدمت بعض األغاين وكان 

هناك املذيع عبدالحكيم وطلب منها لقاًء تلفزيونًيا 

يف برنامج البــث املفتوح يف قناة الفضائية، وبعد 

عمل اللقاء التلفزيوين انهالت االتصاالت من الداخل 

والخارج، وهناك قدمت لها عروًضا فنية وأول البوم 

ســجلته كانت بعنوان )حتى أنت( عبارة عن بعض 

األغاين املتنوعة محلية وعربية.

درســت الطب بناًء عىل طلــب ورغبة األرسة 

وخاصة الوالــد والوالدة، ولبت رغبتهم رغم ميولها 

الجــارف إىل الفن، وحقيقة تعلمــت الفن عىل يد 

عمها الفنــان أحمد بن غــودل وتعلمت عىل يديه 

مبادئ املقامات الفنية ثم درستها دراسة، وكذلك 

السلم املوســيقي عىل أصوله وكذلك املوشحات 

والخليجية  العراقيــة  واملقامــات  األندلســية 

باإلضافة إىل قراءة كتــاب األغاين أليب الفرج 

األصفهاين الذي يتكون من 24 جزًءا واالستفادة 

من أغاين وألحان سيد درويش وأم كلثوم.

بعد أن تعرف الناس عىل نشــوى من خالل 

الفضائية بدأت العروض من املنتجني والرشكات 

الفنية تنهال وكانــت أول دعوة لها من اإلمارات 

العربيــة املتحدة للمشــاركة يف مهرجان ديب 

لألغنية، وكانت املشاركة عبارة عن مسابقة فنية 

وقد شاركت يف املهرجان عىل حسابها الخاص 

أيام  الشــالية  الثقافة  أن رفضــت وزارة  بعد 

الوحدة املشؤومة ووقفت ضد الفنانة نشوى ألنها 

من عدن، ولكن هناك وزير اإلعالم من الشال الذي 

وجه بســفرها إىل ديب وبذل جهده ومد يد العون 

لها، ويف ديب كانت هناك لجنــة الختيار املواهب 

الفنية وتقدمت نشوى لالختبار مع بعض الفنانني 

والفنانات والحمد لله نجحت بتفوق واقتدار، ومن 

مهرجان ديب انطلقت إىل عامل الشــهرة واإلنتاج 

واإلبداع، والفضل يعود إىل املهتمني هناك باملواهب 

الفنية خاصة يف ديب الذين دعموها وشــجعوها 

وقامــت بتقديم أغاين منوعــة يف املنطقة الحرة 

)ديب(، وكان هنــاك فنانــون كبار أمثــال الفنان 

العراقي كاظم الســاهر والفنانــة اللبنانية )لوره( 

وآخرين.. ســؤال نطرحــه »أين اختفــت الفنانة 

نشوى؟!”.

العاصمــة اجلنوبية عــدن ”األمناء” 
إعالم الفرع:

عقدت قيادة اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب 

فرع العاصمة الجنوبية عدن، السبت 21 يناير/ 

كانون ثــاين 2023م، اجتاًعا يف مقر االتحاد 

مبديرية خور مكرس يف العاصمة عدن.

وجــرى خــالل االجتاع، الــذي حرضه 

رئيــس فرع عدن نجمي عبد املجيد، ورؤســاء 

دوائر الفرع، قراءة محرض االجتاع الســابق، 

واملصادقة عليه.

وناقــش االجتــاع تقاريــر دوائر فرع 

العاصمة عــدن للعام املنــرم 2022م، وكذا 

خطط كل دائرة للعام الجديد 2023م، وإقرارها.

وتطــرق االجتــاع إىل أهــم الخطوات 

واألنشطة التي ســينفذها اتحاد أدباء الجنوب 

فرع العاصمة الجنوبية عدن خالل العام الجديد 

2023م، مؤكــدًا أهميــة مضاعفة الجهود يف 

سبيل تعزيز الدور الثقايف واألديب يف العاصمة 

الجنوبية عدن، مشًرا إىل رضورة إبراز الكوادر 

الجنوبية التــي قدمت يف حقل الثقافة واألدب 

الجنــويب عطاًء كبــًرا عرب مختلــف املراحل 

واألزمان.

وناقــش االجتاع، يف الختــام، عدًدا من 

الجنوب  أدباء  اتحــاد  الخاصة بعمل  الرتتيبات 

فرع العاصمة عدن، واإلشكاليات التي واجهها 

العمل خالل الفرتة املنرمة، والحلول املقرتحة 

لحلها.

”األمناء” قسم الرصد:

ال تقتر عمليات النهب التي ميارسها االنقالبيون 

الحوثيــون عىل عائدات مؤسســات الدولة وأراضيها، 

وممتلــكات املعارضني فقــط، بل إن وزير الشــباب 

والرياضــة يف حكومة االنقالب اتبــع منوذجًا جديدًا 

بالنهب من خالل اســتيالئه عىل مركز الطب الريايض 

وتحويله إىل ســكن لعائلته وإخوانــه، كا حّول فناء 

مبنى الوزارة إىل مزرعة للبطاطس، إىل جانب إرشافه 

عىل بيع نادي الفروســية يف صنعاء الذي تأسس يف 

مطلع األلفية الجديدة.

وزيرهم  اغتيال  عقب  الحوثيون  االنقالبيون  وكان 

السابق حسن زيد وسط صنعاء قبل عامني، استقدموا 

القيادي محمد مجد الدين املؤيدي من محافظة صعدة، 

وعينوه عىل رأس وزارة الشــباب والرياضة، مع أن كل 

مؤهالته وقدراته هي مخزون الفكر الطائفي والساليل 

الــذي تلقاه من والده الذي كان أحد أبرز دعاة الطائفية 

يف اليمن.

بعد تســلمه املنصــب كان أول ما فعلــه املؤيدي 

االســتيالء عىل مركز الطب الريايض املقام يف مدينة 

الثورة الرياضية بصنعاء، وحوله إىل ســكن شخيص 

لــه ولعائلته قبل أن يســتقدم إخوانه ليســكنوا يف 

نفس املبنى، وفق ما أكده العاملون يف قطاع الشــباب 

والرياضة بالعاصمة املختطفة.

ومع بــروز بعض األصــوات الناقدة لالســتيالء 

عىل مركز الطب الريــايض، قام الوزير االنقاليب بنقل 

تجهيزات مركز الطب الريــايض إىل مبنى صغر كان 

جــزءًا من بيت الشــباب باملدينــة الرياضية، وأحرض 

االنقالبيني يف  املشــاط رئيس مجلس حكــم  مهدي 

مناطق سيطرتهم الفتتاحه باعتباره إنجازًا جديدًا لعهد 

االنقالب، وللتغطية عىل الفضيحة.

مل يتوقف ســلوك املؤيــدي عند ذلــك؛ إذ فوجئ 

املوظفون يف مبنى الوزارة يف أحــد األيام بوجود آلة 

لحرث األرض وعال يف فناء الوزارة، وعند استفسارهم 

عا يحدث أُبلغــوا أن القيادي الحويث تفاعل مع دعوة 

زعيم االنقالب لتحقيق ما ســموه االكتفاء الذايت من 

األغذية، وقرر تحويل الفناء إىل مزرعة للبطاطس.

ويعــرتف كبــار العاملني يف القطــاع الريايض 

بأنهم ُصعقوا عندما شاهدوا ما  والشــبايب بصنعاء، 

يحدث يف الفناء؛ إذ مل يأخذ املؤيدي رأي مستشــاريه، 

وأنهــم فوجئوا كغرهم من العاملــني بتحويل الفناء 

إىل مزرعة، مؤكدين أن الرجل ال عالقة له بالرياضة أو 

األنشطة الشبابية، وأن الجاعة أتت به إىل هذا املوقع 

الرياضية إىل مواقع  األندية والجمعيات  بهدف تحويل 

ترويج للفكر الطائفي، واستقطاب املراهقني من وسط 

األندية وإرسالهم إىل جبهات القتال.

العبث الذي ميارســه القيادي الحــويث امتد إىل 

بيع مقر ومضار نادي الفروســية يف العاصمة الذي 

تأســس يف عام 2001؛ إذ ذكــرت املصادر أن الصفقة 

متت عىل مرحلتــني، وأن األوىل تم خاللها بيع نصف 

مســاحة أرضية النادي، يف حني تم منذ أيام استكال 

العملية وبيعت بقية املســاحة ألحد التجار، وبلغ قيمة 

الصفقة نحو 10 ماليــني دوالر، وفق تقديرات مصادر 

يف اتحاد الفروسية تحدثت لـ»الرشق األوسط«.
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