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مشهد من فيلم »اخليول البشرية«

الشيخ حمد بن ثامر يلقي كلمة االفتتاحاطفال غزة أبهروا اجلميع

فيلم »األوتار املقطوعة«

افتتحه حمد بن ثامر أمس األول.. و161 فيلماً تسجيلياً تشارك في مسابقات املهرجان

انطالق الدورة العاشرة لـ »اجلزيرة الدولي« بـ »الدبكة الفلسطينية«
سناء حموش: دورة مميزة 

في تصريح خاص لـ »األنباء« قالت مذيعة اجلزيرة 
االجنليزية وعريفة احلفل سناء حموش ان هذه الدورة 

مميزة جدا بوجود هذا الكم الكبير من االفالم وهي 
فرصة للجماهير ملتابعتها واالستفادة من االفكار 

املوجودة فيها. ومتنت حموش للقائمني على املهرجان 
كل توفيق وجناح وان حتقق هذه الدورة اهدافها املرجوة 

منها.

»األفالم املعروضة 
تعبر عن رأي صانعيها«

تضمن كتيب املهرجان عبارة »االفالم املعروضة تعبر 
عن رأي صانعيها« حتى ال تتحمل شبكة اجلزيرة اي 
ضرر من عرض تلك االفالم والتي رمبا حتمل افكارا 

غريبة ال تروق للبعض.

شعر حافظ الشيرازي، 
بل وفي أشعار عدد كبير 

من الشعراء اإليرانيني، 
وقال: هناك اعتقاد انه 

من الصعب كتابة الشعراء 
اإليرانيني باللغة العربية، 
إال ان هناك الكثير منهم 

يكتبون بها، ألن لها صلة 
وثيقة باللغة الفارسية، 

فحوالي 60% من الكلمات 
الفارسية أصلها عربي 
وأن اختلفت في نطقها.

وفي القسم الثاني من 
األمسية قدمت فرقة 

»مولوي«، التي تضم 6 
عازفني على مختلف اآلالت 
املوسيقية من عود وربابة 

وقانون، عدة معزوفات 
جميلة وأغنيات »الدنيا 

الفانية«، و»مقام الصبر«، 
و»نور وجهك« و»أخذ 

قلبي«، كما قدمت الفرقة 
أغنية »يوم وصال األحبة« 
وأغنيات اخرى من الطرب 

األصفهاني.

الشيرازي باللغتني 
العربية والفارسية، 

والتي عكست احلاالت 
التي عاشها الشاعر من 

غزل وعشق، ومن ثم 
ألقى األديب الكويتي 

عبداحملسن املظفر 
كلمة أشار فيها الى 

التضمينات العربية في 

حافظ الشيرازي، وقدم 
األمسية الشاعر محمد 

صرخوه.
بدأ القسم األول من 

األمسية بإلقاء عدد من 
الشعراء واملختصني 

باألدب الفارسي 
على مستوى الوطن 
العربي بعض قصائد 

عبدالحميد الخطيب

أقام املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب 
بالتعاون مع املستشارية 

الثقافية للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية أمسية 
شاعرية غنائية مساء أمس 
األول على مسرح الدسمة 

حتت عنوان »شيراز.. خال 
على خد األقاليم السبعة«، 

بحضور األمني العام 
للمجلس م.علي اليوحة 

ووزير الثقافة واإلرشاد 
اإلسالمي اإليراني علي 

جنتي وبحضور عدد 
كبير من اعضاء السلك 
الديبلوماسي واجلالية 
اإليرانية في الكويت، 

وأحيتها فرقة »مولوي« 
للموسيقى التراثية 

اإليرانية مبشاركة نخبة 
من شعراء العالم العربي، 
وجاءت تزامنا مع اليوم 

العاملي لتكرمي الشاعر 

فرقة »مولوي« اإليرانية أثناء احلفل

هذا امليدان اإلنساني اجلميل 
الذي يحتفي باإلبداع واملبدعني، 
ويقدم لهم ما يليق بإبداعاتهم، 
باعتبارها مشاعل نور وتنوير 
في دروب الثقافة واحلضارة 

اإلنسانية.
العام يلتئم  وأضاف: هذا 
مهرج���ان اجلزي���رة لألفالم 
التس���جيلية حتت ش���عار 
»خطوات«، لنراجع ما أجنزناه 
في عشر س���نني ونقف عند 
ما تعلمن���ه وما أصبح لدينا 
من خبرة، وننطلق منه إلى 
القادمة، ونسخر  العش���رية 
خبراتن���ا لتعزي���ز مقاييس 
اإلب���داع، ورفع مس���تويات 
ما نعرض���ه ليضاهي أرقى 
ف���ي املهرجانات  ما يعرض 

العاملية.
وأعرب عن ثقته بأن القائمني 
على املهرجان سيحققون ما 
نصبو إليه، وسوف نشاهد في 
هذه الدورة من األعمال الفنية 

املبدع���ة ما يجعلن���ا نفتخر 
الثقافة  إثراء  مبساهمتنا في 
اإلنس���انية، وإقامة جسور 
التواصل بني األمم والشعوب 
خدمة لإلنسان والسالم في كل 

زمان ومكان.
وبع���د ذلك ع���رض فيلم 
االس���تثنائي  االفتت���اح 
الفلسطيني »األوتار املقطوعة« 
للمخرج أحمد حسونة والذي 
يتحدث عن صمود أطفال غزة 
في مواجهة العدوان الذي قتل 
كل شيء فيهم حتى احالمهم 
البسيطة، ليعرض بعد ذلك 
الفيل���م األول الرس���مي في 
املهرجان »اخليول البشرية« 
للمخرجني االيطاليني روزاريو 
س���يمانيال وماركو النديني 
وهو يتحدث عن شخص في 
بنغالديش يجر عربة وكأنه 
خيال لكي يعيش ويطعم اوالده 
رغم املتاع���ب الصحية التي 

يعاني منها.

العاشرة للمهرجان،  الدورة 
معربا عن سعادته بضيوف 
املهرجان على أرض دولة قطر 
قائال: نلتق���ي اليوم الفتتاح 
ال���دورة العاش���رة ملهرجان 
التسجيلية  اجلزيرة لألفالم 
ضيوفا ومدعوين وزمالء في 

فيها اس���تعراض بسيط ملا 
حتمله الدورة العاش���رة من 
مفاجآت جلمهورها، ومن ثم 
ألقى رئيس مجلس ادارة شبكة 
اجلزيرة االعالمية الشيخ حمد 
بن ثامر آل ثاني كلمة سلط 
الضوء فيها على أهمية انشطة 

الدوحة ـ مفرح الشمري
@Mefrehs

القضي��������ة  تص�����درت 
الفلسطينية من خالل فنونها 
احلماسية مثل »الدبكة« التي 
ادتها فرق���ة الكوفية ألطفال 
فلسطني حفل افتتاح مهرجان 
اجلزي���رة الدول���ي لألف���الم 
التسجيلية بدورته العاشرة 
التي انطلقت مساء أمس االول 
حتت شعار »خطوات« برعاية 
وحضور رئيس مجلس ادارة 
شبكة اجلزيرة االعالمية الشيخ 
حمد ب���ن ثامر آل ثاني وذلك 
بقاعة »الوس���يل« في فندق 
الريتزكارلتون مبشاركة 60 
دولة قدمت للمهرجان 161 فيلما 
تس���جيليا وأيضا مبشاركة 
واسعة من كبار الشخصيات 
واملهتمني واملخرجني واملنتجني 
واملبدعني ف���ي مجال االفالم 

التسجيلية.
بدأ حف���ل االفتتاح بكلمة 
ترحيبية من عريفته مذيعة 
اجلزيرة سناء حموش قدمت 

املذيعة سناء حموش تتحدث لـ»األنباء«

في أمسية حملت عنوان »شيراز.. خال على خد األقاليم السبعة«

6 عازفني في فرقة »مولوي« اإليرانية.. 
»أخذوا القلب« بـ »مقام الصبر« في مسرح الدسمة

فاز »محبوب العرب« محمد 
 MTV EMA« عس���اف بجائزة

2014« العاملية، 
ك� »أفضل فنان في الشرق 

عساف أفضل فنان في الشرق األوسط
وهذه هي ردة فعل سعد املجرد

األوس���ط«، وهي إحدى أبرز 
اجلوائز املوسيقية في أوروبا، 
التأهل  � عبر  ومتنح سنويا 
والتصوي���ت � إل���ى جن���وم 
وجنمات العالم الذين حققوا 
إجن���ازات متقدمة في احلقل 
املوس���يقي، على م���دار عام 

كامل.
وبعد إعالن فوز عساف، 
كتب الفنان املغربي سعد املجرد 
على صفحته الشخصية في 
»تويتر«: »وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم، احلمد هلل 
انني فزت بحبكم مليتقدرش 
بأموال الدنيا، هذا هو الفوز 

احلقيقي ليا #احلمدهلل«.
يذكر ان عساف كان ينافس 
املغربي سعد املجرد والفرقة 
املصرية املعروفة »كارايوكي«، 
والفنانة اللبنانية جنا، والدي 

جي السعودي عمر بسعد.
وبعد ف���وزه في املرحلة 
األولى، بات عس���اف ممثل 
الش���رق األوس���ط الوحيد 
في املس���ابقة لينافس على 
نطاق أوس���ع يشمل أيضا 
افريقيا والهند، حيث دخل 
في منافسة مع الفرقة الكينية 
ساوتي سول والهندي يو يو 

هوني سينغ.

محمد عساف

سعد املجرد

بعد ظهور جنوى كرم في 
إطاللة الفتة أمام جمهورها في 
مول اإلمارات ضمن انشطة 
مهرجان عالم من األزياء 2014، 
اللبنانية  النجم���ة  فوجئت 

»سيلفي« جنوى كرم مع جمهورها 
يختتم »عالم من األزياء«

بطلب اجلمهور ألخذ صورة 
»سيلفي« معها، وقامت مباشرة 
بتلبية رغبة اجلمهور لتختتم 
هذه الصورة املميزة عروض 
»عالم من األزياء« الذي استمر 
أسبوعا كامال في مول اإلمارات، 
واستضاف ما يزيد على 20 
املاركات  أزياء ألشهر  عرض 

العاملية املشاركة.
وش���هد »عالم من األزياء 
2014« حض���ورا كبي���را من 
العامليني واحملليني  املشاهير 
الذين جلس���وا في الصفوف 
األمامية ملتابعة عروض األزياء 
العام  التي شاركت فيها هذا 
كوكبة من أش���هر األس���ماء 
الالمعة ف���ي صناعة األزياء 

العاملية. »سيلفي« جنوى مع اجلمهور

والدة مي عزالدين حتقق لها أمنيتها
تلقت النجمة املصرية مي عز الدين هدية 
مميزة من والدتها، ونشرت مي صورة لعلبة 
شوكوالتة على حسابها عبر موقع »أنستغرام«، 
وعلقت على الص���ورة: »ماما جابتلي اإلكلير 
حلوة اللعبة دي أنا أعمل بوست بإللي نفسي 

فيه هي تشوف البوس���ت جتيبه«. يذكر أن 
مي من عشاق احللويات عموما والشوكوالتة 
خصوصا، ونشرت منذ أيام صورة لشوكوالتة 
اإلكلير وقالت إنها ترغب في تناولها، ففوجئت 

بأن قامت أمها بشرائها لها.

رامي عياش يطلق أغنيته الوطنية في »ستاراك«.. 
والكويتي عبد السالم يتفوق على السعودي ريان

وابتداء من هذا األسبوع، 
وم����ع تقلص ع����دد الطالب، 
اشتدت املنافسة على دخول 
الئحة التوب 3 بدال من التوب 
5، والت����ي كانت من نصيب 
ابتس����ام في املرتبة الثالثة، 
ش����يرين في املرتبة الثانية، 
ومينا في املرتبة األولى، وقد 
نال مينا جائزة من رئيس����ة 
األكادميية كلوديا مرشيليان، 
وهي زيارة س����ياحية ملدينة 

برشلونة اإلسبانية.

وفي ختام السهرة، غادر 
السعودي ريان عبدالرحمن، 
بعد وقوفه في دائرة اخلطر مع 
املشترك الكويتي عبد السالم 
الزاي����د، والطالبة اجلزائرية 
كن����زة مرس����لي، حيث جاء 
تصويت اجلمه����ور لصالح 
عبد السالم بنسبة %47.65 
مقابل 40.46% لكنزة و%11.89 
أنقذ تصويت  لريان، فيم����ا 
الطالب كن����زة، ليغادر ريان 

األكادميية.

س����ميرة توفيق، عبر ميدلي 
أغنيت����ي »ع العني موليتني« 
و»بسك تيجي حارتنا«، وأيضا 
للعندليب الراحل عبد احلليم 
حافظ عبر ميدل����ي أغنيات 
»كامل األوصاف« مع شيرين 
يحيا، و»أسمر يا اسمراني« مع 
مينا عطا، و»على قد الشوق« 
مع إيلي إيليا. وللفنانة الراحلة 
داليدا عبر لوحة استعراضية 
 Jiji« قدمتها ليا مخول وأغنية

.»in paradisco

بيروت: افتتاحية وطنية 
الس����هرة  بامتياز ش����هدتها 
السابعة من »ستار أكادميي« 
مع البوب ستار رامي عياش، 
الذي خص البرنامج بإطالق 
أغنيته اجلديدة »وطني الشعب 
اللي ما مب����وت«، والتي حيا 
من خاللها اجليش اللبناني، 
عبر لوحة ارتدى فيها الزي 

العسكري.
الس����هرة  واس����تضافت 
السابعة أيضا النجمة كارول 
صقر، التي غنت مع الطالبة ليا 
مخول أغنية »Rose«، وقدمت 
لوحة استعراضية راقصة، 
متدلية من احلب����ال بأغنية 
»غلطان كثير«، حيث متايلت 
مع الراقصني والراقصات بلوك 
عص����ري وصاخ����ب. كارول 
نصحت الطالب بعدم احلزن 
قائلة: »ملوا الدني أغاني ألن 
احلياة قصيرة، واجتهدوا فال 

مكان للكسل«.
البرنامج لوحات  وق����دم 
تكرميية عديدة في س����هرة 
نوستاجليا مميزة، عادت بنا 
الى زمن الفن اجلميل، حيث 
قدمت الطالبة غادة اجلريدي 
حتية تكرميية للنجمة القديرة 

رامي في لوحة استعراضية مبهرةعبد السالم الزايد


