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أغاني إذاعة الكويت في 2010 غير
عن رحالت الغوص في ماضي الكويت وما 
كان يتغنى به الغواصون في ذلك الزمان مع 
تفصيل واضح ومميز جلميع انواع الفنون 

البحرية مثل الغوص والسفر والترفيه.
اما ي����وم الثالثاء فيب����ث برنامج »زمان 
الطرب« تقدمي سودابة علي واخراج فراس 
آل بن علي ويتكل����م البرنامج عن مجموعة 
من االغاني التي توصف بأنها طربية سواء 
من ناحية االيقاع او املضمون، كما انه سيتم 
من خالل ه����ذا البرنامج اعادة طرح االغاني 
الطربية االصيلة والقدمية بأسلوب جديد من 
قبل بعض الفنان����ني احلاليني باالضافة الى 
تقدمي االصوات العربية التي تغنت باالغاني 

الكويتية.
وبالنس����بة ليوم االربع����اء يبث برنامج 
»جلسات شعبية« من تقدمي احمد درويش 
واخراج مشاري الرباح والذي يقدم مجموعة 
من التسجيالت للجلسات الشعبية لالغاني 
الكويتي����ة واخلليجية مع ش����رح وتفصيل 
االغاني من حيث االيقاع والتقسيم مع تقييم 

مجموعة نادرة من االغاني.

واالوبريت والدويتو واغاني االفالم.
ويوم االثنني يبث برنامج »فنون بحرية« 
ويعاد اخلميس وهو من اعداد فتحي الصقر 
وعلي بن صالح بشر الرومي واخراج طارق 
الفيلكاوي، ويق����دم البرنامج مجموعة من 
الفنون البحرية مع تناولها بالشرح والتفصيل 

 خالد السويدان
اعتمد الوكيل املساعد لشؤون االذاعة خالد 
العنزي دورتي برامج محطة الغناء العربي 
القدمي وكويت fm ومن الواضح ان هذه السنة 
ستشهد تغيرات كبيرة لتقدمي برامج متميزة 
مرتكزة على ان يكون التواصل مع املستمعني 

بشكل اكبر.
واذا س����لطنا الضوء على محطة الغناء 
العربي القدمي هناك 4 برامج تسجيلية وبرامج 
على الهواء مباشرة كل جمعة ستبث حتت اسم 
»حفالت غنائية« الساعة 9 � 10 مساء، ويتم 
التواصل فيه مع املستمع ويطرح كل االغاني 
الطربية االصيلة ولكن من خالل حفالت او 
جلسات سواء كانت كويتية او خليجية او 

عربية وهو من اخراج لطيفة اجلسمي.
اما ي����وم االحد فس����يكون هناك برنامج 
»منوعات غنائية« من 10 الى 11 مساء ويعاد 
ي����وم االربعاء 1 � 2 ظهرا من اخراج عبداهلل 
اليوس����ف وتقدمي حنان حمود وتدور فكرة 
البرنامج ح����ول مجموعة مختلفة من ألوان 
الفنون الغنائية وتط����رق الى فن املنولوج 

الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة خالد العنزي

تستعد لـ »الفطين 2« وتشارك مع »إخوان مريم«

عبير الجندي: إرضاء الناس غاية ال تدرك
عبدالحميد الخطيب

كشفت الفنانة عبير اجلندي 
عن استعدادها للمشاركة في اجلزء 
الثاني من مسلسل »الفطني« مع 
النجم داود حسني ونفس أبطال 
اجلزء األول، مشيرة الى ان نص 
اجلزء الثان���ي قيد الكتابة حاليا 
وستشرع في تصوير دورها فور 

االنتهاء منه.
من جانب آخر أشادت اجلندي 
بالعمل مع أسرة مسلسل »اخوان 
مرمي« م���ن انتاج ش���ركة كنوز 
لالنتاج الفني حي���ث قالت: هو 
عم���ل تراثي كويت���ي ضخم من 
اخراج عزم���ي مصطفى وتأليف 
شريدة املعوشرجي ويضم عددا 
من الفنانني منهم ابراهيم الصالل، 
النبهان،  غامن الصالح، جاس���م 
ابراهيم احلرب���ي، زهرة عرفات، 
مرام، هند البلوش���ي ونخبة من 

أملع النجوم.
وتابعت اجلندي قائلة: ارضاء 
الن���اس غاية ال ت���درك، فأحيانا 
أكون متواجدة باس���تمرار فأجد 
م���ن يقول ل���ي انه يج���ب علي 

اجلندي في مسلسل »فضة قلبها ابيض«

ديانا كرزون

ديانا كرزون تسجل 
ألبومها الوطني

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أحيت »سوبر س���تار العرب« ديانا كرزون في 
منتجع بورت غالب مرس���ى علم، حفال فنيا متميز 
باس���تقبال العام اجلديد 2010، حيث قدمت كرزون 
ليلة طربية نالت إعجاب احلضور الكبير الذي قدر 
بأكثر من ألف شخص ممن فضلوا قضاء ليلة رأس 
السنة في منتجع بورت غالب، وتوديع العام 2009 
على أنغام الصوت الطرب���ي األصيل للفنانة ديانا 

كرزون.
وكانت كرزون بدأت بتق���دمي أغنياتها اخلاصة 
وتقدمي األغنيات الطربية التي تتميز بتقدميها لتقابل 
بالتصفيق احلار الذي عبر عن مدى إعجاب احلضور 
بصوت الفنانة ديانا كرزون، حيث امتدت السهرة 

حتى ساعات الصباح األولى.
ه���ذا وغادرت كرزون منتجع ب���ورت غالب الى 
القاهرة، لتبدأ بعدها جولتها للعام اجلديد 2010 حيث 
شاركت في برنامج »صباح اخلير يا عرب« االثنني 
املاضي على قناة mbc، وحتدثت فيه عن آخر أعمالها، 
وإط���الق ألبومها العاطفي مع قن���اة مزيكا، وكذلك 
إطالق ألبومه���ا الوطني والذي تقرر ان يتزامن مع 
احتفاالت اململكة األردنية الهاشمية بعيد ميالد جاللة 
امللك عبداهلل الثاني بن احلس���ني. ومن ثم ستعود 
كرزون لألردن الستكمال تسجيل األغنيات الوطنية 
في ألبومها اجلديد، لتعود بعدها للقاهرة للبدء في 
بروڤات مسلسل »منتهى العشق« الذي تلعب فيه 

دور البطولة املطلقة أمام الفنان مصطفى قمر.

مقتنعة بأن التجديد الدائم البد منه

مادلين: أرغب في التمثيل بعمل لبناني
بيروت ـ بولين فاضل

ألنه���ا تهوى املغامرة وحتدي ال���ذات، ال تتوانى 
الفنان���ة مادلني مطر عن اإلطاللة في كل عمل لها في 
صورة جديدة ال تش���به س���ابقاتها وحتى ال تشبه 
ش���خصيتها في احلياة، وف���ي كل مرة تطرح جديدا 
يتملكها القلق والتوتر وتروح تسأل نفسها عما اذا 
كانت تفعل الصواب الى ان تطمئن الى ردود الفعل 

والتعليقات.
وبني الغناء الذي تعشقه والتمثيل الذي تسمع انها 
خطيرة فيه، توزع مادلني مطر اهتمامها، اما مشروع 

الزواج فاليزال بعيدا عنها او هي بعيدة عنه.
»األنباء« التقتها في هذا احلوار فإلى التفاصيل:
ما اجلديد الذي حمله كليبك اجلديد »أم عجايب«؟

أنا أسعى دائما الى تطوير ذاتي وال أحب ان أصنع 
عمال فيه تكرار لعمل سبق ان قدمته، كما ال أحب ان 
أس���ير في ركب الغير بل أفض���ل ان يكون لي خطي 

اخلاص.
وتضيف: »أم عجايب« اغنية سريعة وتصلح ألجواء 
الس���هر والرقص، وقد أردنا لها على صعيد الكليب 
صورة حديثة لي ال تش���به اي صورة سابقة، يعني 
في الكليب يرى الناس مادلني املجنونة وهذه الصورة 
جديدة علي لدرجة 
انني استغربت 

نفسي في الكليب ورحت أتساءل: هل فعلت الصواب؟ 
وهل سيتقبلني الناس؟

م��ا كان تعليق املخ��رج فادي حداد عل��ى أدائك في 
الكليب؟

في الكليب أجس���د كما قلت شخصية »مجنونة 
عاآلخر« وهذه الش���خصية بعيدة ج���دا عني لكني 
اس���تطعت جتسيدها من دون عناء كبير، وإزاء ذلك 
اعتبر املخرج فادي حداد اني خطيرة جدا في التمثيل 

وقادرة على جتسيد شخصيات متعددة.
بعد هذا الكليب س��يطول الوقت قب��ل ان تطلي في 

ألبوم كامل؟
ال ليس كثيرا خصوصا انه التزال تنقصني أغنية 
واحدة كي يكتمل األلبوم، لذا سأتفرغ إلجناز عملي 

في الشهرين املقبلني.
في فترة من الفت��رات أخذك التمثيل في فيلم »آخر 

كالم« من الغناء فهل أقلقك األمر؟
في فترة معين���ة أعطيت التمثيل وقتا كبيرا كي 
أنطلق بقوة في فيلمي األول، واحلمد هلل استطعت 
الوصول الى هدف���ي والفيلم حقق جناحا كبيرا، اما 
اليوم، فأعطي وقتي لأللبوم وانا »نيقة وبدي شغلتي 

مظبوطة«.
هل صحيح ما تتداوله الصحف الفنية في هذه الفترة 
عن ترش��يحك لتمثيل قصة حياة الفنانة ش��ادية بعدما 
حتدثت قبال عن ترش��يحك لتجسيد ش��خصية الفنانة 

هند رستم في مسلسل تلفزيوني؟
بصراحة ليس عندي فكرة عن األمر، ورمبا أحد 
املنتجني رشح اسمي فبدأت الصحافة تتداول املوضوع 
بشكل واسع، ولكن على الصعيد الرسمي لم يصلني 
أي عرض ال لتمثيل قصة حياة شادية وال قصة حياة 
هند رستم علما بأنني حني أزور مصر أتلقى اتصاالت 
واس���مع كالما من هذا القبيل لكن كما سبق وقلت ال 

شيء رسميا حتى اليوم.
لو خيرت بني متثيل سيرة حياة شادية وسيرة حياة 

هند رستم، ماذا تختارين؟
كل منهم���ا حبيبة قلبي لذا اخت���ار العرضني إذا 
تس���نى لي ذلك علما بأنني في حال وجدت نفس���ي 
جدّيا أمام عمل من هذا النوع سأتعامل مع املشروع 
بكثير من الدراية والدراسة ألنه ليس من السهل أبدا 
تقدمي س���يرة حياة أسماء هي أساطير في عالم الفن 
وقد رأينا أخي���را فنانات وقعن في هذا الفخ والرأي 
العام لم يتقبلهن كثيرا عندما جس���دن شخصيات 

معروفة ومحبوبة.
ماذا لو ُعرض عليك التمثيل في لبنان؟

بصراحة تراودني اليوم الرغبة في التمثيل 
بعمل لبناني، فمادمنا منث���ل خارج بلدنا، لم 
ال نحظ���ى بفرصة التمثي���ل هنا خصوصا ان 
االنتاج اللبناني حاليا مشّرف والئق ومكتمل 

العناصر.
أي ممثل لبناني حتبني ان تقفي أمامه؟

عّمار ش���لق املقنع جدا ف���ي األدوار التي 
يقدمها.

عبير الجندي

التقليل من املشاركة في األعمال 
الفنية وعندم���ا أقلل في الظهور 
أجد مطالبات كثيرة وسؤاال عن 
سبب اختفائي لكن اعتقد ان عرض 
اعمالي السابقة على الفضائيات 
كاف حاليا لذلك سأختار فقط كل ما 
سيضيف لي ويكون غير مكرر.

الفنانة عبير اجلندي  وأكدت 
على ان جناح أعمالها السابقة مثل 

»فضة قلبها ابيض« و»س���ارة« 
وغيرهما يحملها مسؤولية كبيرة 
حتى ال يضيع هذا النجاح هباء، 
وبالتال���ي كان هذا أحد أس���باب 
ترويها في املشاركة باألعمال الفنية 
حتى جتد ما يناس���بها، وقالت: 
»اخوان مرمي« هو اختيار صحيح 
100% وأمتن���ى ان ين���ال اعجاب 

املشاهدين.

مادلين مطر


