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العبداهلل: الثقافة قاطرة أساسية لعملية التنمية والنهضة

عالم�ة  أصب�ح  القري�ن  مهرج�ان  العوي�س: 
مضيئة في الس�احة الخليجية واإلبداع اإلنس�اني

مفرح الشمري
حت����ت رعاي����ة س����مو رئيس 
مجلس ال����وزراء الش����يخ ناصر 
احملمد وحضور وزير النفط ووزير 
االعالم رئي����س املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب الش����يخ 
احم����د العبداهلل ووزي����ر الثقافة 
والشباب وتنمية املجتمع في دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
عبدالرحمن العويس واالمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي، انطلقت مساء 
امس االول انشطة مهرجان القرين 
الثقافي ال� 16 وسط حضور كبير 
من اعضاء الس����لك الديبلوماسي 
املعتمدين في الكويت وجمهور غص 

به مسرح الدسمة.
بدأ حفل االفتتاح بكلمة ترحيبية 
من عريفه املذي����ع نادر كرم الذي 
دعا وزير النف����ط ووزير االعالم 
رئيس املجل����س الوطني للثقافة 
والفن����ون واآلداب الش����يخ احمد 
العب����داهلل إللق����اء كلمته في هذه 
املناس����بة، حيث اكد ان مهرجان 
القرين يعتبر من اهم املهرجانات 
الثقافية التي ترعاها الدولة ويعكس 
اميان الكويت بالثقافة ليس فقط 
كأبرز داللة حضارية للفرد واملجتمع 
ومؤسساته، بل كقاطرة اساسية 
لعملي����ة التنمي����ة والنهضة بكل 

وجوهها واشكالها ومستوياتها.
واضاف قائال: مهرجان القرين 
الثقاف����ي حريص عل����ى تطوير 
برامج����ه وآلياته بحي����ث لم تبق 
انشطته اسيرة قوالب جامدة، وفي 
نفس الوقت ازداد متسكه بأهدافه 
العليا احمللية والعربية  الثقافية 
وباجنازها على افضل وجه ومن 
هنا يدش����ن الول م����رة برنامجا 
جديدا حتت اسم »ضيف املهرجان« 
حيث مت اختيار دولة عزيزة على 
قلوبنا هي ورئيس����ها وحكومتها 
وشعبها، دولة حتتل في ضميرنا 
وفي ش����عورنا وفي وعينا مكانة 

وزير الثقافة االماراتي عبدالرحمن 
العوي����س كلمته والت����ي هنأ في 
بدايتها الش����يخ احم����د العبداهلل 
القرين  بانطالق انشطة مهرجان 
الثقافي في دورته ال� 16 مؤكدا انه 
اصبح عالمة مضيئة في الساحة 
اخلليجية وفضاء االبداع االنساني 
من خالل برامج����ه وتواصله مع 

الثقافة العربية والعاملية.
واضاف قائال: أتقدم باسم دولة 
العربية املتحدة بأسمى  االمارات 
آيات الشكر والتقدير على اختيار 
الكويت لثقاف����ة االمارات »ضيف 
ش����رف« لهذه الدورة والذي جاء 
معبرا عن متانة الروابط االجتماعية 

والثقافية بني الدولتني.
وتابع: الكويت دائما س����باقة 
الى توثيق عرى التواصل وتثمني 
العالقات االخوية واالنسانية مع 
جميع املجتمعات التي تؤمن بالثقافة 
كعنصر تالق وتواصل عندما تعجز 

باقي عناصر العالقات.

فيلم توثيقي

تال كلمة وزير الثقافة االماراتي 
عبدالرحمن العويس عرض فيلم 

تصعب على الوص����ف انها دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
فكل الترحيب باالخوة من االمارات 
العربية املتحدة وعلى رأسهم وزير 
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 
االخ عبدالرحمن العويس والذين 
سيش����اركوننا ف����ي احي����اء ايام 
ه����ذا العرس الثقاف����ي في العديد 
الفكرية والتراثية  من االنش����طة 

والسينمائية والشعرية.
وف����ي نهاية كلمته وجه وزير 
النف����ط ووزي����ر االع����الم رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
العبداهلل  الش����يخ احمد  واآلداب 
تهاني����ه للفائزين بجوائز الدولة 
التقديري����ة والتش����جيعية لهذا 
العام ومن ث����م دعا وزير الثقافة 
والشباب وتنمية املجتمع في دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
عبدالرحمن العويس للصعود الى 
خشبة املسرح الزاحة الستار عن 
لوحة مقدمة من الفنان التشكيلي 
آرتي بعنوان »مركب  عبدالعزيز 
السفينة« جتسد مدى عمق العالقات 
بني الكويت ودولة االمارات العربية 
املتح����دة الش����قيقة ليلقى بعدها 

تسجيلي للفائزين بجوائز الدولة 
التقديرية والتشجيعية حيث عبروا 
عن شكرهم وتقديرهم للمسؤولني 
ع����ن هذه اجلائ����زة التي حتملهم 
مس����ؤولية كبيرة في اس����تكمال 
رسالتهم السامية جتاه املجتمع، 
ومن ثم مت تكرميهم من قبل وزير 
النفط ووزير االعالم رئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الش����يخ احمد العبداهلل وس����ط 

تصفيق حار من احلضور.

جسر المحبة

بعد ذلك قدمت دولة االمارات 
العربية املتحدة »ضيف ش����رف 
املهرجان« من خالل فنانيها احمد 
اجلسمي، سميرة احمد، د.حبيب 
غلوم، املطرب حس����ني اجلسمي، 
املطرب فايز السعيد، املطرب جاسم 
محمد اوبريتا غنائيا بعنوان »جسر 
احملبة« من كلمات الشاعرين علي 
اخلوار وحسان العبيدلي يتحدث 
عن جذور العالقات التاريخية بني 
العربية املتحدة  االم����ارات  دولة 
ايام الغوص حتى  والكويت منذ 
يومن����ا، من خالل ث����الث لوحات 
غنائي����ة االولى بعنوان »جس����ر 
احملبة« والثانية »روح العروبة« 
اما اللوحة الثالثة فكانت بعنوان 
»احتاد« وتصدى لصياغة أحلانه 
االماراتي خالد ناصر، بينما االخراج 
املسرحي كان للدكتور حبيب غلوم 
العطار مبشاركة الفرقة الوطنية 
للفنون الشعبية االماراتية وقد نال 
االوبريت اعجاب اجلميع ملا يحمل 
من معاني احملبة واالخوة والتآلف 
بني ش����عبي االم����ارات والكويت، 
وجلمالية االوبريت شارك احلضور 
بالتصفيق والتلويح بأعالم االمارات 
والكويت في لوحة جميلة وازدادت 
جماال عندما غنى اجلميع »خليجي 
وافتخر اني خليج����ي.. خليجي 

والوفا مني خليجي«.

ناب عن رئيس الوزراء في افتتاح مهرجان القرين بدورته الـ 16 في مسرح الدسمة

وزير الثقافة اإلماراتي عبدالرحمن العويس يلقي كلمته )أسامة البطراوي( لقطة جماعية للفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية مع الوزير الشيخ أحمد العبداهلل واألمني العام للمجلس بدر الرفاعي وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل يلقي كلمته

الشيخ أحمد العبداهلل يكرم عبدالرحمن العويس الختيار اإلمارات كضيف شرف املهرجان

أبطال »جسر احملبة« أحمد اجلسمي، سميرة احمد، د.حبيب غلوم

تكرمي د.سليمان العسكري بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية

د.محمد الرميحي يتسلم جائزته بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية اإلعالمي القدير أحمد عبدالعال يتسلم شهادته بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية

اجلسمي يشدو في األوبريت جانب من احلضور

أعضاء الفرقة الوطنية الشعبية اإلماراتية مع علم الكويت

فايز السعيد .. خليجي وافتخر إني خليجي

حسين الجسمي: أغنية »ستة الصبح« لها قيمة عندي
عقد مساء أمس األول مؤمتر 
صحافي في قاعة الزمردة بفندق 
الشيراتون مع الفنان اإلماراتي 
حسني اجلسمي وقد قدم املؤمتر 

الزميل محمود حربي.
في البداية أعرب اجلسمي 
عن س����عادته لتواج����ده في 
الكويت ومتثيله  الثاني  بلده 
لدول����ة اإلمارات ف����ي افتتاح 
ال�  الثقافي  القري����ن  مهرجان 
16 من خالل أوبريت »جس����ر 
احملب����ة« ومبش����اركة الفنان 
فايز السعيد، وجاسم محمد 
كمطرب����ني وكفنانني. حبيب 
غلوم، وسميرة أحمد، وأحمد 

اجلسمي.
وعن أسباب غيابه عن سوق 
األلبومات ملدة استمرت نحو 

ثالث سنوات ونصف رغم طرحه ألغاني سينغل وابتهاالت دينية قال 
اجلسمي: لقد حرصت على تقدمي كل ما يعجب الناس وفي ألبومي 
»اجلسمي 2010« ضممت التقنيات الصوتية واألفكار ليكون لأللبوم 
قيمة فنية ألكثر من لون غنائي وتعاونت مع نخبة من الش����عراء 

وامللحنني بحيث اعوض فترة غيابي.
واشار الى ان تسويق األلبوم هو شأن الشركة القائمة على االنتاج 
وكونه فنانا فمهمته األساسية هي اختيار جميع األلوان املوسيقية 

التي ستكون في األلبوم.
وعن اختياره كلمات أغنية »س����تة الصب����ح« باللهجة املصرية 
الشعبية قال اجلسمي ضاحكا: »أتغدى واتعشى في املنطقة الشعبية« 
فاألغنية املصرية لها قيم����ة ومعنى ومن خالل هذه األغنية قدمت 
مفردات بسيطة جدا، فهي من األلوان الغنائية التي أحبها وهذا ليس 

بجديد حي����ث قدمت الدرامي 
املصري والوطني أيضا.

وردا عل����ى س����ؤال ع����ن 
األغنيات التي حملت مفردات 
أو مصطلحات دون املستوى 
أكد اجلسمي قائال: ال نستطيع 
احلكم على الوسط الفني ككل 
من خالل أغنية أو أغنيتني، وكل 
فنان يغني ما يحب، ويسعى 
الى تق����دمي مف����ردات عميقة 
املضمون وهذا م����ا يتضمنه 
الشعر اخلليجي، فالكلمات ذات 
املعنى تربط الفنان مع الشاعر 

خالل غناء هذه الكلمات.
وعن تقدميه الديو الغنائي 
»غرقان« مع الفنان راشد املاجد 
عبر ع����ن س����عادته خلوض 
التجربة مع فنان راق كالفنان 
املاجد وكلمات الشاعر الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، 
وأحلان وليد الشامي، وانه ال يعلم عما أشيع حول إلغاء »روتانا« 

لعقودها مع بعض الفنانني.
وش����دد اجلسمي على ان هناك فرقا كبيرا ما بني أغنية املناسبة 
وأغنية األلبوم، واألمر بالنس����بة لألغنية املدفوعة األجر حساس 
ج����دا، وقال انه من املمكن ان يتعاون مع الش����عراء اجلدد ان كانت 

الكلمات قريبة إليه ليغنيها.
وع����ن تصوير أغان من ألبومه اجلديد أش����ار الى انه مازال في 
مرحلة االختيار ما بني أغنيتي »ستة الصبح« و»التاج« لتصويرهما 
بطريقة الڤيديو كليب، وانه بص����دد االتفاق مع أحد املخرجني من 
بينهم س����عيد املاروق وأحمد املهدي، ولكن وسط االزدحام ما بني 

احلفالت واملهرجانات لم يحدد الوقت حتى اآلن.

الزميل مفرح الشمري مع حسني اجلسمي ومحمد املسري في كواليس املسرح

من أجواء االفتتاح
اس����تغرب احلضور من عدم عزف الس����الم 

الوطني رغم انه حفل رسمي!
عندما توجه وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل للخشبة اللقاء كلمته قال »املوسيقى رائعة 
في املس��رح وتخلي الواحد يتكلم بأريحية« األمر الذي 

صفق له احلضور.
حرص املطرب حسني اجلسمي على التصوير 
مع عائش����ة احلشاش من ذوي االحتياجات اخلاصة 

في لفتة إنسانية القت استحسان اجلميع.
مت نقل احلفل على قناة العربي وتصدى لعملية 
النقل املخرجان خالد بوحيمد وعادل الرشيدي بإشراف 

مدير إدارة املنوعات محمد املسري.
ش����اركت فرقة الرندي بالترحيب بضيوف 
املهرجان من خالل شيالتها اجلميلة خارج املسرح.

البقاء هلل
تتقدم أسرة الصفحة الفنية بجريدة »األنباء« 
بالعزاء ملدير ادارة البحوث والدراسات في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب محمد العسعوسي 
لوفاة شقيقه عبدالعزيز كما تتقدم بالعزاء ملراقب 
اإلعالم واالتصال باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب راشد الش���راد لوفاة جنله ناصر سائلني 
املول���ى عز وجل ان يله���م ذوي الفقيدين الصبر 

والسلوان وان يسكنهما فسيح جناته.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

مطربة ش���ابة بعد 
ما غيرت اسمها تتمنى 
انه »أمنيتها« تتحقق 
وتغني في مهرجان هال 
فبراير الياي.. اذا حّجت 

البقر على قرونها!

مهرجان
ممث���ل هوايته »احلش« 
الل���ي ميثلون معاه  بربعه 
ألنه مفكر نفسه بس هو اللي 
يفهم في أم���ور التمثيل مع 
انه ادواره كلها كومبارس.. 

خووش مفهومية!

هواية
ممثلة »فرحانة« هاأليام 
وايد ألنه أح���د املنتجني 
اعجب بأدائه���ا في عملها 
االخير ويفكر في اس���ناد 
بطولة عمله اليديد حقها.. 

خير ان شاء اهلل!

بطولة


