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عبدالعزيز جاسم

في اول تعاون بين »تارا« والحشاش

عبدالعزيز جاسم وأسمهان توفيق
 بدآ »خيوط ملونة« لصالح »دبي«

عبدالحميد الخطيب
بدأت شركة تارا لالنتاج الفني الثالثاء 
املاضي تصوير مسلس���لها التلفزيوني 
اجلدي���د »خي���وط ملونة« م���ن تأليف 
عبدالعزيز احلشاش، ويخرجه املخرج 
منير الزعب���ي، ويضم نخبة من جنوم 
الدراما اخلليجية امثال: عبدالعزيز جاسم 
واس���مهان توفيق وهدية سعيد وزهرة 
عرفات وهبه الدري وعبداهلل عبدالعزيز 
وناصر محمد واميان محمد وعلي الغرير 
ومحمد انور ومروان صالح وفرح سعد 
ومي عبداهلل ويوسف خليل وعلي اخللف 
وجنوى وعلي الشرشني وعبداحلميد 
الشرشني ونافذ السيد وخالد خميس.

ومن املعروف انه كان من املقرر مشاركة 
الفنانة مرمي الصالح لوال تعرضها حلادث 
مروري مما اضطر القائمني استبعادها 

لسوء حالتها الصحية.
ويسلط العمل الضوء على الطبقة االقل 
من املتوسطة في املجتمع وكفاحها وسط 

تسلط اصحاب النفوذ عليهم.
اجلدير بالذكر ان »خيوط ملونة« هو 
اول تعاون للكاتب عبدالعزيز احلشاش 
مع »تارا« وس���يعرض على شاشة دبي 
وعدد من الفضائيات خالل شهر رمضان 

اسمهان توفيقاملبارك.

ضمن أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي الـ 13

الفرقة البرازيلية للموسيقى »سحرت« الجمهور بالدسمة
مفرح الشمري

سحرت األنغام الرائعة الصادرة من أوتار عازف الغيتار البرازيلي يولييس 
روتشا وزميله آندريه غيرايساتي الذي كان يعزف على آالت النفخ جميع من 
كان في مسرح الدسمة مساء امس األول في أول مشاركة لهما في الكويت من 
خالل مهرجان املوسيقى ال� 13 الذي ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب حيث تعرف اجلمهور على التراث البرازيلي املوسيقي الزاخر بالعديد 

من األلوان املوسيقية. 
بدأت األمس����ية البرازيلية بكلمات ترحيبية م����ن عريفتها املذيعة حبيبة 
العبداهلل الت����ي قدمت نبذة مختصرة عن ابطال احلفل ومن ثم قّدم العازفان 
يولييس روتشا وآندريه غيرايساتي التحية للجمهور وللمجلس الوطني على 
دعوتهم للمشاركة في مهرجان املوسيقى الدولي حتى يعّرفوا اجلمهور الكويتي 

على تراث البرازيل املوسيقي من خالل فرقتهم املوسيقية »دي آملا«.

تصفيق حار

بعد ذلك حلق العازفان في سماء اإلبداع من خالل تقدمي مقطوعة موسيقية 
بعنوان »توسورس����و« من 
شمال البرازيل ليسيطرا من 
خاللها على عقول احلضور 
وذلك جلمالية حلنها واحلاقها 
مبقطوعة أخرى استحقا عليها 
التصفيق احلار من اجلميع. 
وم����ن ثم حت����دث يولييس 
روتشا  عن التراث البرازيلي 
بأنه مليء باأللوان املوسيقية 
املوجودة في جميع املدن حيث 
قدم بعدها مقطوعة بعنوان 
»بايا« وهي مقطوعة حتتاج 
لقدرة فائقة على التحكم في 
أوتار الغيتار ألنها سريعة، 
وأحلقها مبقطوعة »كامنوز« 
التي شاركه فيها زميله آندريه 
النفخ والتي سحرت  بآالت 
انتقال خاللها  اجلميع حيث 
من لون موسيقي الى آخر بكل 
سهولة و»حرفنة« فاستحقا حتية اجلمهور على القدرة الفائقة على توصيل 
جمال املقطوعة املوس����يقية الى اجلميع. ولم ينس روتشا واندريه ان يقدما 
الس����امبا البرازيلية ولكن بشكل جديد نال استحسان احلضور بعد ان ادخال 
عليها بعض اللمس����ات التي اعطت ل� »الس����امبا« جمالية لدرجة ان احلضور 
متايلوا معها بشكل ملحوظ وهم جالسون فاستغل العازفان هذا األمر وقدما 

وصالت موسيقية جميلة سريعة زادت من تفاعل احلضور معهما.

تمارين خاصة

قبل صعود العازفني يولييس روتشا وآندريه غيرايساتي الى خشبة مسرح 
الدسمة قاما بإجراء مترينات رياضية خلف الكواليس مثل »سويدي« ومترين 
آخر ألصابع يديهما بطريقة غريبة وعند س����ؤالهما عن سبب تلك التمرينات 
قاال انهما سيقفان على املسرح ملدة طويلة ولذلك فهما بحاجة لهذه التدريبات 

خاصة تدريب أصابعهما التي سيستخدمانها في العزف. 
يذك����ر انه كان في مقدمة احلضور األم����ني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي وتلفزيون الكويت الذي قام بتصوير األمس����ية 
من خالل املخرج خالد بوحيمد وس����يعرضها في وقت قريب على شاشة قناة 

العازفان يولييس روتشا وآندريه غيرايساتي العربي.

جوليا بطرس

علي جنم وحمود عادل وبوجندل

عبير أحمد

حبيبة العبداهلل

تتحدث لـ »هال وغال« عن رحلتها بين مصر والخليج

ناديا بركات: »ما أصعب الكالم« مع عبير أحمد 
ساعتان على الهواء مباشرة عبر أثير »مارينا إف إم«

»ريفريش« يجدد جلده كل ثالثة أشهر
ساعتان من االنتعاش يقضيهما 
املس���تمعون يوميا من السابعة 
حتى التاسعة مساء برفقة فريق 
برنامج »ريفري���ش« علي جنم 
وحمود عادل وبوجندل واحلجية، 
وبخ���الف موضوع احللقة الذي 
يناقش يوميا مع اجلمهور والذي 
يحرص البرنامج على أن يواكب 
كل ما يفكر به الش���باب في هذا 
الوقت، هناك ع���دد من الفقرات 
اجلديدة التي يشعر معها اجلمهور 
أنه عضو في فريق البرنامج، ومن 
أبرزها فقرة األغلبية الصامتة، 
الت���ي يقوم م���ن خالله���ا علي 
وفري���ق »ريفريش« ببث إحدى 
األغنيات الت���ي قد مير بأحداثها 
أحد املستمعني، لكنه ال يستطيع 
التعبير عن نفسه ويفضل دائما 
مالزمة الصمت، وعدم إرسال حتى 
رسالة قصيرة ليعبر عما يدور 

في داخله.
يذكر أن فريق عمل البرنامج 
يعمل كل ثالثة أشهر على تغيير 
جلده وجتديد كل الفقرات املوجودة 
في »ريفريش« حرصا على التميز 

»ريفريش« على ال� »تويتر« هذا 
إمكاني����ة الوصول لهم  بخالف 
عن طريق اخلدمة اجلديدة التي 
أطلقتها إذاعة مارينا إف إم على 

أجهزة اآليفون واآليبود.

»على ما يبدو«
 جوليا بطرس تعود للغناء

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد غياب س���ت سنوات عن الساحة الغنائية 
قررت املطربة اللبنانية جوليا بطرس العودة من 
خالل ألبوم جديد تنتج���ه على نفقتها اخلاصة، 
واأللبوم يحمل عنوان »على ما يبدو« ويتضمن 20 
أغنية منها 6 أغنيات جديدة فقط واربع اغاني وطنية 
وهي: »مقاوم«، و»انتص���ر لبنان«، و»أحبائي«، 
و»بتنفس حرية« بحس���ب احد مواقع االنترنت، 
باإلضافة إلى أغنية أخرى حتمل عنوان »خالص 
انتهينا«، في حني أن األربع عشرة أغنية األخرى 
قام���ت جوليا بغنائها خالل الفت���رة املاضية في 
 عدد من احلفالت التي أحيته���ا بالدول العربية.

يذكر أن جوليا تعاونت في هذا األلبوم مع عدد كبير 
من الشعراء منهم وليد أبوعبدة، وفادي الراعي، 
ورفيق رحامة، وغس���ان مط���ر، وبيار حايك، أما 

األحلان فهي بالكامل للملحن زياد بطرس.

خاللها أيضا بالتواصل مع اجلمهور 
عن طري����ق الرس����ائل القصيرة 
املتواجدة  البرنام����ج  وصفح����ة 
على ال����� »فيس بوك«، واالضافة 
اجلديدة هي امكانية اللحاق بفريق 

والتجدي����د الدائ����م لالبتعاد عن 
الروتني، كما أن بوجندل واحلجية 
اللذين تعل����ق بهما اجلمهور منذ 
بدايتهم����ا، أصبح لهم����ا فقرتان 
ثابتتان في البرنامج يقومان من 

عبدالحميد الخطيب
تواصل املذيعة املتألقة ناديا بركات استضافة 
أملع جن����وم الفن في الوطن العربي من خالل 
برنامجها احلواري الفني الناجح »هال وغال« 
على قناة ابوظبي االمارات، وحتل ضيفة على 

حلقة هذا االسبوع الفنانة عبير أحمد.
وقد اكدت ناديا ان حلقة عبير احمد ستكون 
متميزة ملا للضيفة من جماهيرية ولسجلها 
احلافل بأفضل االعمال الدرامية الكويتية والتي 
حتظي مبتابعة كبيرة على مس����توى الوطن 
العربي، ملمحة الى ان احلديث س����يكون عن 
املسلسالت التي تشارك بها في شهر رمضان 
املقبل، كذلك أدوارها املتنوعة وحياتها كممثلة 

وجنمة على الساحة اخلليجية.
وأضافت: كما يتطرق احلوار الى جوانب 
اخرى مثل اتقانها اللهجة اخلليجية وهي من 
أصول مصرية لبنانية، وملاذا تركت الكويت 
لتعيش في مصر مع عائلتها؟، وهل شاركت 
في مسلس����الت مصري����ة باللهجة املصرية؟ 
وتابعت: سيتم ايضا سؤال الفنانة عبير احمد 
عن انتقادات الصحافة لها في البدايات وعن 
عالقاتها وصداقاتها في الوسط الفني؟، كما 
تكشف تفاصيل دور »حصة« املرأة الوصولية 
الطماعة غاوية الرجال في مسلسل »ما أصعب 
الكالم« ال����ذي يصور حاليا لصالح تلفزيون 

أبوظبي.
اجلدي����ر بالذكر ان برنام����ج »هال وغال« 
اس����تضاف نخبة من أملع النجوم في الوطن 
العربي مثل املخرج باسل اخلطيب والنجمة 
هدى حس����ني والفنانة رباب ورغدة وغيرهم 
ويعرض كل يوم سبت على شاشة قناة أبوظبي 

االمارات الساعة 20.00 بتوقيت السعودية.

ناديا بركات

مطرب »اختلف« مع شركة 
انتاجه بعدما تأخرت بطرح 
ألبومه باألس���واق وبعدما 
استفسر عن األسباب قالوا 
له مالك ش���غل هذي خطة 

الشركة.. اهلل يعينك!

ممثلة اعتزلت من زمان 
عن الس���احة هاأليام قاعدة 
»تترجى« احد املنتجني علشان 
ياخذها بعمل���ه اليديد ألنه 
اعماله قوية مثل ماتقول.. 

خير ان شاء اهلل!

خطة اعتزال
ان���ه  ممثل���ة تعتق���د 
»نورها« راح يخلي املنتجني 
واملخرج���ني يركض���ون 
وراها بس اعتقادها طلع 
اي ش���ي ألن محد يبيها.. 

تستاهلني!

اعتقاد

)أنور الكندري(االمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي في مقدمة احلضور
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