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األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي وعدد من الشخصيات في مقدمة احلضور

جانب من الكورال

بدر نوري

جومانا مرادلطيفة

فراس التتان

)أسامة البطراوي( املذيعة حبيبة العبداهلل تقدم الفرقة املوسيقية التي أمتعت احلضور بأجمل املعزوفات الكويتية التراثية 

»صيف ثقافي 5« يغني لـ»ديرة العشاق«
خالد السويدان

حت���ت رعاية االم���ن العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واالداب بدر الرفاعي وبحضور 
مديرة ادارة املسرح وعدد كبير 
من الشخصيات االعالمية واملهتمة 
بأمور الثقافة والفنون اقيم مساء 
ام���س االول مبس���رح املتحف 
الوطني حف���ل افتتاح مهرجان 

»صيف ثقافي 5« لعام 2010.
ف���ي بداية احلف���ل رحبت 
املذيع���ة حبيب���ة العب���داهلل 
باحلضور وقالت: حفل االفتتاح 
هو بداية جميلة لصيف 2010، 
حيث نلتقي كل عام وعلى مدى 
خمس س���نوات من االنشطة 
التي تث���ري احلياة  املختلفة 

الثقافية والفنية الكويتية. 

أغاني قديمة

ومن ثم قدمت فرقة املايسترو 
خالد نوري مجموعة من االغاني 
التي حتمل  القدمية  الكويتية 
الطابع التراثي ومنها »عذروب 
خلي، ديرة العش���اق، يا ليلة 
دانة، جبت قلب���ي منن، على 
هون���ك ومضن���اك، ج���ودي، 
شكواي، يا دارنا يا دار«، وقد 
ش���دا بهذه االغني���ات كل من 
الفنان بدر نوري والفنان فراس 
التت���ان باالضافة الى الكورال 
بأدائهم  ابهرو احلضور  الذين 

املتميز. 
وبعد نهاية احلفل عبر االمي����ن 
العام للمجلس الوطني للثقاف������ة 
 والفن����ون واآلداب ب����در الرفاعي
 ل� »األنباء« عن سعادته بالبداية 
اجلميل����ة ملهرجان »صيف ثقافي 

احلفالت الغنائية او املسرحيات او 
الفنية املتخصصة في  الورشات 
فنون الكتابة او الرسوم التصويرية 
واالمسيات الشعرية واحملاضرات 
النقاش����ية  التاريخية واحللقات 
اليماني لفرقة  الفن  وختاما ليلة 
وزارة الثقافة اليمنية وسيستمر 

املهرجان حتى 28 اجلاري.

جيل الرواد 

من جانبه قال الفنان بدر نوري: 
املجلس الوطني س����باق دائما في 
اظهار الفن����ون الكويتية التراثية 

الكويتي  الطابع  5« والتي حتمل 
التراثي من خالل اغنيات مزجت بن 
عراقة املاضي وأمل املستقبل. وقال: 
بعد خمس سنوات في هذا املهرجان 
نحاول ان نسلط الضوء على كثير 
التي  الثقافية والفنية  من االمور 
تؤكد ان الكويت تهتم باملواطنن 
واملقيمن في فصل الصيف وبان 
الوطني يق����دم جميع  املجل����س 

االنشطة الثقافية طوال السنة.
 واضاف:املهرج����ان هذا العام 
مختلف وفيه مجموعة كبيرة من 
االنشطة الثقافية سواء على صعيد 

ووجودنا في ه����ذا احلفل ما هو 
الى دليل حرص����ه على ان يكون 
هن����اك تواصل بن جي����ل الرواد 
وجيل الشباب للحفاظ على االغنية 

الكويتية. 
اما الفنان ف����راس التتان فأكد 
انه ابن املجلس الوطني وقال: هذه 
الدعوة ليست غريبة الن املجلس 
الوطني عودن����ا دائما على تقدمي 
كل ما هو جديد ملمحا الى ان هذا 
املهرجان هذا العام سيش����هد كما 
هائال من االنشطة الثقافية والفنية 

متمنيا ان تنال رضاء اجلمهور.

بحضور األمين العام للمجلس الوطني وعدد من المهتمين بالثقافة والفن

لطيفة: الحفالت في الوقت الحالي
 تقتصر على شلة »مطربي المياه الغازية«!

جومانا مراد: لن أكرر تجربة الزواج
وأفكر جدياً في تبني طفل

القاهرة ـ سعيد محمود 
أكدت الفنانة التونسية لطيفة 
أن سبب تراجع احلالة الغنائية 
في مصر يع���ود لقلة احلفالت 
الغنائية، واقتصار احلفالت على 
من أسمتهم »مطربي شركات املياه 

الغازية«.
وأعربت لطيفة عن استيائها 
لتراج���ع املهرجان���ات الفني���ة 
واحلفالت اجلماهيرية في مصر، 
بعد أن كانت تضم أقوى احلفالت 
واملهرجانات مثل حفالت »ليالي 
التليفزيون« و»أضواء املدينة«، 
بخالف احلف���الت اجلماهيرية، 
الت���ي كانت تقام على مس���ارح 
»السالم« و»اجلمهورية« و«قاعة 

املؤمترات«.
التونسية  الفنانة  وأضافت 
قائلة: احلفالت في مصر مخصصة 
املتعاقدين مع  لش���لة املطربن 
شركات املياه الغازية فقط، وال 
يعقل أن بعض الفنانن الكبار مثل 
عمرو دياب ومحمد منير وسميرة 
سعيد وأنغام، ال يحيي أي منهم 
أكثر من حف���ل واحد في العام، 
وفي الوقت نفسه الذي تقيم فيه 
تونس 28 مهرجان سنويا، ألن 
كل محافظة هناك تقيم مهرجانا 

خاصا بها.
وعن طرحها ألبوما خليجيا، 
أكدت أنها لم تفعل ذلك بحثا عن 
املال كما ادعى البعض، وإمنا ألنها 
تعشق الغناء اخلليجي، وسبق ان 
غنت منه الكثير منذ أن كان عمرها 
عشر س���نوات للمطربن محمد 

عبده وطالل مداح ورباب.
وأوضح���ت أنه���ا قدمت في 
ألبومها اخلليجي أعماال وأشكاال 
وألوانا غنائية لم يستطع أحد 
م���ن مطربي اخللي���ج تقدميها، 

القاهرة ـ سعيد محمود
جددت الفنانة السورية جومانا 
القاطع  مراد اإلعالن عن رفضها 
لتكرار جتربة ال����زواج، مفضلة 
تبني طفل، تعيش معه مش����اعر 
األمومة، التي تشعر بها رغم عدم 

إجنابها أطفاال.
وقالت جومانا مراد، التي رفضت 
احلديث عن سبب انفصالها عن 
زوجها األول رجل األعمال السوري، 
مفضلة االحتفاظ لنفسها بتفاصيل 
حياتها اخلاصة: أنا ال أريد الزواج 
مطلقا، وال أفكر في الرجال، بحسب 

مجلة »سيدتي«.
وأوضحت جومانا وجهة نظرها 
قائلة: حيات����ي اخلاصة ملك لي، 
واجلمه����ور له عمل����ي، وال أريد 
أن تصب����ح حياتي اخلاصة مادة 
لوسائل اإلعالم، ولن أخرج ألحتدث 
بدون داع عن حياتي، وأسير في 

كل مكان وأقول إنني مطلقة.
وكش����فت أن موقفها الرافض 
للزواج وراء تفكيرها اجلدي في 
تبني طفل، مؤك����دة أن بداخلها 
إحساسا باألمومة وحنانا يكفي 
العالم كله، وليس من الضروري 
أن يكون لديها أطفال حتى تشعر 
بهذا اإلحساس، وأنها عندما تقابل 
أي طفل، تتعاطف معه وحتبه جدا، 
وهو ما حدث معها في مسلس����ل 
»رجال مطلوبون«، عندما ظهرت 
أما لولدين. وعن أسباب غيابها 
عن الساحة الدرامية طيلة ثالث 
سنوات قالت الفنانة السورية: كان 
تغيبي طوال هذه الفترة متعمدا، 
لرغبتي في التركيز في السينما، 
واتخذت هذا القرار بعدما قدمت 

بطوالت عديدة في التلفزيون.
وأكملت: وعندما قررت العودة 
أكثر من  ل����دي  للتلفزيون، كان 

واله���دف منه أن تخلق ش���كال 
غنائيا جديدا.

وع���ن الغناء ف���ي احلفالت 
اخلاصة، أوضحت أنه ليس عيبا، 
وقد قابلت في هذه احلفالت أرقى 
عائالت قطر واإلمارات، وتساءلت: 
هل عندما تغني أحالم أو يغني 
حس���ن اجلس���مي في مهرجان 
قرطاج أغنيات تونسية، يعني 
هذا س���عيهما إلحي���اء حفالت 

مشروع، واخترت مسلسل »شاهد 
إثبات« ألن فداء الشندويلي كتبه 
بحرفية عالية جدا، وبشكل مختلف، 
ويضم كل أنواع الدراما، مبا فيها 
اجلانب البوليسي، ومنذ احللقة 
األولى وأنا أشعر باجنذاب غير 
عادي لألحداث. ومسلسل »شاهد 
إثبات« تأليف فداء الش����ندويلي 
وإخراج محمد الرشيدي، ويشارك 
في بطولته طارق لطفي وميسرة 

خاصة في تونس؟ ومن ناحية 
أخرى، أش���ارت لطيفة إلى أنها 
ب���دأت التحضير لط���رح ألبوم 
غنائي جديد من إنتاجها اخلاص، 
لتتخلص من حتكمات الشركات 
وأفكارها، ولتقدم عمال يعبر عنها 
شخصيا، حتى وإن كان األلبوم 
لن يحقق لها املكاس���ب املادية 
بسبب القرصنة، ولكن سيحقق 

لها االنتشار.

وأحمد السعدني ونضال الشافعي، 
وتدور أحداثه حول محامية تبحث 
عن ش����اهد إثبات في قضية قتل 

رجل األعمال الذي تعمل لديه.
يذكر أن آخر أعم����ال الفنانة 
جومانا م����راد كان فيلم »الفرح« 
تأليف أحمد عبداهلل إخراج سامح 
عبدالعزيز وش����ارك في بطولته 
خالد الصاوي وياسر جالل وصالح 
عبداهلل وروجينا وسوسن بدر.

إلهام »شجرة الدر 2011«

شهيرة تنهي اعتزالها بمسلسل إذاعي
قررت املمثلة املعتزلة ش���هيرة العودة للعم���ل الفني مرة اخرى، 
مبسلسل اذاعي في رمضان 2010، بعنوان »قصص القرآن«، مبشاركة 

الفنان الكبير حسن يوسف، ويذاع على شبكة »البرنامج العام«.
قالت الفنانة ش���هيرة: املسلس���ل يعتبر فرصة لتقدمي عمل درامي 
ديني، من خالل االذاعة، التي حتظى بنس���بة عالية جدا من االستماع 

في شهر رمضان الكرمي بحسب مجلة »الكواكب«.
ومن املقرر ان يشاركها في املسلسل حسن يوسف وعزت العاليلي 
وجالل الش���رقاوي وخليل مرسي، وتتناول حلقاته قصص االنبياء، 

ومن املتوقع اذاعته قبل أذان املغرب، ويعاد قبل الفجر.
يذكر ان ش���هيرة اعتزلت التمثيل من���ذ 1992 وارتدت احلجاب في 
1996، ووافقت على املشاركة في املسلسل االذاعي بعدما متكن الفنان 

حسن يوسف من اقناعها بالعودة وتقدمي أعمال هادفة.

كشفت الهام شاهن انها بصدد 
تقدمي مسلس���ل تلفزيوني في 
2011 يتناول حياة ش���جرة الدر 
يكتبه يسري اجلندي حاليا ومن 
املقرر ان يخرج���ه أحمد صقر، 
وهو عمل تاريخي عن امللكة التي 
حكمت مصر في فترة من الفترات 
التاريخية، وقد صرحت الهام في 
اكثر من مناسبة بأنها حتلم بهذا 

الدور منذ كانت طالبة.
أما عن القضايا التي ستتناولها 
في اعمالها املقبلة، أش���ارت أن 
فيلم »يوم للستات« تتطرق فيه 
العبارة من خالل  لقضية غرق 

منوذج امرأة توفي زوجها وجنلها غرقا في العبارة من تأليف هناء 
عطية واخراج كاملة أبوذكري.

أما فيلم »هابي فالنتن« تأليف شهيرة سالم واخراج منال الصيفي 
فتجسد خالله دور راهبة مس���يحية حتب املسلمن ودرست جيدا 
الدين االسالمي والتوراة واملسيحية ودائما حترص على جمع شمل 
االثنن معا في مختلف املناس���بات، فالفيلم يحمل رس���الة واضحة 

وهي الوحدة الوطنية.
وقد وصفت الهام مس���ميات السينما النظيفة وغير النظيفة 
بأنه���ا غير علمية ألنها كفنانة اكادميية لم تدرس في املعهد تلك 
املسميات، ولكن ميكن تصنيف االفالم الى الرومانسي واالكشن 
مرورا بامليلودراما والتاريخي والديني، وهكذا وهذه املس���ميات 

نعترف بها.

إلهام شاهني

مطرب���ة خليجية بعدما 
شافت انه األضواء ابتعدت 
عنها هااليام »رمت« التهامي 
عل���ى ش���ركة انتاجها اللي 
حتاربها مثل ما تقول.. خير 

ان شاء اهلل!

ممثل ش���اب هاجم أحد 
املخرج���ن بعدم���ا قل���ص 
مشاهده في املونتاج و»حس« 
انه هالشي مقصود علشان 
املخرج يبي يبرز صديق له 

في العمل.. اهلل يعينك!

تهايم تقليص
ممثلة تعتق����د انه »نور« 
ويهها راح يساعدها على جذب 
املنتجن لها بس اعتقادها طلع 
اي شي النه املنتجن عارفينها 
صاحبة مشاكل.. قعدي بالبيت 

وايد احسن!

جذب


