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 عودة للسهرات الفنية بعد توقف عامين

 يوسف المالكي
 

 مهرجان الدوحة يكّرم فيروز 
  وينهي حفالته بفنان العرب

اللجنـــة املنظمة   أعلنـــت 
ملهرجـــان الدوحة عن عودتها 
الى اقامة السهرات الفنية بعد 
غياب عامني، حيث ستنطلق 
االنشطة في أربع ليال متتالية، 
تبدأ ٢٧ اجلاري، وتنتهي ٣١ من 

الشهر نفسه.
  وأكد محمد املرزوقيـ  رئيس 
اللجنة املنظمة للمهرجانـ  في 
تصريح اعالمـــي أن املهرجان 
ســـيعود بأجـــواء مختلفـــة، 
وستتزامن احلفالت مع نهاية 
السنة امليالدية، وسيتم تكرمي 
جنوم الغناء العربي، وسيكرم 
رواد املوســـيقى فـــي لبنان، 
وأبرزهم «جارة القمر» فيروز 

بحضور اعالمي كبير.
الشـــرق    وذكرت صحيفة 
االوســـط اللندنيـــة أنـــه من 
املتوقع تكرمي عمالقة االغنية 
اللبنانية، وبينهم الفنان وديع 
الصافي، بينما ســـتقام ليلة 
لبنانيـــة يحييها جنوم لبنان 

املعروفون.
  وتأكد حتى اآلن مشـــاركة 
العـــرب» محمد عبده،  «فنان 
وســـتكون حفلته فـــي ختام 
ليالـــي الدوحـــة، بينما يعود 
الفنان أصيل أبوبكر الى أجواء 
حفالت الدوحة، بعد أن شارك 
قبل أعوام بنجاح، وسيشارك 
في واحدة من حفالت املهرجان، 
الفنان ماجد املهندس،  وأيضا 
بينمـــا يغيب الفنـــان أبوبكر 
سالم، الذي حضر سابقا عددا 

من االنشطة.
  والتـــزال اللجنـــة املنظمة 
تواصل مفاوضاتها مع جنوم 
الغنـــاء اخلليجـــي والعربي، 
للمشاركة في اخلليج والوطن 
العربي، وستحاول اللجنة اضافة 
أســـماء خليجية وعربية لها 
وزنها وشهرتها في املنطقة، الى 
جانب تقدمي فنانني من الشباب، 
تساهم اللجنة في دعمهم فنيا، 
باالضافة الى تقدمي فناني قطر 
الذين حققوا حضورا خليجيا 
مهما في اآلونة االخيرة، وقدموا 
أعماال جديدة نالت استحسان 

اجليل اجلديد. 

 «جارة القمر» فيروز 

 فنان العرب محمد عبده

 أكد أن «سينما جيك» ربطت الديرة بالعالمية

 المالكي: استفدت من «رومانسية» 
  بوشهري وهيا في السينما الكويتية 

            عبدالحميد الخطيب
  في خطوة جادة ضمن خطواتها الساعية للوصول الى صناعة سينما حقيقية 
في الكويت ومن خالل االحتكاك باخلبرات العربية والعاملية اعلنت شركة «سينما 
جيك» عن توصلها التفاقية تعاون بينها وبني شركة  technicolor االميركية اكبر 
شركات طباعة وحتميض االفالم السينمائية في العالم، وفي هذا اجلانب عبر مسؤول 
العالقات العامة في «سينما جيك» يوسف املالكي عن سعادته بهذا االجناز، ملمحا 
الى ان الشركة انتهت مؤخرا من تصوير اعالن لشركة «زين» وسيعرض في جميع 
دور العرض السينمائي في الكويت، وقد مت اجنازه في مدينة نيويورك االميركية وهو 
من بطولة الفنانني املتألقني عبداهللا بوشهري وهيا عبدالسالم اللذين اثبتا حضورا 
كبيرا من خالل االعمال الدرامية التي شـــاركا فيها في شهر رمضان املاضي، مضيفا: 

لقد مت االستفادة من رومانسية عبداهللا وهيا التي احبها اجلمهور في االعالن.
  واستطرد املالكي قائال: ستستغل «سينما جيك» شراكتها مع technicolor وستوفر 
خدمات بأسعار تنافسية مع الهند  واوروبا، فالشركة ال تدخر جهدا في ربط السينما 
الكويتيـــة باخلبرات العاملية في هذا املجال من اجل احيائها خصوصا ان الكويت هي 
هوليود اخلليج، ولقد اعلنا مســـبقا عن الدعم الكبير الذي توفره «سينما جيك» في 
سبيل صناعة ســـينمائية متميزة، حيث أنشأت الشركة صندوقا لدعم السينمائيني 
الكويتيني الشـــباب وذلك لتوفير كل ما يحتاجه السينمائيون الشباب من دعم مادي 

ومعنوي.
  وتابع: كما تعتزم الشـــركة اقامة مهرجان ســـينمائي ضخم للشباب سنعلن عن 
تفاصيله في وقت قريب، ملمحا الى ان املهرجان سيضم خبراء عامليني من هوليوود 
والشرق االوسط والكويت، وسيشمل اقساما كثيرة منها التصوير السينمائي، واملونتاج، 

واالعالنات، واملسابقة الكبرى ومسابقة صناعة االفالم واالخراج.
   وعن الدراما اوضح املالكي ان هذه اخلطوة حتت الدراسة حاليا وان الشركة لديها 
خطة في دخول هذا املجال من خالل اعمال قوية تخدم الساحة الفنية الكويتية وسيتم 

االعالن عنها فور االنتهاء من دراستها. 

 هيا عبدالسالم  عبداهللا بوشهري


