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  ٢٩  ديسمبر ٢٠١٠ 

 مطرب شاب بعد ما «أرشده» عقله  24 
للتعاون مع أحد الشـــعراء الشباب 
انصدم من تعامله غير الراقي بعد ما 
زعل عليه ألنه ما اختار أغنيته عنوان 
أللبومه اللي بينزل بعد أســـبوع.. 

ما يشوف شر! 

 زعل
 مقدمة برامـــج بعد ما غابت 
فترة طويلة عن الشاشة هاأليام 
تبي «تعوض» غيابها بالعودة 
لبرامج املسابقات بس للحني مو 
القية القناة اللي تتبنى فكرتها.. 

اهللا كرمي!

 مسابقات
 ممثلة مالمحها «هادية» هااليام 
صايـــرة ملقوفة في لوكيشـــن 
تصويـــر عملها اليديـــد بعد ما 
درت انه املنتج يبي يســـتغنى 
عنهـــا ألنهـــا تبلع حـــروف.. 

اللقافة مو زينة!

 لقافة 

 «ع هوا لبنان» انطلق بـ«ميدلي» في «الدوحة الغنائي» 

 قال إن حبيب الحبيب ومحمد العيسى لن يصال إلى ما وصل إليه

 نجوى كرم: لن أغني إال باللهجة اللبنانية

 المالكي: الغانم قبل أن يكون مخرجًا 
  كان مساعد مصور في كربالء

 ندى مفرج سعيد 
  انطلقت مســـاء أمس االول أنشطة مهرجان الدوحة في دورته 
الغنائية العاشـــرة والتـــي يجري فيها تكـــرمي األغنية اللبنانية 
في أمســـية حملت عنوان «ع هوا لبنـــان»، حيث يتم تكرمي رواد 
األغنية اللبنانية األخوين منصور الرحباني وفيلمون وهبي وزكي 
ناصيف. وأحيا احلفل كل من الفنانني جنوى كرم وملحم بركات 
وملحم زين وطوني حنا وأمين زبيب، وذلك على مســـرح موقع 
«كتارا» في احلي الثقافي الذي شيد حديثا في الدوحة، كما مت أيضا 
تكرمي الشاعر طالل حيدر والفنان إيلي شويري وامللحنني جورج 
مرديروسيان وعماد شمس الدين وزياد بطرس، جدير بالذكر أن 
زياد بطرس هو مؤلف اللحن املوسيقي اخلاص مبهرجان الدوحة 

قبل ١٠ سنوات. 
   وقدم الفنانون اخلمســـة «ميدلي» لعدد من أشـــهر األغنيات 
اللبنانية، وكان الوفد اللبناني قد استقبل بالزفة اللبنانية قبل أن 

يتوجه إلى املسرح إلجراء البروڤات يوم االحد املاضي. 

 هاجم الفنان الســـعودي فايز املالكي في لقاء مع 
برنامج «أبشـــر» عبر قناة mbc املخرج السعودي 
عبداخلالق الغامن قائال انه قبل ان يكون مخرجا كان 
مساعد مصور في كربالء، واضاف: احترم عبداخلالق 
كممثل رائع ولكن اتهامه لي بأني كنت «كومبارس» 
قبل ان اكون جنما فقد ذكـــر لي يوما من االيام انه 
كان يحمل الكاميرات او مســـاعد مصور في كربالء 

فليس عيبا ان يصبح مخرجا.
  وعن استبداله بفنانني في بعض املسلسالت مثل 
الفنان حبيب احلبيب والفنان محمد العيســـى، قال 
املالكي: هم فنانون متميزون ولهم شخصياتهم الرائعة 
واعمالهم احللوة، لكن ال اريد ان اقلل من امكانياتهم 
لكنهم هم ال ميكن ان يســـدوا مكاني او يصلوا الى 

ما وصلت اليه.
  وفي نهاية احللقة قام الفنان فايز املالكي بالتعاون 
مع قناة mbc بكفالة احد الشبان الفلسطينيني الذي 
كان موجودا بالبرنامج وذلك بإكمال دراسته اجلامعية 

والتي كان يسعى الكمالها منذ ثالث سنوات. 

 الديكان تحدث عن نشأتها وأهم ألوانها.. والحريبي تبرع بألف دينار

 «العميري» أعادت بريق «الفنون البحرية» لـ«الفنانين الكويتيين»
الذي يتعرضون له، ويساعدهم 
القيام بواجباتهم بكفاءة  على 

وإخالص.
الديكان: لقد اختص    وتابع 
كل نشاط من أنشطة البحارة 
بنوع معني من الغناء البحري، 
فطالء الســــفينة يصاحبه فن 
التجديف فله  أما  «السنكني»، 
الشــــراع  فن «اليامال»، ورفع 
يصاحبه فن «اخلطفة»، ملمحا 
الى ان الكويت لديها العديد من 
الطاقات التي حتاول احلفاظ على 
التراث الشعبي من االندثار ومنها 
د.يوسف دوخي الذي قدم أهم 
رسالة لإلنسان في الفن الكويتي، 
حيــــث كان اول من اقتحم هذا 
املجال ورسالته تناولت الفنون 
الكويتية خصوصا الفن البحري، 
وتلته د.حصــــة الرفاعي التي 

دونت للفن البحري.
  ومن ثم قــــدم الديكان نبذة 
مختصرة عــــن فرقة العميري 
احدى أبرز الفرق الكويتية التي 
تقدم الفن البحري، مثمنا دور 
مؤسســــها الراحل محمد سعد 
العميري، وكذلك إبداع رئيسها 
الذي  العميري  حاليا خليفــــة 
اســــتطاع أن يحافظ على هذا 
التراث بكل مفرداته املوسيقية 

دون أي حتريف.
  بعد ذلك قدمت فرقة العميري 
مجموعة مــــن الفنون البحرية 
منها «رأس طبلة» وهو فن حمال 
التمر، وكذلك «نافلني بالكرامة»، 
وأيضا فن «سنجني»، ثم قدمت 
لفن «احلدادي» الذي تنوع ما بني 
«احلدادي واملخالف واحلساوي»، 
وذلك بصــــوت النهامان الفنان 
العماري وفيصل مال  سليمان 
اهللا، وبعد ذلك اختتمت الفرقة 
السهرة مبجموعة من أغاني «فن 
الصوت» التي نالت استحسان 

احلضور.

البحري نتيجة حلاجة ضرورية 
له وهي مساعدة البحارة على 
التي  الشــــاقة  القيام باالعمال 
الطويلة  الرحــــالت  تتطلبهــــا 
على سفنهم ما ينسيهم التعب 

أحمد باقر الذي أضاف له الكثير، 
ملمحا الى ان هناك بعض الفنون 
الشعبية ال أحد يعرف من أين 

أتت حتى يتم تصنيفها.
  واســــتطرد: لقد تطور الفن 

الكويتيــــة، خصوصــــا «الفن 
البحري» قائال: «الفن الشعبي» 
بدأ على يد جورج هنري فارمر 
أول باحث في املوسيقى العربية، 
وتطور حتى وصل الى امللحن 

 عبدالحميد الخطيب
  وسط حضور فني وإعالمي 
كبير، أقامــــت جمعية الفنانني 
الكويتيني أمسية خاصة للفنون 
الشعبية، حاضر فيها املوسيقار 
غنام الديكان مســــتعرضا أهم 
مراحل تطــــور «الفن البحري» 

الكويتي.
  وفي بداية االمســــية أعلن 
القدير صالح احلريبي  الفنان 
عن تبنيه القتراح إنشاء صندوق 
إلعانة بعض الفنانني الشعبيني 
الذين تواجههم ظروف معيشية 
بـ ١٠٠٠ دينار  صعبة، متبرعا 
كقاعدة للصندوق، متمنيا من 
اجلميع املشاركة في هذا العمل 
الذي يهــــدف الى اخلير، وقال: 
املطلوب هو دينــــار واحد في 
الشهر ملساعدة اخواننا الذين ال 

ميلكون ما يعولهم وأسرهم.
قــــال املطرب    من جانبــــه، 
املفــــرج  القديــــر عبدالعزيــــز 
(شادي اخلليج): نبذل أقصى 
جهد لتأكيد دور اجلمعية على 
الساحة الكويتية بهدف حتقيق 
تطلعاتنا في خدمة الفن واحلفاظ 
على التراث وعلى أصالة االغنية 
الكويتية، كما نحــــاول تذليل 
الصعاب واملعوقــــات لنتمكن 
من حتقيــــق ما نصبو اليه في 
الفترة املقبلــــة، مثمنا مبادرة 
القدير صالح احلريبي  الفنان 
بإنشاء صندوق ملساعدة الفنانني 
املتعسرين في حياتهم، مستدركا: 
سندرس هذا االقتراح مع أعضاء 
مجلــــس ادارة جمعية الفنانني 
أقــــرب وقت ملا  الكويتيني في 
له مــــن أهداف خيريــــة نبيلة 
تنصب في مصلحة الفن والفنان 

الكويتي.
  ومن ثم حتدث املوســــيقار 
القديــــر غنام الديــــكان، حيث 
الشــــعبية  الفنون  فند بدايات 

 الفنانان القديران صالح احلريبي وشادي اخلليج الفنان القدير غنام الديكان 

 محمد عبده يستعد 
  لليلة رأس السنة في الدوحة

 هنيدي في باريس لتصوير 
«مسيو مبروك أبوالعلمين»

 د.ب.أ: سيكون فنان العرب محمد عبده أول 
مطرب عربي يغني في السنة اجلديدة ٢٠١١ وذلك 
عندما يلتقي جمهور مهرجان الدوحة الغنائي 
في دورته العاشرة الذي انطلق أمس االول في 
العاصمـــة القطرية الدوحة، حيث وصل، فنان 
العرب، الى الدوحة مصحوبا بفرقته املوسيقية، 
وباشر االستعداد بإجراء البروفات ألغنياته التي 
ستقدم في اليوم اخلتامي للمهرجان ليلة رأس 
الســـنة امليالدية اجلديدة ٢٠١١. وتقام حفالت 
املهرجان ألول مـــرة في احلي الثقافي «كاتارا» 

الذي يحتضن كل انشطة املهرجان. 

 ســـافر الفنان محمد هنيـــدي الى باريس 
االســـبوع املاضي ليبدأ تصوير اول مشاهد 
أبوالعلمني  مسلسله اجلديد «مسيو رمضان 
حمودة» داخل حي الشانزليزيه بباريس وهي 
املشاهد التي جتمع هنيدي بزوجته الفرنسية 
التي تزوجها بعد طالقه من سيرين عبدالنور 
في الفيلم الذي يحمل نفس االسم. وعبر هنيدي 
عن ســـعادته بالتجربة قائال: أمتنى ان يكون 
املسلسل الذي بدأنا تصويره اضافة لي وامتنى 
ان يحقـــق البهجة والســـعادة للجمهور عند 

عرضه في رمضان املقبل باذن اهللا. 

 فنان العرب محمد عبده

 محمد هنيدي

 (متين غوزال)  فرقة «العميري» أثناء األمسية  

 جنوى كرم 

 أنغام: األغنية الليبية طعمها خاص 
  في التقاليد والحشمة

 محمد فؤاد يعتزل الغناء شهرًا 
  بعد جراحة في األحبال الصوتية

 ضبط ٣ لصوص سرقوا فيلم كريم عبدالعزيز  

 اعربت الفنانة املصريـــة انغام عن اعجابها 
باالغنية الليبية حلفاظها على العادات والتقاليد 
واحلشـــمة، وقالـــت في حـــوار مـــع صحيفة 
«اجلماهيريـــة» الليبية، ان ليبيا التزال حتترم 
فنهـــا، كما ان الفنان الليبي لم يخرج عن دائرة 
عاداته وهذا ما جعل االغنية الليبية ناجحة الى 
جانب رقيها وخصائصها وطعمها اخلاص مما 
سيجعلها من االوائل في الفن العربي، مشيرة الى 
ان ليبيا بلد الشعر الغنائي الحتوائها على اكبر 
شعراء الوطن العربي خاصة في االغاني الوطنية 
واحلماسية حيث انهم السباقون دائما في اجناز 
مثل هذه االعمال. وقالـــت انغام جلمهورها في 
ليبيا انها ستقدم في الفترة املقبلة اعماال باللهجة 
الليبية، واصفة جتربتها الســـابقة باملمتعة ملا 

متلكه االغنية الليبية من لهجة سلسة. 

 متاثل الفنان املصري محمد فؤاد للشفاء، بعد ان 
خضع لعملية جراحية في أحباله الصوتية، ومن 
املقرر ان يعتزل الغناء ملدة شهر للحصول على 
فترة نقاهة من اجلراحة، وقال فؤاد ان العملية 
بسيطة، يضطر الجرائها بعض املطربني وأصحاب 
املهن التي تعتمد على اســـتخدام الصوت، وهي 
عبارة عن إزالة بعض الزوائد اللحمية، التي قد 

تظهر على األحبال الصوتية نتيجة إجهادها.
  وأشار الى انه سيتوقف عن الغناء ملدة شهر، 
وهي فترة النقاهـــة التي أمر بها الطبيب، وهذا 
لن يؤثر على حتضير األلبوم اجلديد، ألنه مازال 
فـــي مرحلة اختيار الكلمات، بحســـب صحيفة 

األهرام املصرية. 

 ألقت الشرطة املصرية القبض على ٣ لصوص 
قاموا بسرقة النسخة األصلية من الفيلم السينمائي 
«فاصــــل ونعود» للفنان كرمي عبدالعزيز، وطلبوا 
مليون جنيه مقابل عدم قيامهم بنشره على شبكة 
اإلنترنت قبل عرضه بدور السينما. وتلقت الشرطة 
املصرية بالغا من هشام عبداخلالق، منتج الفيلم، 
بقيام مجهولني باالســــتيالء على النسخة األصلية 
اخلاصة بالفيلم السينمائي «فاصل ونعود»، والتهديد 
بنشره على شبكة اإلنترنت قبل عرضه بالسينما، 
فضال عن مســــاومة املدعوة ميســــون عبداحلافظ 
مســــؤولة تطوير األعمال بالشركة على دفع مبلغ 
مليون جنيه مقابل حصولها على نســــخة الفيلم، 
بحسب صحيفة الشروق املصرية. ومتكنت الشرطة 
من ضبط املذكورين، ومبواجهتهم مبا أسفرت عنه 
التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة ملرورهم بضائقة 

مالية وعدم حصولهم على رواتبهم منذ ٥ أشهر. 

 أنغام

 محمد فؤاد 

 كرمي عبدالعزيز

 فايز املالكي


