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 مطرب ما «رحم» املسؤولني في 
شــــركة انتاجه بعد مــــا بلغوه انه 
البومه اليديد راح يتأخر طرحه في 
االسواق، صاحبنا ما عجبه هالكالم 
قام هددهم وازعجهـم باتصاالتــه.. 

كل تأخيرة فيها خيرة ياحلبيب! 

انتـــاج تعامله مع   مديـــر 
بعض املمثالت املشاركات في 
عمله اليديد غريبة وخصوصا 
اللي ما تعطيه ويه ألنه يقدر 
يكنسل دورها مثل ما يقول.. 

صچ مريض!

ازعاج تعامل
 ممثلة بعد مـــا انغرت على 
زميالتهـــا هااليام قاعدة تدقدق 
عليهم علشـــان تظبط عالقاتها 
معاهم خصوصا انها ما عندها 
اعمـــال فـــي الوقـــت احلالي.. 

الذيب ما يهرول عبث!

عبث

 االمني العام املساعد عبدالهادي العجمي والفنان القدير منصور املنصور واحملاميه جنالء النقي يتقدمون احلضور 

 (أنور الكندري) احلضور الكبير في األمسية املوسيقية

 عازف اجلاز إيريك تروفاز

 (هاني الشمري)  االعالمي القدير وجدي احلكيم مع االعالمي فوزي التميمي أثناء اللقاء املفتوح 

  احتفت به اللجنة العليا المنظمة لمهرجان القرين الثقافي الـ ١٧

 «حكايات» الحكيم في «الصحافيين» ِعَبر ودروس 
 مفرح الشمري

  تتواصل أنشطة مهرجان القرين الثقافي بدورته الـ ١٧ اخلاصة بضيف شرف املهرجان هذا العام وهي جمهورية مصر 
العربية، حيث التقى الوسـط االعالمي والفني مساء أمس االول في جمعية الصحافيني باإلعالمي القدير وجدي احلكيم 
ليقف شاهدا على عصر ذهبي أسس للذائقة العربية، كما يقف شاهدا على عمق الروابط الثقافية املصريةـ  الكويتية خالل 
نصف قرن من الزمان، فهو إذن صاحب شهادة مزدوجة يلتقي فيها ما هو إعالمي وفني مبا هو سياسي. ينتمي احلكيم إلى 
مصر تاريخا وميـالدا، كما ينتمي إلى الكويت خبرة وجتربة وصداقات ال حصر لها. إنه أفضل وجه يعبر عن تلك العالقة بني 
البلدين رسميا وشعبيا في مجال حيوي جدا، هو مجال الثقافة والفن واإلعالم واإلبداع. ولعل هذه األسباب هي التي حفزت 
اللجنة العليا املنظمة ملهرجان القرين الثقافي لالحتفاء به، في جمعية الصحافيني بحضور األمني العام املساعد للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب عبدالهادي العجمي والسـفير املصري طاهر فرحات ورئيس جمعية الصحافيني أحمد 

بهبهاني ومدير املهرجان سهل العجمي وحشد كبير من الفنانني واإلعالميني والديبلوماسيني.
  ورغم فيض احلكايات والذكريات لدى قامة إعالمية كبيرة شـهدت عن كثب تأسـيس التلفزيون في مصر والكويت، 
واالنطالقة الكبرى إلذاعتي البلدين في خمسينيات القرن املاضي، اال انها حكايات ال تخلو من عبر ودروس، سنحاول أن 

جنملها فيما يلي:

 في بدايـــة اللقاء الـــذي أداره 
اإلعالمي فوزي التميمي، دلل احلكيم 
عبر شواهد كثيرة على عمق االرتباط 
التاريخي بني الكويت ومصر، ثقافيا 
وفنيا، فأشار إلى أن أول حفل ألم 
كلثوم خارج مصر كان في الكويت 
بعد أن أقنعها به عبدالعزيز جعفر 
وخالد الشريعان. وكذلك أول حفل 
يغني فيه املوسيقار بليغ حمدي 
على خشبة املسرح وأمام اجلمهور 
كان في سينما األندلس، وأول حفل 
لسيد مكاوي كان أيضا في سينما 
األندلس. كما كانت هناك جتارب 
مسرحية مهمة في الكويت لكتاب 
مصريني مثل محفوظ عبدالرحمن 

وألفريد فرج.
  ليؤكد احلكيم أنه خالل خمسني 
عامـــا لم يتوقف التعـــاون الفني 
واإلعالمي بني البلدين على املستوى 
الرسمي، أو على مستوى التجارب 

الفردية.

  توثيق اإلبداع

  وأشار احلكيم إلى تاريخ طويل 
من التسجيالت النادرة واللقاءات 
الفن وعلى  التي جمعته بعمالقة 
رأســـهم أم كلثـــوم وعبدالوهاب. 
وحكـــى عـــن أول لقـــاء جمعـــه 
مبوسيقار األجيال وهو في بداية 
مشواره اإلعالمي وكيف تأخر عليه 
ساعتني فعاتبه وأعطاه نصيحة 
ذهبية في االنضباط وااللتزام وقال 
له «أنت الزم تعمل شغلك ١٠٠٪» 
وعندما سأله عن اسمه فقال: محمد 
وجدي حسن احلكيم احملجري، فرد 
عبدالوهاب مازحا: «دي مظاهرة 
مش اسم» واختار له اسم الشهرة 
«وجدي احلكيم» للتناغم بني الياء 

في االسمني.
الوطيدة    ومن خالل عالقتـــه 
التقى احلكيم  مبوسيقار األجيال 
عمالقة الفن والثقافة مثل عبداحلليم 
حافظ، إحسان عبدالقدوس، توفيق 
احلكيـــم، العقـــاد، مصطفى أمني 

وغيرهم.
  كما يروي كيف ظل ١٨ ســـنة 
يطلب من كوكب الشرق التسجيل 
معها وهي تتهـــرب ألنها ترى أن 
رسالتها الوحيدة هي الغناء وليس 
«الكالم»، فهي حتى في أغانيها لم 
تكن تتكلم وال تقدم من معها، وال 
متشـــي أمام اجلمهـــور، بل تفتح 
الستارة مع وقوفها مباشرة أمام 
اجلمهـــور، وعادة تكـــون املقدمة 
املوسيقية طويلة لتتيح لها فرصة 

واعتبر أن هذه التســـجيالت هي 
مشوار عمره وأفضل تأريخ ملسيرته 

اإلعالمية.

  الليلة المحمدية

  تعتبـــر «الليلـــة احملمديـــة» 
السادســـة والتي أعقبت االحتالل 
الغاشم للكويت عام ١٩٩٠ محطة ال 
تنسى في مسيرة اإلعالمي الكبير، 
فهو الدينامو واجلندي املجهول الذي 
وقف وراءها، لتمثل موقفا وطنيا 

ومبدئيا ضد الغزو الغاشم.
  وقـــال إنه قـــرر أن تخصص 
تلـــك الليلة للتضامن مع الكويت 
وشعبها في تلك احملنة، باالتفاق 
مع الشاعر الكبير الذي كتب دراما 
وأغنيات تلك الليلة واملوســـيقار 

األبنودي وحلت األزمة.
  وأشاد احلكيم مبوقف الفنانة 
القديرة سعاد عبداهللا التي ترددت 
في تقدمي الرويشد مبدية رغبتها 
في تقدمي عمل أكبر، لكنه أقنعها 
باحلضور واالستماع إلى الكلمات 
التـــي ســـتقولها ثم فوجـــئ بها 
تصعد إلى خشبة املسرح وتعبر 
تعبيرا دراميا عما حدث للكويت 
بصورة أثرت في اجلميع. فكانت 
«الليلة احملمدية» بكائية في حب 

الكويت.
  وفي هذا الســـياق أكد احلكيم 
على محبتـــه للكويت التي كانت 
بوابتـــه إلى اخلليـــج كله، والتي 
يشرف باإلقامة فيها وإن لم يكن 
له بيت فيها. وهنا عقب اإلعالمي 

تأمل جمهورهـــا عن قرب قبل أن 
تغني له.

  وبحكـــم وجـــوده فـــي جلنة 
الغنائية تعرف أيضا  النصوص 
على كبار الشعراء أمثال أحمد رامي، 
عزيز أباظة، طاهر أبو فاشا، محمود 
حسن إسماعيل، صالح عبدالصبور 

وغيرهم.
  عشرات من النجوم واملشاهير 
مروا فـــي طريقه وكانت له معهم 
ذكريات وتسجيالت، ولهذا السبب 
شدد احلكيم على أهمية نشر مثل 
هذه التســـجيالت وإعادة عرضها 
تلفزيونيا لألجيال الشابة لتعزز 
روح االنتمـــاء إلـــى الوطن، ألن 
االنتمـــاء ال يأتي من خريطة على 
احلائط بل من االرتباط بالرموز. 

جمال ســـالمة، وكان من املقرر أن 
يؤدي أغنيـــة «اللهم ال اعتراض» 
الفنان شادي اخلليج لكنه اعتذر 
النشغاله بالسفر، فذهب احلكيم 
إلى أصدقاء كويتيني كانوا في أحد 
الفنادق والتقى باملصادفة الفنان 
آنذاك وعمـــالق االغنية  الشـــاب 
العربية واخلليجية حاليا عبداهللا 
الرويشد ورشحه لتقدمي األغنية 
وبالفعل سجلها قبل ليلة واحدة 

من احلفل.
  وذكر احلكيم أن األزهر اعترض 
على جملة «ومسجد أنا بنيته بيقول 
دا مســـجدي» وتعقد املوقف لوال 
فطنة اإلعالمي يوسف اجلاسم الذي 
اقترح تغييرها إلى «ومسجد هللا 
بنيته» فالقى التغيير استحسان 

فوزي التميمي بأن قلوب الكويت 
جميعا هي بيتك.

  واعتبـــر احلكيـــم أن دعوته 
وتكرميه في القرين مبثابة املنديل 

الذي يجفف به عرقه.
  ثم كان للحضور مداخالت ثرية 
تضيـــف إلى جوانب مختلفة لهذا 
اللقـــاء، فالفنـــان القدير منصور 
املنصور أعاد التأكيد على أن كل 
بيوت الكويتيني هي بيتك، وأشار 
إلى أن عالقته باحلكيم تعود إلى 
الستينيات من القرن املاضي وأن 
والده كان ينصحه باالستماع إلى 
صوته. اإلعالمية منى طالب أكدت 
على أن احملبة متبادلة بني الشعبني 
املصري والكويتي، وأن الكثيرين 
من أهل الكويت لهم بيوت في مصر 

وفي هذه البيوت التي كانت عامرة 
باللقاءات واحلفالت التقت معظم 
جنوم العصر الذهبي مثل السيدة 
أم كلثوم وفايـــزة أحمد وجناة.. 
كما ان الكثيرين من رموز الكويت 
تعلموا ودرســـوا في مصر.. فهي 
أم الدنيا والرئة التي نتنفس منها 

أوكسجني احلياة.
  بدورهـــا رحبـــت احملاميـــة 
والناشطة جنالء النقي باستضافة 
اإلعالمي وجدي احلكيم واالحتفاء 
به، وأشادت بســـيرته ومسيرته 

اإلعالمية املشرفة لكل عربي..
  كما أعلنت عن استضافة وتكرمي 
صالون جنالء النقي لإلعالمي الكبير 
مساء بعد غد (السبت) مؤكدة أن 

بيوت الكويت كلها هي بيته. 

 الحكيم في ملتقى 
نجالء النقي غدًا

 يعقـــد ملتقـــى 
النقـــي غدًا  جنالء 
«الســـبت» مؤمترا 
صحافيا لإلعالمي 
القدير وجدي احلكيم 
بحضوراملطربـــة 
القديرة جناح سالم 
القديـــر  والفنـــان 
منصـــور املنصور 
ونخبة من الفنانني 
واإلعالميني وذلك في 
مقر امللتقى مبنطقة 
سلوى ق٢ م٣٨٨ في 

الواحدة ظهرا. 

 الفرقة الفرنسية للجمهور الكويتي: «أحبك»
 مفرح الشمري

  قدمــت الفرقــة الفرنسيــة 
erik truffaz ملوســـيقى اجلاز 
أمسية موسيقية على خشبة 
مسرح مركز عبدالعزيز حسني 
الثقافي مبنطقة مشرف مساء 
امـــس األول ضمـــن انشـــطة 
مهرجان القرين الثقافي بدورته 
الـ ١٧ امام جمهور كبير توافد 
لالستمتاع بالتوليفة املوسيقية 
العربية الفرنسية التي قدمها 
اعضاء الفرقـــة: عازف البوق 
ايريك تروفاز، املغني وعازف 
الكمان منيـــر طرودي، عازف 
اإليقاع فيليب غارسيا وذلك على 
مدار ساعة ونصف الساعة عاش 
فيها احلضـــور أجمل حلظات 
حياتهم وهم يتمايلون مع أنغام 
املقطوعات املوسيقية الغربية 
الشـــرقي  املمزوجـــة بالغناء 
خاصة أن الفرقة تضم املطرب 
الذي  التونسي منير طرودي 
يحظى بشعبية كبيرة في شمال 

أفريقيا وفرنسا.
الكبير تفاعل مع    احلضور 
إيقاعات موسيقى اجلاز وعبروا 
عن ذلك من خالل صيحاتهم التي 
رجت أرجاء املسرح مما اعطى 
أعضاء الفرقة دفعة قوية لتقدمي 
أفضل ما عندهم في هذه األمسية 

املوسيقية االستثنائية.
التونســـي منير    املطـــرب 
طرودي أهدى اجلمهور أغنيتي 
«أحبك» و«سلوى» من ألبومه 
األخير بعد أن قدم لهم اغنية ذات 
طابع صوفي بعنوان «موالي 
صلي على رسول اهللا» والتي 
سيطرت على مشاعر اجلميع.

  يذكر أن الفرقة الفرنســـية 
تشـــكلت من خـــالل الصداقة 
التـــي جمعت بني عازف اجلاز 
الفرنسي إيريك تروفاز واملطرب 

التونسي منير طرودي بعد ان 
التقيا في امسية موسيقية في 
تونس لتبدأ بعدها رحلة تكوين 

هذه الفرقة اجلميلة. 

 بعد أن أحيت أمسية موسيقية في مشرف

 إلهام شاهني

 إلهام شاهين: ال أغار من ليلى علوي
 القاهرة ـ سعيد محمود

  قالت الفنانة إلهام 
شـــاهني انها تشعر 
بالغضب الشديد من 
مذيعة احدى القنوات 
التـــي  الفضائيـــة 
الهواء  خرجت على 
مباشـــرة لتقول ان 
شاهني مازالت على 
ادارة  غضبها مـــن 
القاهرة  مهرجـــان 
الدولي  السينمائي 
لتكرمي الفنانة ليلى 
علوي وعدم تكرميها 

هي مع انهما من جيل واحد.
  وتابعت املذيعة قائلة ان غيرة شاهني من ليلى علوي 
كانت الســـببـ  غير املعلـــنـ  وراء عزوفها عن حضور 
املهرجان هذا العام، بالرغم من توجيه الدعوة الرسمية 

لها باحلضور.
  وعلقت شاهني على كالم املذيعة قائلة انه كالم «تافه» 
وال أساس له من الصحة، وهي ليست متهمة حتى تدافع 
عن نفســـها، فهي أكبر من الرد على مثل هذه األكاذيب، 
خاصة ان الوسط الفني كله يعرف قوة عالقتها بالفنانة 

ليلى علوي وال ميكن ان تغار منها أبدا.

 ليلى علوي

 وفاء: حرمة رمضان منعتي 
  من ارتداء بدل رقص «كاريوكا»

 أنغام تتفوق على شيرين 
  في جوائز  «دير جيست» 

 رويدا المحروقي تدخل 
في الدراما الخليجية  

 تشارك الفنانة رويدا 
احملروقي وللمرة األولى 
في تصوير مسلســــل 
تلفزيوني يحمل عنوان 
ادارة  «ما نتفق» حتت 
املخرج ايهام اجليباوي 
وانتاج تلفزيون أبوظبي 
التنفيــــذي  واالنتــــاج 
ملؤسســــة أرى لالنتاج 

االعالمي.
  يتكون املسلسل من 
ستني حلقة، سيعرض 

٣٠ منها قبل شهر رمضان على شاشة تلفزيون أبوظبي 
واألخرى تعرض خالل شهر رمضان املبارك.

 مدحت صالح يحتفل 
بزواجه في سرية تامة

الفنانة   أرجعـــت 
املصرية وفـــاء عامر 
رفضهـــا ارتـــداء بدل 
رقص خالل املسلسل 
الذي جتسد فيه دور 
الراحلة حتية كاريوكا، 
الى عرض العمل خالل 
القادم،  شهر رمضان 
وضرورة مراعاة حرمة 

الشهر  الكرمي..
  وفـــي الوقت الذي 
أكدت فيه انها لن تعود 

الى مشاهد االغراء ثانية، نفت شائعة اعتزالها الفن 
وارتداء احلجاب، او وجود خالفات مع الفنانة غادة 
عبدالرازق التي تشاركها في فيلم «كف القمر» مع 

املخرج خالد يوسف. 

 القاهرة: أعلنت مجلة 
دير جيست عن جوائز 
الســـنوية  مســـابقتها 
الختيار أفضل الفنانني 
في مختلـــف املجاالت 
خالل عام ٢٠١٠، حيث 
فازت املطربة املصرية 
أنغام بلقب أفضل مطربة 
خـــالل ٢٠١٠، متفوقة 
على مواطنتها املصرية 
شيرين عبدالوهاب التي 
كانت تنافسها على اللقب 

حتى انتهاء فترة التصويت. وجاءت هذه اجلوائز التي مت 
إعالنها على املوقع الرسمي للمجلة عبر اإلنترنت وسيتم 
تسليمها للفائزين خالل احتفال كبير ستتم إقامته ٢٩ 

اجلاري داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

 في سرية تامة يجهز 
حاليــــا املطرب مدحت 
صالح حلفــــل زواجه 
من الشاعرة «ناورة»، 
حيث اتفقا ان يكون يوم 
االثنني املقبل داخل احد 

الفنادق بالقاهرة.
  وقام مدحت بدعوة 
املقربني فقط  اصدقائه 
الزفاف،  حلضور حفل 
ومــــن املقرر ان يقضي 
العسل في ڤيلته  شهر 

باالسكندرية. جتدر االشارة الى ان هذه املرة السادسة 
التي يتزوج فيها مدحت صالح. 

 مدحت صالح رويدا احملروقي 

 أنغام  وفاء عامر


