
 25  فنون  الجمعة ٤ فبراير ٢٠١١   
 الجسمي والرحباني والحالني
  يقودون حملة ضد «السرطان» 

 جورج وسوف يواجه حملة 
إلقصائه عن «قرطاج»

 المولود األول لفادي حداد

مـــن  كل   يطـــل 
الفنانـــني االماراتـــي 
اجلســـمي  حســـني 
واللبنانـــي عاصـــي 
احلالنـــي فـــي اعمال 
فنية انسانية داعمة 
ملرضى السرطان في 
اليوم العاملي للمرض. 
انه  التفاصيل  وفـــي 
يقود كل من الفنانني 
اجلســـمي  حســـني 
الرحباني  ومـــروان 
وعاصي احلالني ـ كل 
على طريقته ـ حملة 
ضد مرض السرطان، 
التفاصيل ايضا  وفي 
الفنانني اجلسمي  ان 
(سفير النوايا احلسنة) 
شارك مع الفنان مروان 
وبدعوة  الرحبانـــي 
خاصـــة مـــن وزارة 
الصحة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، في 
احلملة الصحية ليوم 
العاملـــي  الســـرطان 
«حملة سرطان الثدي 
وقام  والبروستاتا»، 
بتصوير  اجلســـمي 
تلفزيونية  مشـــاهد 
خاصة باحلملة، من 
تنظيم اســـتديوهات 
الرحباني فـــي دبي، 
التـــي أســـندت إليها 
مهمة تصوير احلملة 
من قبل وزارة الصحة، 
التقى اجلسمي  حيث 
مـــروان  بالفنـــان 
املشـــرف  الرحباني 
على عمليـــة جتهيز 
التصوير  ومونتـــاج 
التلفزيونـــي اخلاص 
باحلملـــة الصحيـــة 
التي ســـيتم إطالقها 
بالتزامـــن مـــع يوم 
السرطان العاملي بهدف 
توعية املجتمع حول 
مخاطر هذا املرض. أما 
الفنان عاصي احلالني 
فسيحيي في العاصمة 
السورية في ١٨ اجلاري 

حفال يعـــود ريعه لصالح جمعية «بســـمة» املختصة 
بدعم األطفال املصابني بالسرطان، ويتزامن موعد احلفل 
مع اليوم العاملي لســـرطان األطفـــال، وذلك في فندق 
فورســـيزونز في دمشق، وسيحمل هذا العمل اخليري 

شعار «أعط احلياة بسمة». 

  بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  يواجـــه ســـلطان 
الطرب جورج وسوف 
حملة واسعة تشن ضده 
على شبكة االنترنت 
على خلفية نشر مقطع 
ڤيديـــو ألغنية قدمها 
أمام زوجـــة الرئيس 
التونســـي املخلـــوع 
العابدين، حيث  زين 
وقف وسوف أمام ليلى 
الطرابلسي وهو يغني، 
لتشن في وجهه حملة 
كبيرة حيـــث اعتبر 
البعـــض ان غنائـــه 
مبثابة نقطة سوداء 
في تاريخ وسوف رغم 

أنـــه لم يغن لها أغنية خاصة، بـــل كان يقدم عمال من 
أغنياته. ما يطرح السؤال عن اجلهة التي سربت ڤديو 

وسوف واجلهة الكامنة وراء تشويه صورته.
  ويكثر الكالم في اآلونة األخيرة عن تغيير في خارطة 
مهرجان قرطاج األشـــهر في العالم العربي خاصة بعد 
بعد انتهـــاء وصاية عائلة الطرابلســـي على املهرجان 
الذي ارتبط بسيدة تونس األولى ليلى الطرابلسي، إذ 
كانت هذه األخيرة تفرض على كل مشارك، تقدمي أغنية 

لتونس ولنب علي حتديدا.
  ويتردد في الصحف التونسية انه سيتم وضع الكثير 
من الفنانني على الالئحة السوداء ملهرجان قرطاج، ومن 
بني تلك األســـماء لطيفة التونســـية ولطفي بو شناق 
وتامر حســـني الذي غنى لنب علي «على الزين تضوي 
أيامنا»، وشعبان عبد الرحيم الذي غنى في عيد ميالد 

ليلى الطرابلسي وكاظم الساهر. 

 رزق املــخـــــــرج 
فادي حداد وزوجته 
بعـــد ظهـــر االربعاء 
املاضـــي بطفلهمـــا 
االول واطلقـــا عليه 
اسم اجنلو. املعروف 
ان املخـــرج فـــادي 
حداد ارتبط اســـمه 
بالعديـــد من االعمال 
املصــــــورة للكثير 
الفنــــــانـــني  مـــن 
اللبنانيـــني والعرب 
جنـــــــــوى  مثـــل 
كرم وامـــل حجازي 
ونانسي عجرم وريدا 

بطرس. 

 جورج وسوف  حسني اجلسمي

 فادي حداد

 مروان الرحباني

 عاصي احلالني

 دعا إلى عقد جمعية عمومية الشهر المقبل في الكويت

  العميري: اتحاد المنتجين الخليجيين
  وّفر المناخ المناسب لإلبداع 

 عبدالحميد الخطيب
  أكد رئيس احتاد املنتجني اخلليجيني 
يوسف العميري ان االحتاد وصل الى مرحلة 
مهمة وأصبح له وضعــــا وكيانا معترفا 
بهما، كما انه يبذل مجهودا كبيرا من خالل 
االشتراك في عدة مؤمترات بالوطن العربي 
من اجل تبادل اخلبرات وإيجاد أفضل السبل 
للنهوض باإلنتاج الفني اخلليجي والعربي، 
مشيرا الى ان آخر نشاط قام به االحتاد كان 
بالسعودية تلبية لدعوة من احمد الغامدي 

مساعد االمني العام لالحتاد.
  وأضاف العميـــري قبل بداية اجتماع 
االحتاد الذي عقده مساء امس االول في مقر 
شركة الكيبل التلفزيوني مبنطقة شرق: 
لقـــد قدم االحتاد خدمـــات كثيرة للعديد 
من منتجي الكويت وكان على قدر الوعد 
مع اجلميع، ســـواء في اخلليج او العالم 
العربـــي من اجل توفير املناخ املناســـب 
لالبداع، وإيجاد أعمال راقية مناسبة ترضي 
طموح اجلمهـــور العربي كله، وأحب ان 
اوجه الدعوة الى كل منتجينا للمشاركة 
في اجلمعية العمومية التي ستعقد شهر 

مارس املقبل.
  من جانبـــه، أكد االمني العـــام الفنان 

االماراتي احمد اجلسمي ان االجتماع في 
الكويت يأتي ضمن اجتماعات دورية يعقدها 
االحتاد في دول مجلس التعاون اخلليجي 
للوقوف على املستجدات املتعلقة بأمور 
االنتاج الفني والساحة الفنية اخلليجية، 
ملمحا الـــى ان اجلمعية العمومية املقرر 
عقدها الشهر املقبل ستشهد مشاركات من 
جميع دول مجلس التعاون، حيث سيتم 
اختيار ثالثة او أربعة منتجني من كل بلد 

من اجل عقد جمعية عمومية.
  وأضاف اجلسمي قائال: اجتمعنا اليوم 
ملناقشة اجلوانب االدارية املتعلقة باالحتاد 
وعالقته باملؤسســــات الرسمية واجلهات 
الفنية واالعالمية االخرى، مشيرا الى انه 
تعذر وصول الوفدين البحريني والقطري 

لظروف خاصة بهما.
  يذكر ان اعضاء االحتاد هنؤوا جميعا 
الكويت مبناســــبة مرور ٥٠ ســــنة على 
االســــتقالل و٢٠ على التحرير و٥ سنوات 
على تولي سمو البالد مقاليد احلكم، وهم: 
يوسف العمير و د.نبيل الفيلكاوي وخلف 
العنزي ومن االمارات احمد اجلسمي وسعيد 
سالم ومن عمان طالب بن سالم والبطاشي 

 رئيس االحتاد يوسف العميري ومن السعودية احمد الغامدي.

 (سعود سالم)  جانب من اجتماع احتاد املنتجني اخلليجيني 


