
الجمعة 11 فبراير 2011   25فنون
سالف تعيش »يوم صامت« 

من أجل الصم والبكم

قرداحي: شباب »مسابقة الجماهير« 
أجابوا عن أسئلة عجزُت عن إجابتها 

تعتزم املمثلة السورية سالف 
القي����ام بتصوير دور  فواخرجي 
البطولة في فيلم سينمائي قصير 
بعنوان »يوم صامت« تأليف ليزلي 

أيفيفيان ورنا كزكز.
ومدة الفيلم خمس عشرة دقيقة، 
ويتناول قصة الصمت في إشارة 
إلى الصم والبكم، وس����يتم البدء 
في تصويره مع بداية األس����بوع 
القادم في أماكن عدة من دمش����ق 
القدمية، ويش����ارك فواخرجي في 
البطولة الطفل ليث الطحلة، بحسب 
وكالة األنباء األملانية. وقدم الفيلم 
نفسه بنسختني أميركية وفرنسية، 

والنسخة الثالثة ستكون بالعربية، وسيتم عرضه في نهاية شهر إبريل 
القادم ضمن انشطة أسبوع األصم.

وذكرت مصادر مقربة من الفنانة فواخرجي أن اإلخراج سيكون من 
نصيب املخرجة السورية األميركية رنا كزكز بالتعاون مع املخرج أنس 
خلف، والفيلم من إنتاج املنظمة الس����ورية للمعوقني »آمال« بالتعاون 

مع بنك »بيبلوس سوريا«.
يذكر أن الفنانة س����الف تشارك في مسلسل »الوالدة من اخلاصرة« 
إخراج رشا ش����ربتجي وتأليف سامر رضوان. كما تشارك في مسلسل 
»في حضرة الغياب« الذي يروي سيرة حياة الشاعر العربي الفلسطيني 

الراحل محمود درويش وجتسد فيه دور ريتا حبيبة درويش.

عبر اإلعالمي جورج قرداحي عن 
سعادته البالغة مبشاركته كرئيس 
للجنة التحكيم ف برنامج »مسابقة 
اجلماهير« الذي يعرض على قناة 
mbc1، بصحب����ة النجمة منى زكي 
واإلعالمية الالمعة سارة الدندراوي، 
مشيرا إلى أن البرنامج حطم الصورة 
النمطية التي كانت قد تكونت عن 
املواطن العربي، وصورته كإنسان 
بعيد عن القراءة والثقافة، مؤكدا أن 
اشتراك اآلالف في مسابقة حتتاج 
إلى كثير م����ن املعلومات والثقافة 
العامة دليل على أن عاملنا العربي 
مل����يء باألف����راد املطلعني على كل 
املعلومات ف����ي املجاالت املختلفة. 
وأضاف ج����ورج ف����ي حديث مع 
صحيفة احلياة اللندنية: أفاجأ حني 

أرى ش����خصا يتمتع بكل تلك املعرفة التي تغطي عديدا من املواضيع، 
وأقدر كثيرا األشخاص الذين يستطيعون اإلجابة عن أسئلة صعبة قد 
أكون أنا نفس����ي ال أعرف إجابتها، ألن اإلنسان ال يستطيع أن يلم بكل 

املعلومات، والقادر على ذلك يجب تقديره ومكافأته. 

سالف فواخرجي

جورج قرداحي

أجمعا على أن »ليالي فبراير« أهم المهرجانات الغنائية العربية

إبداع أبوبكر سالم »دروب  مغلقة« الليلة في صالة التزلج 
والرويشد: مشتاق لـ »طلة« جمهوري في »زين الليالي«

أسمـاء الـمنور: 
مـحطة  الكويت 
فـي  مـهـمـة 
الفـني  مشواري 
فبراير«  و»ليـالي 
نجاحي شهادة 

عبدالحميد الخطيب
أعرب الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه 
عن سعادته ملشاركته في احياء احدى حفالت 
مهرجان »زين الليالي.. ليالي فبراير«، مؤكدا 
أن الكويت محطة مهمة النطالق العديد من 
الفنانني اخلليجيني والعرب، وقال: املودة 
والترحاب ليسا غريبان على الكويت، كما 
أن ش���عبها املضياف يق���در الفن األصيل 
ولي عالقات عميقة مع الكثير منهم وأعتز 
بجمهوري بصورة كبي���رة فهو الرصيد 

احلقيقي لكل فنان.
وأش���ار أبوأصيل الى أن هناك عالقة 
غير مباشرة جتمع بني الفنان وجمهوره 
تتعمق عبر السنوات، وبالتالي فان هناك 
مس���ؤولية تقع على عاتق الفنان ليقدم 
أفضل ما لديه، مشيرا الى أنه بات يفضل 
أجواء احلفالت الغنائية أكثر من التسجيل 
في االستديو في الوقت احلالي ألن التقنية 
احلديثة وان كانت خدمت األغنية في بعض 
النقاط اال أنها في نفس الوقت قضت على 

روح الغناء القدمي.
 وبني أبوأصيل أنه س���يقوم باختيار 
مجموعة م���ن أغنياته القدمية واحلديثة 
ليغنيها جلمهوره في صالة التزلج ومنها 

مختارات من ألبوم���ه اجلديد الذي حمل 
عنوان »دروب مغلق���ة«، ملمحا الى انه 
سعيد ملشاركة سلطان الرومانسية عبداهلل 
الرويشد الغناء الليلة وقال عنه:هو مبثابة 
ابني أصيل فهو فنان مبدع وتعاملت معه 

في أكثر من أغنية.
من جانب���ه أبدى الرويش���د اعتزازه 
مبش���اركة عمالق الط���رب الفنان القدير 
أبوبكر سالم، باالضافة الى الفنانة املغربية 
الشابة أسماء املنور، خاصة أنه قد سبق 
أن شاركهما في العديد من االنشطة، مؤكدا 
أن احلفل سيكون ذا طابع خاص، وليلة 
من »ليالي فبراير« اجلميلة والعزيزة على 
أهل الكويت، وأن ما يضفي على هذه الليلة 
جماال هو لقاؤه بجمهوره الذي طاملا أحبه 
واشتاق اليه، معتبرا املهرجان من أفضل 
املهرجانات الغنائية في الكويت واخلليج، 
كاشفا عن أنه سيشدو بباقة منوعة من 
أجمل أغانيه تتخللها »املفاجآت« التي عود 

عليها جمهوره الغالي كل عام.
هذا وأشاد الرويشد بدورة العام املاضي 
للمهرجان، مؤكدا أنها جاءت مدهشة في 
كل ش���يء من حيث الديكور، واالضاءة، 
واالخراج واالستعدادات األخرى اضافة الى 

اجلهود املبذولة من قبل القائمني عليه في 
التنظيم الخراجه في أبهى صورة، فكانت 
الثمار ما لقيه املهرجان من اقبال قياسي 
من قبل اجلمهوري���ن العربي واخلليجي 
وم���ا حفل به من مش���اركات كبار جنوم 
الطرب س���واء كانوا م���ن الكويت أو من 

الوطن العربي.
اما املطربة املغربية الشابة أسماء املنور 
فعبرت عن مدى سعادتها الختيارها للمرة 
الثانية على التوالي للمهرجان الذي تعتبره 
األشهر واألبرز على الساحتني اخلليجية 
والعربية، وقالت: شهادتي مجروحة في 
الكويت ألنني أعتبره���ا ديرتي الثانية، 
ومحطة مهمة في حياتي الفنية، متمنية 
أن تقدم في حفلها كل ما يرضي جمهورها 
ويس���عده، كاشفة عن أنها ستقدم بعض 
األغنيات من ألبومها اجلديد »روح أسماء 

املنور«، وكذلك أخرى خليجية.
ولم يفت املنور أن تتقدم بأحر التهاني 
وأجمل التبريكات للكويت قيادة وحكومة 
وشعبا على حلول أعيادها الوطنية، داعية 
اهلل أن يدمي عليها وعلى شعبها الكرمي األمن 
واألمان، وعلى الش���عوب العربية أجمع، 

وأن يعم االستقرار والسالم فيها. سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

أسماء املنور الفنان الكبير أبوبكر سالم


