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راشد املاجد

أسامة الرحباني

سينا الفارس

باسم الردهان

)فريال حماد(أحمد املوسوي »الذيب« في البرنامج

فطومةسليمان القصار

الردهان »كما الريشة« أمام القصار »عشيري« وفطومة »هب السعد«

عبدالحميد الخطيب
في ليلة ش���عبية بامتياز نثر ابطالها: باسم 
الردهان وس���ليمان القصار وفطومة، ابداعاتهم 
الفنية ليس���تمتع بها جمه���ور االغاني التراثية 
الذين جاءوا مس���اء امس االول الى صالة التزلج 
ملشاهدة الفنون االصيلة والغناء الوطني ضمن 
الليلة الش���عبية الثانية ملهرجان »زين الليالي.. 

ليالي فبراير«.
بدأ احلفل مع الفنان باسم الردهان الذي استهل 
وصلته بأغنية وطنية مرددا: »يا كويت احلبيبة« 
والتي شدا بعدها مبجموعة من االغنيات منها »يا 

منيتي، غالي غال���ي، دار الهوى دار« اضافة الى 
اغنية »كما الريش���ة«، وسامرية »ال توجعوني« 
أحلقها بسامرية »سلموا لي على اللي سم حالي 
فراقه« ثم غنى س���امرية »نحت انا لوبرا« ولكن 
بتوزيع موس���يقي جديد و»اال يا طير االخضر« 
واتبعها ب� »شمعة اجلالس« و»حتريتك« وختم 

الردهان وصلته بأغنية »بالدنا حلوة«.
ثم اعتلى املسرح الفنان سليمان القصار الذي 
عاد بعد رحلة عالج واستطاع بخفة دمة ان ينثر 
الفرح بفنه فغن���ى للوطن »العيد عيدنا وطابت 
النف���وس« و»في ظل الصب���اح« وانتقل القصار 

الى الفنون فغنى »اول وأنا احبك محبة حقيقة« 
ثم »عش���يري« ليترك االمر الى تالميذه ليأخذوا 
فرصتهم فغنى عبداهلل الفيلكاوي »لو ما السواد« 
و»سلم على احلبيب« و»أحبه« ثم غنى حمد ناصر 
»احلى الليالي« و»جاني االسمر« ليعود القصار 
ليغني فن دوسري »احب الهوى« ثم غنى »عسى 
احلك���م للخليفة دوم« واهداها الى اهل البحرين 
ومن ثم ش���دا باغنيات »ي���ودان، قالوا لي قلبه، 
عاش االمير، كل يقول، ال جيت تنش���د« احلقها 
بوفن ردادي »يا عني مالية«، و»خليجية« ليختم 
وصلته باألغنية الوطنية »مبروك يا كويت« ثم 

»يا عيني الكويت ماكو مثلها«. 
وكان مس���ك اخلتام م���ع الفنانة فطومة التي 
استطاعت ان حتقق التميز في تلك الليلة، حيث 
غنت »هب السعد« وأحلقتها ب� »في عيدها اخلمسني« 
ثم اغنية »درب الس���نع« و»العدالة« و»حبيبي 
ما هو االول« الت���ي رددها اجلمهور معها وغنت 
للوط���ن ولالمير »الصباح ما نبي غير الصباح« 
وتلتها باغنية »اسمر حلو« ثم سامرية »تعزيها 
بالصبر« وسامرية »يا طبيب املداوي« وختمت 
فطومة وصلتها باالغني���ة الوطنية »يا دار« ثم 

»أنا كويتي«.

إبداعات فنية شهدها الحفل الشعبي الثاني لـ »زين الليالي«

راشد الماجد يجهز
 أللبوم خاص لألطفال

أسامة: كل من تعاونوا مع »الرحبانية« أصبحوا نجومًا

سينا الفارس تطرح ألبومها األول

تطرح قريبا في األس����واق 
ألبومات تضم جميعها  ثالثة 
صوت الفنان السعودي راشد 

املاجد.
األلب����وم األول خ����اص من 
أشعار الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ويضم نخبة من جنوم 
الفن، ويشارك فيه راشد املاجد 
بعمل طرح سابقا بعنوان »يا 
حبي افهم« م����ن أحلان أحمد 
الهرم����ي وتوزيع س����يروس 

عيسى.
أما ثاني ألبوم فهو من انتاج 
وتوزيع ش����ركة »بالتينيوم 

ريكوردز« بعنوان »رومانسيات 
بالتينيوم«، في هذا العمل، يقّدم 
املاجد مع جنوم »بالتينيوم« 
مجموعة من األعمال التي تغنى 
بها ف����ي ألبوم »ن����ور عيني« 

.2009
وأخيرا، خص����ص األلبوم 
الثالث )انتاج وتوزيع بالتينيوم 
ريكوردز( لألطفال، اذ سيقوم 
املاجد بتس����جيل عملني خالل 
األيام القليلة املقبلة من كلمات 
الش����اعر علي اخلوار وأحلان 
وليد الش����امي، وعمل آخر من 

أحلان عصام كمال.

 كشف أس���امة الرحبانى في حديثه لبرنامج اإلذاعية ميراي عيد الصباحي 
»صباحك غير.. طبعا غير« على إذاعة »روتانا دلتا«، أنه يستعد إلطالق ألبوم 
الفنانة هبة طوج���ي الذي يحتوي على أغنيتني لوالده منصور الرحباني، و10 
أغنيات لش���قيقه غدي، كما يحضر إلطالق كليب جديد لهبة من األلبوم اجلديد 
وعنوانه »حلم«، والكليب من إخراجها، واستغرق تصويره يومني كاملني. واعتبر 
أس���امة أن هبة، تتمتع بصوت أكثر من رائع، وتقنيات صوتية مميزة، ملمحا 
الى أنه يسعى لتقدمي فنانة »تتوحش« بالفن، أي تبدع بصوتها وأدائها، وشبه 

تقنيات صوتها بتلك التي تتمتع بها الفنانة العاملية ماريا كاري.
وأكد أسامة أن كل الفنانني الذين تعاونوا مع الرحبانية، أصبحوا اليوم جنوما 
كبارا، ويستعد أسامة وشقيقه املخرج مروان لبدء التدريبات لتقدمي مسرحية 
»دون كيش���وت« التي كتب نصها وأشعارها غدي الرحباني، فيما وضع الفكرة 
والرؤية واملوسيقى أسامة، وتقرر عرض هذا العمل من ضمن »مهرجانات بيبلوس 

الدولية«، املقامة أنشطته في الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو املقبلني.
وأش���ار إلى أن بطلة العمل هي الفنانة هب���ة طوجي، فيما البطل هو الفنان 
رفيق علي أحمد، واعتبر أس���امة أن كتاب »دون كيشوت« هو ثاني أشهر كتاب 
بعد الكتاب املقدس، وفقا إلحصائيات، وهو يحكي عن الثورة واخليال والغضب 
واحلل والفانتازيا والكوميديا. ويشارك في البطولة يوسف حداد، ونزيه يوسف، 
ومايا ميني، وبيار شماسيان وغيرهم. وستكون هناك إطالالت صوتية للفرسان 
األربعة، مؤكدا أن العمل هو إنتاج مشترك بني الرحابنة و»مهرجانات بيبلوس«، 

علما أن هذا التعاون سبق وأثمر 4 أعمال قل نظيرها في العالم العربي.

تستعد املطربة سينا الفارس خلوض 
غمار الغناء، من خالل ألبوم أول تستعد 
إلطالقه يتضمن 14 أغنية متنوعة من 
حيث االيقاع والكلمات، على أن يطرح 
االلبوم في االسواق بداية مارس املقبل، 
وذلك بعد أن قدمت أغنيتني سينغل هما 
»قول لها« و»على فكرة شايف نفسك«. 
واستعانت س���ينا في ألبومها اجلديد 
بعدد كبير من الشعراء منهم الشاعرة 
هموم من السعودية، وأمينة، وعبداهلل 
العماني، أما على صعيد اللحن فتعاونت 
مع سالم مساعد، وفواز املرزوق، وآخرين 
من الشباب، وجمعت سينا في ألبومها 
االول جميع االلوان الغنائية مثل النقازي، 
واحلزين، والس���امري، إلرضاء جميع 
االذواق واالعم���ار، محققة التوازن في 
االلبوم، وهو من انتاجها اخلاص، ويشرف 

عليه الشاعر الغنائي عادل عبدالعزيز. 
وعن سبب اختيارها لعبدالعزيز حتديدا 
ليقوم مبهمة االشراف الفني على ألبومها 
االول، عللت ذلك بأن عبدالعزيز شاعر 
على قدر كبير من اخلبرة الفنية، التي 
هي بحاج���ة اليها ليظهر ألبومها االول 

بالصورة التي تريدها.
وأك���دت الف���ارس ل� »إي���الف« ان 
السبب وراء تأخير ألبومها جاء بسبب 
رحل���ة العالج أو رحلة الدراس���ة التي 
خاضتها الفارس لتثبي���ت أقدامها في 
مجال الغناء، ولتكون خطواتها مدعمة 
بالعلم، وأشارت الى ان انشغال بعض 
امللحنني والش���عراء كان وراء التأخير 
الذي ساعدها على تطوير االلبوم وزيادة 

عدد من االغاني.

 :»FM مستمعو »كويت
الموسوي »ملح« برنامج »ألو فبراير«

مفرح الشمري
امتدح مس����تمعو »كويت FM« وخصوصا مستمعي برنامج »ألو 
فبراير« أس����لوب »الذيب« أحمد املوسوي في التقدمي، حيث اعتبروا 
أنه »ملح« البرنامج وانه اس����تطاع خالل احللقات الس����ابقة تكوين 
له قاعدة جماهيرية له م����ن مختلف الفئات العمرية، وذلك لعفويته 
وتلقائيته في تلقي اتصاالتهم للمشاركة في برنامجه الذي يعتبر من 
أقوى برامج املسابقات التي تبث حاليا في احملطات االذاعية االخرى 
متمنني له التوفيق والنجاح في مش����واره االعالمي سواء في االذاعة 

أو التلفزيون.

جوائز قيمة

اجلميل في »ألو فبراي����ر« الذي يعده على حيدر ونايف الكندري 
ويخرجه سعود املسفر انه أعطى املجال لعمالء »زين« للفوز بجوائزه 
القيمة أكثر من مرة، خصوصا انها مقدمة من عدد من الشركات الوطنية 
مثل: »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، »معهد كراون بالزا 
الصحي«، »عيادة بلسم لالسنان«، »اجلوثن جاليري«، »الفايز للعود 
والعطور«، »ليموزين اخلرينج«، باالضافة الى اجلوائز اخلاصة املقدمة 

من اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا فون بلس«.

»الشفر« الثالثة غدا

يجري السحب االسبوعي على سيارة »الشفر« الثالثة املقدمة من 
اللجن����ة املنظمة ملهرجان هال فبراير غ����دا بحضور جلنة من االعالن 

التجاري والشؤون املالية بوزارة االعالم.

سحب »الشفر« الثالثة غدًا بحضور لجنة من وزارة اإلعالم

عمر الشريف
 في المستشفى منذ أيام

نايف الراشد يتكتم عن »نص دين«

شموط: »الشللية« بالوسط الفني 
شيء منطقي جدا

بعدما خضع املمثل 
املصري عمر الشريف 
لعملية تغيير مفصل 
الفخ����ذ اليس����رى منذ 
نحو 15 عام����ا، ميكث 
أيام  عمر الشريف منذ 
في أحد مستش����فيات 
باري����س إلجراء بعض 
التحاليل ليتحدد بعدها 
النهائي إلجراء  املوعد 
عملي����ة تغيير مفصل 
الفخذ اليمنى، حس����ب 

»النشرة«.
يذكر أن األطباء كانوا 

قد نصحوا الشريف بإجراء العملية منذ أشهر لكنه أراد تأجيل 
موعد العملية حتى انتهاء تصوير فيلم »إشاعة واحدة ال تكفي« 

اال أنه شعر بآالم شديدة وتوجه فورا الى فرنسا.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان يطل 
املنتج والفنان نايف 
الراش���د في رمضان 
املقبل على شاش�����ة 
ال� »ام بي س���ي« من 
خالل املسلسل الدرامي 
الذي سيحمل  اجلديد 
عنوان »نص دين« من 
انتاجه اخلاص، بعد 
ف���ي رمضان  ان أطل 
املاضي من خالل »شر 

النفوس 3«.
والعمل كان يتوقع 

ان يكت���ب نصه الكاتب البحريني احمد الفردان ويخرجه 
املخرج محمد القفاص، بيد ان املش���روع لم يكتمل بسبب 
عدم تفرغ الكاتب واملخرج ف���ي الوقت الراهن، مما جعل 
الراش���د يلجأ لكاتب ومخرج آخرين، ويتكتم الراشد عن 
تفاصي���ل العمل الذي عرفت »األنباء« ب���ه لكن يبدو انه 

سيحمل الكثير من املفاجآت.

 كشف الفنان السوري 
جالل شموط أنه - وعلى 
الرغم من مشاركة زوجته 
الرواس  الفنانة ناظلي 
معه في أحداث مسلسل 
»مطل����وب رجال« - إال 
أنه لم يلتق بها نهائيا 
أثناء التصوير، لكونهما 
يجسدان شخصيتني ال 
تتقاطعان، وهو ما جعل 
أوقات التصوير مختلفة. 
ويجسد »شموط« دور 
الذي  األستاذ اجلامعي 
يغ����رم ب� »زي����ن« ابنة 

»خالد« و»هالة« ويتزوجها، رغم معارضة اجلميع لزواجهما 
في البداية، حيث يتغير املوقف الحقا لوجود توازن في العالقة 
بينهما، على حد تعبيره. وأوضح أن التقنية التي استخدمت 
في تصوير مسلسل »مطلوب رجال« كانت أعلى من املطلوب 
واملعتم����د لتصوير هذا النوع من األعمال عامليا، وهو ما أنتج 
نوعية عالية اجلودة. في سياق آخر، اعتبر الفنان السوري أن 
»الشللية« واالنتفاع من وراء العالقات في الوسط الفني شيء 
منطقي جدا، مؤكدا أنه مع هذا األمر، وتساءل: كمخرج يعمل مع 
مجموعة معينة، بحيث باتت هناك عالقة وتفاهم بينهم جاءا 
بع����د تعب كبير، ملاذا أبحث عن جديد أخاطر به، ولدي فريقي 
وعالقاتي؟ فكل مخرج ل����ه مجموعة معينة اعتاد العمل معها 
ويرتاح إليها، فلماذا يجب عليه أن يتجاوز كل ذلك؟ فقط كي 
ال يقال عنه إنه ينتهج الش����للية في سياق آخر، لفت شموط 
إلى أن الفنانني بسام كوسا، وجمال سليمان لهما فضل عليه، 
حيث دعماه في بداياته قائال: لقد دعما وجودي في مسلس����ل 

اإلخوة الذي كان له صدى هائل في مسيرتي.

عمر الشريف

نايف الراشد

شادي أسود: أتمنى الزواج
 بمريم عطاهلل ولكن؟

نفى الفنان السوري شادي أسود نفيا قاطعا ان تكون 
هناك عالقة حب تربطه بالفنانة الس���ورية مرمي عطاهلل، 
وأكد انه ال زواج اجتماعيا يجمعه بها، ولكن متنى ان يكون 
الزواج فيما بينهم فنيا من خالل عمل غنائي كعمل دويتو 
ألنه يعجبه صوتها، وأكد انه ال ميكن الزواج بفنانة ألنه 
رج���ل غيور، ويحب أن تكون زوجت���ه ربة منزل وتكون 
ملكا له وحده وح���ول اختفائه عن احلفالت الغنائية أكد 
انه موجود ولكن املسؤولني عن احلفالت ال يطرحون اسمه 

ويفضلون الفنانني العرب على أبناء البلد.
وعن شركات االنتاج قال: ال توجد بسورية شركات انتاج 
لذلك يصبح صعبا على املطرب الس���وري إيجاد شركات 
انتاج تقوم بإنتاج ألبوم كامل، لذا يحرص بني فترة وأخرى 
على طرح أغنية سينجل من إنتاجه اخلاص ليكون على 
تواصل مع جمهوره الذي أحبه طوال الس���نوات، وأعرب 
عن س���عادته البالغة بنجاح أغنيته االخيرة وقال مداعبا 

هي ليست ملرمي عطاهلل إمنا لكل فتاة اسمها مرمي. 

مرمي عطاهلل شادي أسود

جالل شموط

التغريد هو صوت:
أ ـ النمور

ب ـ الذئاب
ج ـ الطيور


