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 عبدالحميد الخطيب
  عبر الشـــاعر الشيخ دعيج اخلليفة عن ســـعادته بالتعاون مع 
املطربة العراقية أصيل هميم في املقدمة الغنائية ملسلســـل «بنات 
سكر نبات» من إنتاج تلفزيون الراي ومنتج منفذ خالد البذال، مؤكدا 

انها من األصوات الواعدة التي تبشر باخلير.
  وأضاف اخلليفة خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد حتت رعايته 
مســـاء امس األول في مطعم ديفاز بالســـاملية وحضره والد أصيل 
املوســـيقار كرمي هميم وعـــدد من اإلعالميـــني وأداره الزميل نايف 
الشمري انه يتوقع للمقدمة الغنائية لـ «بنات سكر نبات» ان تضرب، 
خصوصا أن أصيل متتلك خامة صوت جميلة، مســـتذكرا تصميم 
الشيخ وليد اإلبراهيم رئيس مجموعة «mbc» على ان يكون صوت 

أصيل على جميع أجزاء مسلسل «شر النفوس».
  ومن جانبها، قالت أصيل: سعيدة بزيارتي لبلدي الثاني الكويت 
وأمتنى أن أكرر الزيارة، الســـيما انني أرتبط بها وبشعبها بعالقة 

محبة من داخل القلب.
  وتابعت: لقد تعاونت مع والدي في العديد من املقدمات الغنائية 
لألعمال الدرامية العراقية، ملمحة الى ان مقدمات املسلسالت ال تقل 
أهمية عن األلبومات واألغاني السينغل وقد ساهمت في انتشارها، 

خصوصا مقدمتي «جنون الليل» و«شر النفوس».
  وأشارت أصيل الى انها فنانة مبتدئة وتبحث عن كل ما يطور أدواتها 
كمطربة ولذلك تدقق في اختياراتها، رافضة التعليق على استخدام 
بعض املطربني لإلغراء في الڤيديو كليب ومنهم الفنانة العراقية شذى 
حســـون في كليب «وعد عرقوب» والذي انتقد جلرأته حيث قالت: 
كل فنان مسؤول وحر عما يقدم للناس وبالنسبة لي فأنا ال أقدم إال 
صوتي وأرفض اإلغراء، مشيرة الى ان األصوات النسائية العراقية 
متواجدة بالساحة الغنائية لكن سبب عدم شهرتهن عربيا يعود لقلة 

شركات اإلنتاج والتحفظ الذي يتسم به املجتمع العراقي.
  وعما يتردد عن وجود مشـــكالت بينها وبني الفنان الســـعودي 
راشـــد املاجد قالت أصيل: ال يوجد اي خالف مع املاجد الذي أكن له 

كل االحترام خصوصا انه ساعدني في بداياتي ونصحني مبواصلة 
مشواري الفني، وتركي لـ «mbc» قسمة ونصيب، نافية ايضا وجود 
خالفات مع الفنانة املغربية منى أمرشا اثناء مشاركتهما في برنامج 

«اليوم» وانه تربطهما عالقة احترام متبادل.
  وحول تشابه اسمها مع الفنان أصيل أبوبكر أوضحت انها اختارت 
عند دخولها الوســـط الفني اسم روعة لكنها قررت ان تضع اسمها 
احلقيقي على جميع أعمالها الفنية إلميانها بأن لكل فنان «ستايله» 
اخلاص الذي يعرفه به الناس لذلك لن حتدث «خلبطة» عندما يتشابه 

اسمها مع فنان آخر.
  وكشفت املطربة العراقية الشابة عن جتهيزها لعدد من األغاني 
التي ســـتضمها الى ألبومها اجلديد الذي تباشـــر التحضير له هذه 
األيام وهو من إنتاج والدها وســـتتعاون فيه مع نخبة من الشعراء 

وامللحنني منهم: وليد الشامي وبنت العطا وغيرهما.
  وبسؤالها عن متابعتها للساحة الفنية الكويتية أجابت: لقد تربيت 
على أصوات عبداهللا الرويشد ونبيل شعيل وأعشق قيثارة اخلليج 
نوال الكويتية، واتابع جميع حفالتها، متمنية ان تشـــاركها دويتو 
غنائيا، رافضة التعليق على تصريح الفنانة اإلماراتية أحالم بأنها 
مطربة اخلليج األولى، معلقة انها حتبها أيضا لكن ليس مبستوى 

حبها لنوال الكويتية.
  أما املوسيقار واملنتج كرمي هميم والد أصيل فقال: أشكر اخلليفة 
الذي أتاح لي الفرصة للعودة الى الكويت التي أعشقها وشعبها من 
كل قلبي وتربطني بها ذكريات جميلة جدا عندما عملت فيها أواخر 
الثمانينيـــات وقدمت بها العديد من األعمال مع كاظم الســـاهر ولي 

صداقات وشغل ومازال محفورا بالذاكرة.
  وأضاف: أنا أعمل رئيس قسم املوسيقى في املعهد العالي للموسيقى 
بالعراق وقد استهواني مجال اإلنتاج، وأهتم بتقدمي األغنية «املؤدبة» 
في األعمال الدرامية، السيما انها تدخل البيوت، وذلك من خالل صوت 
ابنتـــي أصيل التي أمتنى من اإلعالم الكويتي دعمها، خصوصا انها 

في بداية مشوارها الفني. 

 مطرب خـــرج من طوره 
بعدما رفضت احدى القنوات 
عـــرض كليبـــه اليديد ألنه 
ضعيف فنيـــا ويعتمد على 
املوديلـــز.. يبـــه انته وين 

والغناء وين! 

رفض
 ممثل يعتقـــد ان أعماله 
«خالـــدة» هاأليـــام طالب 
مبلغ كبير من احد املنتجني 
علشان يشارك بعمله اليديد.. 
صاحبنا املنتج عطاه طاف.. 

زين تسوي فيه!

مبلغ
 مدير إنتاج مو «قادر» يرد 
اللي  املمثلني  على اتصاالت 
شاركوا في عمله األخير ألنه 
الدفعة األخيرة مو جاهزة.. 
إذا مو قد الشغل ال تدشون 

في اإلنتاج!

دفعة

 بمناسبة انطالق األسبوع الثقافي المغربي في الكويت

 «سهرة فنية» في «الشامية» الليلة

البصير مبقر األمانة العامة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب.

  وستستضيف رابطة األدباء محاضرة بعنوان 
«حرية التعبير بني النظر واملمارسة» يلقيها 

د.رجا ناجي. 

املهتمني باخلط العربي.
  أما األفالم السينمائية املغربية التي ستعرض 
ضمن هذا األسبوع فهي «السيمفونية املغربية» 
و«في انتظار بازوليني» و«موسم ملشاوشة» 
وســــتعرض هذه األفالم في قاعة عبدالرزاق 

 مفرح الشمري
  بحضــــور األمني العــــام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة وسفير 
اململكة املغربية الشــــقيقة في الكويت محمد 
بلعيش تنطلق مساء اليوم على خشبة مسرح 
الشامية أنشطة األسبوع الثقافي املغربي الذي 
يستمر حتى ١٧ اجلاري ويتضمن العديد من 
العروض املوســــيقية واألمســــيات الشعرية 
واألفالم السينمائية باالضافة الى ورشة عمل 
للخط العربي ومحاضــــرة أدبية حول حرية 

التعبير.
  يشــــهد حفل االفتتاح سهرة فنية حتييها 
املطربة املغربية نزهة الشعباوي واملطرب عبده 
صالح مبشاركة فرقة مصطفى الركراكي احلرة 
للموسيقى العصرية باالضافة الى عرض شعبي 

حتييه فرقة «تكده» للفنون الشعبية.
  وتأتي اقامة األسبوع الثقافي املغربي في 
الكويت في إطار التبادل الثقافي بني البلدين 
باالضافة الى تعريف اجلمهور الكويتي بالتراث 
الشعبي املغربي الذي يحمل بني طياته العديد 

من األلوان الغنائية.
  وســــتفتتح غدا ورش عمل اخلط العربي 
للفنــــان محمد قرماد في متحف الفن احلديث 
والتي ستســــتمر حتــــى ١٧ اجلاري حيث من 
املتوقع ان تشهد هذه الورشة إقباال كبيرا من 

 فرقة تكده للفنون الشعبية 

 املطربة نزهة الشعباوي 

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

 األمني العام للمجلس الوطني م.علي اليوحة 

 أكدت أنه ال خالف مع الماجد وتتمنى دويتو مع نوال

 أصيل: أرفض اإلغراء وما عندي غير صوتي أقدمه للناس

 نجوى كرم تنفي تعرضها لمحاولة االعتداء عليها

 أحالم تلحن لشذا حسون.. 
  تجربة جريئة على حافة الخطر

 نفـــت الفنانة جنوى كرم خبرا أوردتـــه إحدى الصحف املصرية 
مفاده أنها تعرضت ملوقف محرج عقب انتهاء إحدى حلقات برنامج 
«Arab's got talent» الذي يعرض على شاشة mbc ٤، حيث قام املشترك 
اخلاسر في احللقة بالهجوم ومحاولة االعتداء عليها ضربا لوال وجود 

مجموعة من حراسها الشخصيني الذين منعوه بالقوة.
  كما قيل أيضا ان املشترك هو سام الذي خسر في احللقة أمام الطفل 
الفلسطيني عصام البشيتي، وكان تصويت جنوى كرم هو الفصل 

الذي رجح كفة البشيتي، فاعتبرها سام سبب خسارته.
  ونفـــت جنوى ما قيل انها ســـتطلق أغنية خاصة مبصر، قريبا، 
علما انها لم تسجلها ولم توزعها، وكل ما في األمر أنها حصلت على 

كالم األغنية من الشاعر نزار فرنسيس.
  يذكر ان برنامج «Arab's got talent» يحظى بشعبية كبيرة وقدم 
العديد مـــن املواهب املدفونة في الوطن العربي، وأشـــاد به الكثير 
من املشـــاهدين للمادة اإلعالمية اجلديدة التي يعرضها عبر شاشة 

 .mbc٤

 بعدما فاجأته بزيارتهـــا لكندا على عيد امليالد، حضر فريق برنامج 
«نغـــم من حياتي» مفاجأة للفنانة كارول ســـماحة بحضور شـــقيقها 
«باتريك» من كندا مباشرة على الهواء، دخل باتريك على املسرح ليغني 
لها أغنية «يا عاشـــقة الورد» فما كان من كارول إال أن عبرت عن فرحها 
بدمعـــة وعناق حار، مؤكدة أنها املرة األولى التي تســـمعه وهو يغني 

لكنه ال يصلح للغناء.
  يذكر أن كارول ســـماحة هي ضيفة احللقة األولى من برنامج «نغم 
من حياتي» الذي تقدمه األردنية رانيا الكردي وتعرضه شاشة املؤسسة 
اللبنانية لإلرسال. وكان من املتوقع أن تكون املمثلة نادين الراسي هي 
مقدمة البرنامج بعد سلسلة من التحضيرات قبل بدء البرنامج لكن راى 
اخليار النهائي على رانيا الكردي التي سبق ان قدمت برنامج سوبرستار 

على قناة املستقبل. 

 في جتربة هي األولى لها في التلحني، 
تعمل املغنية أحالم على إجناز حلن أغنية 
للمغنية شذا حسون، اخلبر غريب نسبيا 
فاملرأة امللحنة ال وجود لها في احلياة الفنية 
العربية واذا وجدت ففي شكل طفيف وعابر 
جدا ما يجعل جتربة احالم كملحنة محفوفة 
باملخاطر. واألغنية اجلديدة التي تلحنها 
احالم لشذا حسون ستصدر بحسب جريدة 
احلياة اللندنية «سينغل» في وقت قريب، 
ورمبا يصار الى تأجيل بثها إذا كان األلبوم 
اجلديد الذي حتضره شذا قد شارف على 
االنتهاء، ومن ضمن امللحنني الذين تعاونت 
شذا معهم في األلبوم املغني امللحن ماجد 
املهندس، وهناك احتمال لتعاون جديد مع 

ملحم بركات. 

 كارول سماحة تبكي: أخي ال يصلح للغناء
 جنوى كرم 

 كارول سماحة

 أحالم  شذى حسون 

 عودة أحمد عبدالكريم 
  من رحلة العالج

 هيفاء وهبي أمام المحكمة 
الجمعة المقبل

 يعود الفنان القدير 
أحمد عبدالكرمي الى أرض 
الوطن في متام الساعة 
السابعة والنصف من 
الثالثاء على  مساء غد 
طائرة اخلطوط اجلوية 
القادمة من  الكويتيــــة 
لندن بعــــد أن أجريت 
له عمليــــة ناجحة في 

الرقبة.
  يذكر أن الفنان احمد 
عبدالكرمي مارس مهنته 
كمطرب وملحن بروح 
انســــانية عالية كانت 
وراء مشاركته املتميزة 
فــــي مســــيرة االغنية 

الكويتيــــة املطورة قدم خاللها عددا كبيــــرا من االغاني، اضافة الى 
دوره القيادي كمراقب للموسيقى باالذاعة لعدة سنوات، وفي فترة 
االحتالل شارك في العديد من الندوات، كما قام باالشراف على تسجيل 
االغاني الوطنية، وقد كان له كذلك نشاط ملحوظ في تلحني مجموعة 
مــــن االغنيات الوطنية التي تغنى بها عدد من الفنانني العرب وفي 

التسعينيات ابتعد عن الغناء واكتفى بالتلحني.

 تســـتدعي محكمة جبل لبنان املطربة اللبنانية هيفاء وهبي 
يوم اجلمعة املقبل لسماع اقوالها في القضية املرفوعة عليها من 
مواطنتها املطربة روال ســـعد، وهي دعوى تعويض من باب رد 
االعتبار ملا قالته هيفاء عنها من ترويج فيلم اباحي لها واقامت 
روال الدعـــوى بعد ان اثبتت براءتها مـــن القضية التي رفعتها 

ضدها هيفاء.
  وتبلغ قيمة التعويض الذي طلبته روال مليون دوالر، وصرحت 
روال من قبل بانها ســـتبني بهـــا دارا لاليتام واالرض موجودة 
بالفعل، حيث اشترتها منذ فترة لرغبتها في تنفيذ هذا املشروع، 
خاصة انها تشعر بشعور هؤالء االطفال، حيث تربت مثلهم في 

ملجأ ايتام وتعذبت كثيرا في طفولتها. 

 الفنان القدير أحمد عبدالكرمي

 هيفاء وهبي

 يعقوب املهنا مع بندر سعد أثناء التصوير

 استمد الشخصية من األفالم المصرية القديمة

 يعقوب المهنا يحتجز 
  «الشاويش» بندر سعد في بيروت

 عبدالحميد الخطيب
  انتهى املخرج املتميز يعقوب املهنا من تصوير 
أغنية «الشاويش» من كلمات د.عبدالسالم بن 
سوار وأحلان وغناء املطرب السعودي بندر سعد 
بطريقة الڤيديو كليب في أول تعاون يجمعهما 
ويعكف املهنا حاليا على وضع اللمسات االخيرة 
على األغنية لتعرض خالل األيام القليلة املقبلة 
على الفضائيات الغنائية املختلفة، وأكد املخرج 
الشـــاب أن الكليب مختلف متاما عما قدمه في 
الســـابق من حيث مضمون األغنية وترجمتها 
بصريا إذ اختار ان يكسر القاعدة ويقدم دراما 
بســـيطة في قالب كوميدي يجبر املشاهد على 

املتابعة للتعرف على نهاية القصة.
  واضاف املهنا قائال: هذا هو التعاون األول مع 
بندر، و«الشاويش» كلمة تركية قدمية متداولة 
أكثر في مصر واشتهرت في جميع أرجاء الوطن 
العربي من خالل األفالم املصرية، السيما القدمي 
منها ولعل أبرز من قدم هذه الشخصية الفنان 
ريـــاض القصبجي الذي طاملـــا أمتعنا بكاركتر 
الشاويش عطية، وقد استلهمت الفكرة من هذا 
الكاركتر الذي يجمع الكثير من املتناقضات في 
داخله مثل احلزم والسخرية واإلفيهات املضحكة 
ونســـجت قصة من خيالي لتتماشـــى وكلمات 
األغنية، وأراهن ان هذا الكليب سيشكل صدمة 

جلميع من يشاهده.
  وحـــول قصة الكليب قال: تدور األحداث في 
أجواء كوميدية البطولة لبندر سعد والشاويش 
الذي ســـيكون مفاجـــأة باللـــوك واألداء وابنة 
الشـــاويش التي يقع في غرامها بندر ويحاول 
التقرب منها ولكنه يفشل، خصوصا ان والدها 
الشاويش يزورها من وقت آلخر لالطمئنان عليها 
وينتظر بندر الوقت املناسب ويحاول التقرب 
من الفتاة غير انه يفاجأ بأن احد اجليران ابلغ 
والدها الشـــاويش ويصبح مصير بندر خلف 
القضبـــان التي حالـــت دون حتقيق حلمه في 

االرتباط مبحبوبته.
  وكشف املهنا من ان تصوير الڤيديو في بيروت 
كان داخل لوكيشن حارة مت تشييده خصوصا 
وفق ما تقتضيه القصة وقال: ال شـــك ان األمر 
كانت له رهبة ولكن النتيجة جاءت مرضية لنا 
جميعا، وحاليا في عملية املونتاج، معتبرا ان 
أســـلوب الدراما كليب الذي التزم به في اآلونة 
األخيرة حقق ما كان يتمناه من جناح، مضيفا: 
راهنت على هذا األســـلوب الذي بدأته مع راشد 
املاجد في «البتول» واســـتمر النجاح مع النجم 
محمد املسباح في «برد ودفا» و«بنتقاسم» الى 
جانب عملي األخير مع راكان وهاني متواســـي 

وأخيرا «فراق» للمطربة السعودية مشاعل. 

 (كرم ذياب)  أصيل هميم والزميل نايف الشمري أثناء املؤمتر الصحافي 


