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الفني  البحر، خصوصا  تراث 
منه، مشيدا باملطربني الكويتيني 
الذي���ن مازالوا يحافظون على 
الت���راث الفني البحري وكذلك 
املبادرات التي تتبناها احلكومة 
الكويتية إلحياء صناعة جمع 
اللؤل���ؤ من خالل املس���ابقات 
الس���نوية التي تقام س���نويا 

بخصوص هذا اجلانب.
وأوضح البنعلي ل� »األنباء« 
قائال: اننا في قطر لدينا الوعي 
بأهمية تراثنا ولذلك كان البد 
من ان يقام هذا النشاط السنوي 

والت���ي تتضمن سلس���لة من 
احل���ركات البهلوانية واخلدع 
التي تدربت عليها بشكل جيد 
الباليه  إلى جان���ب ع���روض 

املائي.

عروض ممتعة

وفي هذا السياق، أكد حمد 
العام ملهرجان  املدير  التميمي 
قطر البحري ان هذا العام حافل 
بالعروض املمتعة التي تستحق 
املش���اهدة، وقال: نقدم عرض 
الفقمات ال���ذي يتمتع بأهمية 

الذي من خالله استعدنا حالوة 
ماضينا، مش���يرا الى ان هناك 
اقب���اال جماهيري���ا كبيرا على 
املهرجان ما يعكس مدى استفادة 

الناس من أنشطته.
هذا وقدمت أربع فقمات زائرة 
من س���يبيريا عروضا مبهرة 
جلمهور مهرجان قطر البحري 
في ال���دورة الثانية وقد حظي 
الفقعات مونيك وستيبا  ذكرا 
والفقمتان األنثيان س���ابرينا 
والبونيا بترحيب واس���ع من 
اجلمهور الذي حضر عروضهم، 

أكدت الشيخة هنادي بنت 
ناصر آل ثاني، رئيسة اللجنة 
املنظمة ملهرجان قطر البحري 
ان م���ن أهم مواطن اجلمال في 
قطر ومنطق���ة اخلليج البحر، 
ولذل���ك كان البد م���ن تعريف 
الن���اس بأس���راره، وأضافت 
إلى مشاركتنا  قائلة: ندعوكم 
في التعرف على األسرار التي 
البحر موطن وسر  جتعل من 
حضارتنا، وإلى االحتفاء بجذور 

دولتنا وجتارة أجدادنا.
واستطردت: نأمل أن نتمكن 
من خالل ه���ذه الدورة الثانية 
ملهرجان قطر البحري أن نقدم 
لكم جتربة ملهمة وساحرة ال 
تنسى، ونتطلع إلى مشاركتكم 
ف���ي ال���دورات القادم���ة م���ن 

املهرجان.

الحفاظ على التراث

ومن جانبه، قال راشد محمد 
البنعلي مدير ادارة االتصاالت 
والعالقات العامة باملهرجان ان 
للبحر أس���رارا كثيرة ال يبوح 
بها اال للذين غاصوا في أعماقه 
وقدموا فنونهم على رواسيه، 
مشددا على اهمية احلفاظ على 

خاص���ة، ونحن مس���رورون 
لتمكننا من إحضاره إلى قطر 
ألنه لم يس���بق أن أجري مثله 

في املنطقة.
وأضاف: ان مشاهدة الطبيعة 
عن قرب حتفز العقل خاصة عند 
األطفال، ويزيد الوعي بقضايا 
البيئة مثل قضية بيئة عيش 
التي  احليوان���ات واألخط���ار 
تواجهها وتأثير التغير املناخي 
على النظام البيئي الهش للكرة 

األرضية.
الدوحة ـ عبدالحميد الخطيب  ٭

مدخل مهرجان قطر البحريمدير املهرجان محمد التميميالشيخة هنادي بنت ناصر

جنوى كرم

أوبريت »أسرار البحر« من انتاج قطري - إيطالي

التميمي: 
املهرجان حافل 
بعروض تستحق 

املشاهدة

جنوى آخر ضحايا القرصنة اإلسرائيلية

وقعت أغنية الفنانة جنوى كرم »خلص السهر« حتت قرصنة 
من احدى الفنانات االسرائيليات بعد ان كانت اليسا آخر الضحايا 

من خالل وضع اليد على اغنيتها »ع بالي حبيبي«.
وف���ي التفاصيل ان اغنية ش���مس االغني���ة تعرضت النتهاك 
حقها الفكري واالدبي بعد ان قامت فنانة اسرائيلية تدعى نيفني 
بسرقة حلن أغنية »خلص السهر« ووضع كلمات عبرية عليها، 
وأغنية جنوى كرم »خلص الس���هر« صدرت العام 1992 في ثاني 

ألبوم لها.
من جهة اخرى ش���ن معجبو الفنانة جنوى كرم هجوما كبيرا 
على االعالمي املصري عمرو اديب اثر اطاللته في احللقة االخيرة 
من برنامج »املواهب العربية« على قناة »أم بي سي« حيث يشارك 
الفنانة في جلنة حتكيم البرنام���ج، وقد اعتبر محبو جنوى ان 
عم���رو اهان اللبنانيني من خالل الكالم الذي وجهه اليها حيث ان 
رأيها كان مشابها لرأي عمرو الذي انزعج وقال جاء رأيها مخالفا 
لرأي���ه وتوجه للجمهور قائال: هوه كالم جنوى يفرق بايه عني، 
علش���ان تصفقولها؟ وضحكت جنوى وطلب���ت من اجلمهور أن 
يصفق لعمرو ك���ي ال يزعل، اال أن أديب أرادها اهانة علنية على 
الهواء مباشرة حني أردف قائال: وال عشان أنا مش البس فستان 

أحمر يعني؟
ما اث���ار حفيظة الفنانة التي توجهت الى مقدمة البرنامج ريا 

ابوراشد قائلة: »شفتي اللطشة املصرية«؟
بيروت - ندى مفرج سعيد  ٭

هنادي بنت ناصر أكدت أهمية تعريف الناس بأسرار البحر

البنعلي لـ »األنباء«: املطربون الكويتيون مازالوا يحافظون على التراث


