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ط���رح املطرب محمد 
داود اغنية جديدة بعنوان 
»حب جنان«، من كلمات 
املطرب بش���ار الشطي 
وأحلان شقيقه سليمان 
داود وتوزيع بدر كرم. 
وصور محمد االغنية في 
بيروت مع املخرج ايلي 
شماس على مدى يومني 
في اجواء عصرية تعكس 

روح الشباب.
ويتاب���ع محمد داود 
ال���ذي عرف م���ن خالل 
البارزة في  مش���اركته 
برنامج »سوبر ستار 2« 
حتضير اغنيات جديدة 
أللبومه املقب���ل بعد أن 
قدم اول عمل له بعنوان 
»انس الكالم« تعاون فيه 

مع نخبة من الشعراء وامللحنني بينهم فهد الناصر والياس ناصر 
وعبدالقادر هدهود، اضافة الى اغنيات من كلمات وأحلان سليمان 

داود.

ممثلة »عّبرت« عن استيائها 
من تصرفات أحد املنتجني معاها 
الل���ي كان مواعدها بدور في 
مس���رحيته بس عطاها طاف 
وشّغل صاحبتها الكومبارس.. 

الطيور على اشكالها تقع!

ممث���ل م���ا ف���ادت مع���اه 
»النصايح« هااليام قاعد يدور 
واسطة علشان تأثر على احد 
املخرجني اللي يبي يشتكي عليه 
بسبة لقافته الزايدة.. بو طبيع 

ما ييوز من طبعه!

كومبارس شكوى

أعضاء جلنة التحكيم أثناء البرنامج

أسماء المتأهلين ستعلن خالل األيام المقبلة

انتهاء جوالت لجنة تحكيم
مسابقة »نجم القصيد 2009«

بيروت ـ ندى سعيد
ش����هدت اجلولة االخيرة للجنة حتكيم مس����ابقة »جنم القصيد« في موسمها 
الثالث 2009، التي تنتجها وتبثها ش����بكة قن����وات جنوم عبر قناة جنوم بلس، 
والتي عقدتها في دبي، توافد مجموعة كبيرة من املشتركني الذين حضروا بشكل 
كبير من ابناء اململكة العربية الس����عودية وسلطنة عمان، الى جانب ابناء دولة 
االم����ارات، كونها احملطة االخيرة او اجلولة االخيرة الختيار ومقابلة الش����عراء 

الراغبني في املشاركة.
وقد مت نقل املقابالت مع جلنة التحكيم املكونة من الشاعر واالعالمي االماراتي 
خالد الظنحاني، والشاعر واالعالمي السعودي علي السبعان، والشاعر واالعالمي 
البحريني اياد املريسي، على الهواء مباشرة عبر قناة جنوم بلس، والتي شهدت 
اكتشاف شعراء متمكنني من قصائدهم، وقادرين على املنافسة في نهائيات املسابقة 
التي ستبدأ خالل شهر نوفمبر املقبل، ولكنهم اظهروا بعض القلق واالرتباك اثناء 
املقاب����الت، والتي كانت عبارة عن حوار تفصيلي ونقدي بناء بني اعضاء اللجنة 
واملش����تركني، خاصة في عملية التقييم والنصائح من بعدها، وفي جو لم يخل 
من املنافسة التي بدت واضحة بني الشعراء املشتركني، من أجل فرض نصوصهم 

على اختالف مناذجها واغراضها.

وبعد االنتهاء من اليوم االخير اكد الشاعر واالعالمي االماراتي خالد الظنحاني، 
ان احلضور واملشاركات كانت كبيرة ومتميزة في جوالت اللجنة، وكان مستوى 
املشاركني بني املقبول واملتوسط واملمتاز، ونحن كلجنة حتكيم ركزنا في هذه املرحلة 
على موسيقى الشعر اي الوزن، والقافية، النها االساس الذي يبني عليه الشاعر 
قصيدته فمن دون الوزن الشعري تفقد القصيدة جمالها املوسيقي وبالتالي تفقد 
اسمها كقصيدة اما في املرحلة الثانية، وهي املسابقة الرسمية فسيكون التقييم 
مختلفا، حيث سأركز انا كعضو جلنة حتكيم على فكرة القصيدة، وبنائها اللغوي 
واللفظي، باالضافة الى الوزن والقافية واملوسيقى الداخلية للقصيدة وهي مهمة 
جدا فإن توافقت املوسيقى الداخلية للقصيدة مع الفكرة واالسلوب اخذت القصيدة 

بعدها اجلمالي واالبداعي وايقظت نفوس الشعراء والعامة املتلقني لها.
واؤكد ان هذا املوسم من مسابقة جنم القصيد سيكون له وقع مختلف بوجود 
جلنة حتكيم مميزة وشعراء جيدين يرقون ملستوى املسابقة، وأمتنى لكل الشعراء 
املشاركني التوفيق، واشكر ش����بكة قنوات جنوم على هذه املسابقة التي اتاحت 
للشعراء الصاعدين الظهور والبروز الشعري واالعالمي، وهذا ما يجعلنا نبتهج 
ونفخر بوجود منبر اعالمي يهتم باملوروث الش����عبي عامة والشعر خاصة، مبا 

يعود بالنفع على الشعراء.

يستمر حتى 22 الجاري ويتضمن عدة أنشطة

انطالق األسبوع الثقافي الكوري بـ »قصة حب«

فايز السهيل

من الرقصات الكورية

آالت الطرق الكورية جانب من فقرات احلفل

كورية مندمجة في العزف قصة حب جميلة

سفير كوريا لدى الكويت علي اليوحة يلقي كلمة االفتتاح مطربة الفرقة تغني »البنسوري«

األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي يتقدم احلضور

مفرح الشمري
بحضور االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي واملدير العام لشؤون 
الش����رق االوس����ط والشؤون 
ب����وزارة اخلارجية  االفريقية 
والتجارة في جمهورية كوريا 
كيم جينسو وأمني عام اجلمعية 
العربية الكورية تشي سيونغ 
هوه وس����فير جمهورية كوريا 
لدى الكوي����ت مون يونغ هان، 
انطلقت مساء امس االول على 
الدسمة انشطة  خشبة مسرح 
االس����بوع الثقافي الكوري في 
الكويت، وذلك مبناسبة االحتفال 
بالذكرى ال� 30 لتبادل التمثيل 
الديبلوماسي وافتتاح السفارة 
الكويت في عام  ف����ي  الكورية 

.1979
بدأ احلفل بكلمات ترحيبية من 
عريفته عبلة صقر، ثم ألقى االمني 
العام املساعد علي اليوحة كلمة 
باالنابة عن االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي عبر فيها عن سروره 
بإقامة هذا االسبوع الذي يشكل 
حدثا مهما في مس���ار العالقات 
بني البلدين الصديقني ملا يحمله 
من معان رمزية كثيرة، خاصة 
ان جمهورية كوريا ساهمت في 
حرب حترير الكويت وكانت من 
ضمن قوات التحالف الدولي عام 

.1991
واضاف قائال: العالقة الثنائية 
الكويت وجمهورية كوريا  بني 
عالقة صداقة حقيقية ذات طبيعة 
حضارية وانس���انية حتتضن 

التعاون االقتصادي والصناعي 
والتجاري، واكب���ر دليل على 
طابعه���ا احلضاري هو اتفاقية 
التع���اون في ميادي���ن الثقافة 
والفن���ون والتربي���ة والعلوم 
والتكنولوجيا، وهذه االتفاقية 

قد مت توقيعها عام 1982.
وأشار اليوحة الى ان اقامة 
االس���بوع الثقافي الكوري هو 
حافز معنوي وروحي وحضاري 
يشجع على بذل املزيد لتفعيل 
هذا التعاون الثقافي على أرض 

الواقع.
م���ن جانبه، ش���كر س���فير 
جمهوري���ة كوريا لدى الكويت 
مون يونغ االمانة العامة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ممثلة باالمني العام بدر الرفاعي 
على اقامة هذا االسبوع لتعريف 
اجلمهور الكويتي بثقافات الشعب 
الكوري عن قرب، متمنيا ان يكون 
هذا االسبوع مثمرا بأنشطته التي 

ستستمر حتى 22 اجلاري.
وبعد ذلك قدمت فرقة ميسو 
حفال موسيقيا شعبيا قدمت فيه 
الثقافات التقليدية الكورية من 
خالل قصة حب مثلت االنواع 
االربعة للفن كالرقص واملوسيقى 
وأنشودة »البنسوري« باالضافة 
الى موس���يقى آالت الطرق وقد 
نال احلفل استحسان اجلمهور 
الغفير الذي اكتظت به كراسي 

مسرح الدسمة.
يذك���ر ان الفرق���ة الرباعية 
الكورية س���تقدم الليلة حفلها 
على خشبة مسرح الدسمة في 

ال� 7.30 مساء.

يشارك ضمن وفد إعالمي من التلفزيون الكويتي

السهيل: »أيام مجلس التعاون في إيطاليا« 
يعكس الوجه الحضاري للخليج

عبدالحميد الخطيب
غادر املذيع فايز السهيل الى ايطاليا السبت املاضي 
ضمن وفد اعالمي من التلفزيون الكويتي لنقل انشطة 
معرض »أي���ام مجلس التعاون في ايطاليا« املقام حتت 
رعاية االمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي في 
الفترة من 18 الى 22 اجلاري، ويضم هذا الوفد خمس���ة 
اعضاء، وهم: فايز السهيل مذيعا، احمد الظفيري مخرجا، 
حسن بوش���هري معدا، اثنان من املصورين وهما طالل 
النهام وحس���ن القطان. وقال املذيع فايز السهيل: هناك 
رسائل يومية يتم بثها من مكان احلدث، وهي معممة على 
كل التلفزيونات اخلليجية، حيث ان التلفزيون الكويتي 
هو املنوط به تنفيذ هذه الرسائل االعالمية لكل االجهزة 
االعالمية اخلليجية، ويسافر على رأس هذا الوفد مدير 
ادارة االعالم اخلارجي لدول مجلس التعاون اخلليجي 

مشعل الذايدي.
أنشطة متنوعة

وأضاف ان هذا احلدث االعالمي الثقافي يتميز بأنشطته 
املتنوعة في كل املجاالت سواء كانت ثقافية أو اقتصادية 
ويضم كذلك انشطة اخرى تتعلق بشؤون املرأة اخلليجية 
كما يض���م املعرض العديد من االصدارات الثقافية التي 
تعكس الوجه احلضاري لدول مجلس التعاون اخلليجي 
بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، كما هناك العديد من 
الن���دوات واملؤمترات على هامش هذا احلدث املهم الذي 
س���يفتتح حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء االيطالي، 
كما س���يتم عقد لقاء اعالمي مع رئيس مجلس الشيوخ 

االيطالي.

جديد محمد داود »حب جنان«

محمد داود

كان عنده���ا  ممثل���ة 
»أمل« ف���ي أحد املخرجني 
انه يساعدها في مشوارها 
الفن���ي بعد م���ا نفذت كل 
طلباته هااليام تدق عليه 

ما يرد.. اهلل يعينچ!

مساعدة

)فريال حماد(.. أثناء تكرميه للوفد الكوري


