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ومطور األغنية المعاصرة
�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• علي السلطان اثناء التكرمي

• تكرمي الشيخ فهد املبارك

علي السلطان حصل على جائزة أفضل مخرج منوعات لعام 2019

مهرجان «نجوم الفن واإلعالم» أطلق دورته
الرابعة بتكريم المبدعين في رمضان

,,

,,

«األوسكار
الخليجي» فاز
به الشيخ فهد
المبارك وخولة
الحساوي وهيفاء
عادل

حصة البناي
حصلت على
أفضل إطاللة
رمضانية
تلفزيونية
عن برنامج
غبقتنا
الذي
يعرض
على قناة
«الشاهد»
• الزميلة فالني فخري مع الهام الفضالة

تغطية فالني فخري:
و���س��ط احتفالية �ضخمة ،حتت
رعاية رج��ل الأع��م��ال ف��واز مبارك
احل�����س��اوي ،وال����ذي �أن����اب عنه
باحل�ضور عبداللطيف احل�ساوي،
وح�����ض��ور ح�شد م��ن ال�شخ�صيات
الإعالمية والفنية واالجتماعية،
وو�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة
واملقروءة� ،أحتفل مهرجان «جنوم
الفن والإع�لام» بدورته الرابعة يف
فندق ومنتجع نادي النخيل �أم�س
الأول ،وقدم فقرات احلفل املذيعتان
ن��ور العبدالله ورمي النجم ،كما
�شاركت املذيعة �إمي���ان جن��م يف
تقدمي فقرة افتتاح املهرجان.
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني ،بعدها
قدم عر�ض بانوراما املهرجان ،ثم
قدمت كلمة تلفزيونية م�سجلة لراعي
املهرجان ف��واز مبارك احل�ساوي
ال��ذي��ن ب�ين خاللها احل��ر���ص على
دعم املهرجان الذي يقوم �سنويات
بتتويج جنوم الفن والإعالم ،مثمنا
دور وجهد م�ؤ�س�س ورئي�س املهرجان
الإعالمي جمال العدواين ،ثم قدمت
كلمات تلفزيونية م�سجلة لعدد من
املكرمني يف املهرجان� ،أعقبتها
فقرة مو�سيقية.
بعدها انطلقت مرا�سم التكرمي ،حيث
�صعد �إلى خ�شبة امل�رسح كل من ممثل
راعي احلفل عبداللطيف احل�ساوي
مب�شاركة خولة احل�ساوي وم�ؤ�س�س
ورئي�س املهرجان الإعالمي جمال
العدواين ،حيث جرى يف البداية
تكرمي فريق مهرجان «جنوم الفن
والإع�لام» املكون من رئي�س جلنة
التحكيم د� .سليمان الع�سعو�سي،
وم�رشف عام احلفل املخرج يحيى
عبدالر�ضا ،واملديرة الفنية الفنانة
�أب��رار املفيدي ،وبعدها مت تكرمي
�شخ�صية املهرجان املخرج علي
الري�س ،والذي �أناب عنه باحل�ضور
جنله �أحمد الري�س.
ثم �أعلن عن الفائزين يف التكرمي
بجائزة الأو�سكار اخلليجي وهم
ال�شيخ فهد املبارك ال�صباح �أو�سكار
للإبداع الدرامي االذاع��ي ،والذي
�ألقى كلمة بهذه املنا�سبة معربا
عن �شكره وتقديره للجنة القائمة
للمهرجان ،مثمنا تكرمي �إذاع��ة
الكويت التي تتبو�أ دوما الريادة
واحل�ضور والتميز.
كما مت تكرمي خولة مبارك احل�ساوي

�أو�سكار للأبداع يف العمل الإن�ساين
واخل�ي�ري ،هيفاء ع��ادل �أو�سكار
ل�ل�إب��داع ال��درام��ي التلفزيوين عن
م�سل�سلي «الديرفة» و «�أمي دالل».
بعد ذلك مت تكرمي «�شخ�صيات م�ضيئة
من ب�لادي» وه��م الوزير والنائب
ال�سابق د .يعقوب ال�صانع ،الالعب
ال���دويل ال�سابق �سعد احلوطي،
طارق عبد الرياحي رئي�س جمل�س
�إدارة �رشكة «�سمات افنت» ،ح�سني
جمال املدير العام مل�ؤ�س�سة احلدث
ومدير قطاع الأخبار �سابقا ،العقيد
نا�رص بو�صليب مدير �إدارة الإعالم
الأمني لوزارة الداخلية.
وت��ت��وي��ج للجهود ال��ت��ي بذلوها
ومتيزوا بها يف الأعمال الدرامية
والرباجمية يف �شهر رم�ضان احلايل
فقد مت تكرمي الفائزين وفق التايل:
غ��ال��ب الع�صيمي اف�ضل برنامج
ح���واري يف «بالعربي م��ع غالب
واف�ضل �شا�شة رم�ضانية تلفزيون
دولة الكويت وت�سلمها وكيل وزارة
االعالم امل�ساعد لقطاع التلفزيون
�سعود اخل��ال��دي و�أف�����ض��ل �إذاع���ة
رم�ضانية �إذاع��ة الربنامج العام
مدير �إدارة الربنامج العام �سعد
را�شد الفندي و«الديوانية» اف�ضل

برنامج �إذاع��ي رم�ضاين وت�سلمها
املدير التنفيذي طالل الياقوت يف
حمطة «نب�ض الكويت» وبدرية طلبة
�أف�ضل جنمة كوميدية يف م�سل�سل «�أنا
عندي ن�ص» وداود ح�سني اف�ضل دور
اول عن م�سل�سل «مو�ضي قطعة من
ذهب» و�أ�سمهان توفيق اف�ضل دور
اول م�سل�سل «الديرفة» وم�سل�سل
«العا�صفة» وجا�سم النبهان �أف�ضل
دور تراثي مل�سل�سل ال مو�سيقي يف
الأح��م��دي وحممد املن�صور �أف�ضل
�أداء متثيلي متناغم عن م�سل�سل «
الديرفة» وحممد جابر �أف�ضل �أعالن
جتاري رم�ضاين وطارق العلي اف�ضل
م�سل�سل �إذاعي درامي «�أزواج ولكن»
وحممد دحام ال�شمري �أف�ضل خمرج
درامي  2019عن م�سل�سل ال مو�سيقي
يف الأحمدي وعبد الله ال�سيف اف�ضل
منتج مل�سل�سل متكامل «ال مو�سيقي
يف الأحمدي» و�أف�ضل كاتبة درامية
رم�ضانية  2019منا�صفة لهذا العام
بني الكاتبة مني ال�شمري وهبة
م�شاري حمادة م�سل�سل ال مو�سيقي
و م�سل�سل دفعة القاهرة وجمال
ال��رده��ان �أف�����ض��ل جن��م درام���ي عن
م�سل�سل «�أمنيات بعيدة» وابراهيم
احلربي �أف�ضل دور متميز يف م�سل�سل

«ح�����ض��ن ال�����ش��وك»
وهدى اخلطيب اجمل
ح�ضور ع��ن دوره��ا
يف م�سل�سل «�أف��راج
م�رشوط» ودورها عن
م�سل�سل «�أنا عندي ن�ص»
وزه���رة اخل��رج��ي �أف�ضل
�أداء رم�ضاين يف م�سل�سل
العا�صفة والهام الف�ضالة
عن �أدائها التمثيلي املبدع
عن م�سل�سل «وما �أدراك ما
�أمي» وبثينة الرئي�سي �أف�ضل
دور ثاين يف م�سل�سل الديرفة
ومي�س كمر اف�ضل دور م�ؤثر
يف م�سل�سل «ح��دود ال�رش»
وعلي ال�سلطان اف�ضل خمرج
منوعات 2019
�أف�ضل �إط�لال��ة رم�ضانية
تلفزيونية ح�صة البناي
يف ال�رشقاوي �أجمل اطاللة
رم�ضانية
فاطمة الطباخ اف�ضل كركرت
رم�����ض��اين يف م�سل�سل «ال
مو�سيقي يف الأحمدي»
�إميان احل�سيني �أجمل �إطاللة
يف م�سل�سل ال مو�سيقي
بالأحمدي.

• املكرمون واملنظمون

• حصة
البناي في
برنامج
غبقتنا

�سعود الرا�شد الرباح ولد عام « »1922هو ملحن كويتي
رائد ،كان والده را�شد الرباح عازف ربابة و�شجعه على
تعلم العزف على الة العود وبالفعل اتقن العزف وابدع
فيه ,وقد علم �سعود الرا�شد نف�سه بنف�سه و تهي�أت له
الفر�صة حينما �سعى للح�صول على ا�سطوانات الغناء
واملو�سيقى خا�صة ا�سطوانات العزف على �آلة العود لأمني
املهدي وحممد الق�صبجي وريا�ض ال�سنباطي فتعلم منها
و�سعى �أي�ض ًا �إلى ا�سطوانات الغناء التي حفظت لزكي مراد
و�سالمة حجازي و�صالح عبد احلي ليتدرب على �أمناط
غنائية مثل الق�صائد والأدوار مترين ًا لل�صوت وتقنيات
الأداء.
وهذا ما �أغنى موروثه ال�سمعي لأمناط الغناء يف الكويت
ال�صحراوي  -احل�رضي كال�سامري وفنون اللعبوين
واخلماري ورمبا �أمناط الغناء البحري كالنهمة والتنزيلة
�إ�ضافة �إلى معرفته ب�أمناط الإن�شاد الديني يف املوالد
والطرق ال�صوفية كالقادرية والرفاعية .
و تعرف على املعلم وامللحن �أحمد الزجنباري خالل عام
 1945فاعطاه خربته وعلمه الغناء على ا�صوله ما جعله
فيما بعد يناف�س على ال�صدارة مع املبدعني مثل عو�ض
دوخي و�أخيه يو�سف دوخي حتى اجليل الذي حلقهم مثل
امللحن يو�سف املهنا .
وظل �سعود هاوي ًا للغناء والعزف منذ عام  1948حتى عام
 1957بعد ت�أ�سي�س مركز الفنون ال�شعبية واختياره ع�ضو ًا
يف جلنة «الفنون ال�شعبية» التي كان من مهماتها جمع
الرتاث ال�شعبي الكويتي الأدب «�شعره و�رسده» والغناء
واملو�سيقى والرق�ص والألعاب واحلرف.
وكان من �أع�ضاء اللجنة عبد العزيز ح�سني وامللحن وعازف
القانون حمد الرجيب والأديب والباحث �أحمد الب�رش الرومي
وال�شاعر �أحمد العدواين وحممد امل�ضف.
ثم بد�أ بت�سجيل اعماله الغنائية والقت جناحا كبريا حتى
و�صلت الىحيث و�صل عددها الى �ستني عم ً
ال ثم �سافر الى
القاهرة عام  1957حام ً
ال يف جعبته خم�سة �أعمال حلن
منها على منط ال�سامري فز قلبي «عبد الله القحطاين» ومن
اللعبوين «فن جندي» ما ناح َو ٍ
رق «را�شد الدخيل» و�أعد بعد
�إعادة تن�سيق «�أو توزيع كما هو دارج هذه الأيام» وكذلك يا
ليل دانة «البارحة يف عتيم» يف هوى بدري وزيني «فا�ضل
البكري» ولوال الن�سيم «احلالج» ف�سجل هذه الأعمال ل�صالح
�صوت العرب .
وعندما انت�رشت �أغنيات �سعود الرا�شد بد�أ يتحم�س لإجناز
عدة �أعمال توزعت مثل البداية الأولى بني �أعمال يلحنها
جديدة يف �أمن��اط ال�سامري وال�صوت والأغنية ال�شعبية
اجلديدة �إ�ضافة �إلى �إعادة غناء بع�ض الرتاث الكال�سيكي
كفن ال�صوت واملوروث ال�شعبي من ال�سامري وفن اخلماري
.
وي�سجل �أبرز عمل من فن ال�صوت ل�سعود الرا�شد �أعاد تن�سيقه
أداء هو �صوت «ملك الغرام» �شعر البهاء
وتو�ضيبه عزف ًا و� ً
زهري وحلن عبد الله الفرج الذي حفظه من يو�سف البكر
حتى �أنه �إلى ما قبل وفاته ب�أربع �سنوات �سجل من الرتاث
الكال�سيكي عم ً
ال �آخر ذاب روحي «من الغيد هيفا» .
وحلن �سعود الرا�شد لغريه �أعما ًال ال�صوات كويتية مثل
�شادي اخلليج «�أمي» غريد ال�شاطئ «ليل ال�شوق» وح�سني
جا�سم «البحر والليل» و�صالح احلريبي «�أ�س�ألك بالله»
وغريهم .وكما حلن ملطربني عرب مثل ودي��ع ال�صايف
«عنك �أنا ما �أ�سلى» وجناح �سالم «�أ�شجاين» وفايزة �أحمد
«مدري عالمك» وعبد احلليم حافظ «عيني �ضناها ال�سهر»
غري اللحن ال�شهري يا هلي الذي قدمه عبد احلميد ال�سيد
وكان �سعود الرا�شد يرى فارق ًا بني التجديد «�إعادة غناء
�أعمال تراثية» وبني التطوير «�إحداث عن�رص غري معروف
يف الغناء» حيث يقول انه يحتاج بحث ًا ودرا�سة و ي�ؤكد �أن
ما قدمه مل يتقدم خطوة عما قدمه عبد اللطيف الكويتي يف
الثالثينات فما تغري هو تقنية الت�سجيل والعزف وهذا ر�أي
خطري يك�شف عن م�ستوى تفكري فني جاد .
�إ�ضافة �إلى احرتافه الغناء والتلحني يذكران �سعود الرا�شد
ر�سام يجيد حرفة الر�سم وهذا ما �ساعده يف م�سريته الفنية
وقد �صنف ملحن ًا ومطرب ًا من الدرجة املمتازة خالل عام
1976وقد قام املجل�س الوطني للثقافة والفنون واالداب
بتكرمي للفنان الكبري �سعود الرا�شد يف مهرجان القرين عام
 2004و تويف �سعود الرا�شد عام .1988

وعد لمتابعيها :ال تنخدعوا
ببشرة المشاهير

ك�شفت الفنانة وع��د ملتابعيها وجمهورها عن عيوب ب�رشة
النجمات ،والتعديالت التي يجرينها على �صورهن عرب برنامج
الفوتو�شوب من �أجل تنظيف م�شاكل الب�رشة ،ويظهرن ب�أحلى
�شكل.
و�شاركت الفنانة وعد عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «�إن�ستغرام»،
ب�صورة لها قبل وبعد تعديلها على برنامج
«الفوتو�شوب» ،وعلقت عليها قائلة�« :شكر
خا�ص لربنامج الفوتو�شوب هذه �صورة
من ت�صوير احلب �شهد الروي�ضان وبعد
التنظيف وال�سمكرة طلعت كذا
ع�شان ال تنخدعوا بالفنانات
وامل�شاهري كيف ك��ذا ب�رشتهم
كلنا نف�س ال�شي عندنا حبوب
وت�صبغات وب�رشة تعبانة من
كرثة املاكياج».
وطرحت النجمة ال�سعودية
وع���د ،ح��دي��ث��ا� ،أغنيتها
• وعد
اجلديدة «امل�شكلة» ،وذلك
�ضمن خطتها الفنية التي
تقوم على ط��رح �أغنيات
«�سنغل» كل عدة �أ�شهر،
ل��ت��ك��ون ه���ذه الأغنية
ج��دي��ده��ا يف �شتاء
.2018
ي�شار �إل��ى �أن «ك�أ�س
العذاب» �أحدث �أعمال
الفنانة «وع���د» التي
قدمتها باللهجة امل�رصية،
والتي �سجلتها خالل وجودها
بالقاهرة ،بح�ضور �صنّاع
العمل :ال�شاعر ف�ضل الراوي،
وامللحن ���ش��ادي ،وه��ي من
توزيع �أ�سامة عبد الهادي.

