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مفرح الشمري
بحضور مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
باإلنابة رئيس اللجنة العليا 
املنظمة ملهرج���ان الفنون 
الشعبية لشباب دول مجلس 
التعاون اخلليجي جاسم 
يعقوب وسفير اجلمهورية 
اللبنانية الش���قيقة بسام 
النعماني اختتمت مس���اء 
أمس األول أنشطة مهرجان 
الفنون الشعبية على خشبة 

مسرح الشامية.
بدأ حفل اخلتام بكلمة 
ترحيبية من عريفه خالد 
املطي���ري ثم ألق���ى نائب 

رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان طارق احلسون 
كلمة أبلغ فيها رؤساء الوفود حتيات وأمنيات 
رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة اللواء متقاعد فيصل اجلزاف 
الذي كان حريص���ا على متابعة كل صغيرة 
وكبيرة رغم غيابه وانش���غاله عن أنش���طة 
املهرجان متمنيا جلميع الوفود املشاركة طيب 

اإلقامة في بلدهم الثاني الكويت.
واضاف قائال: على مدى أسبوع كامل من 
على خشبة هذا املسرح شاهدنا كيف جتسدت 
رغبة قادتنا أصحاب اجلاللة والسمو وكيف 
حتقق جانب من تطلعاتهم لبلورة التواصل 
األخوي بني ش���باب خليجنا الواحد املتوحد 
في أحالمه وتطلعاته ومتسكه باملوروث من 

العادات والتقاليد والفن األصيل.
واش���ار احلس���ون في كلمته الى ان هذه 

التظاهرة الفنية الشبابية كانت مكسبا لشباب 
اخلليج حيث زادت من أواصر احملبة والصداقة 

والتآلف.
وبعد ذلك طلب عريف احلفل خالد املطيري 
من املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
باإلنابة جاسم يعقوب والسفير اللبناني بسام 
النعماني باالضافة الى نائب رئيس اللجنة 
املنظمة للمهرجان طارق احلسون الصعود 
خلش���بة املس���رح لتكرمي الوفود اخلليجية 
املش���اركة في املهرجان باإلضافة الى تكرمي 
عدد من وسائل اإلعالم املختلفة على تغطياتها 

املميزة ألنشطة املهرجان.
وكان مسك ختام املهرجان مع فرقة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة للفنون الشعبية 
التي قدمت عددا من أغانيها الشعبية من فنون 

متعددة نالت استحسان احلضور.

)محمد ماهر(تكرمي الزميل مفرح الشمري من قبل اللجنة املنظمة بحضور السفير اللبناني بسام النعماني

عرض ختامي لفرقة شباب الهيئة

ديانا كرزون

رامي عياش

ختام »الفنون الشعبية« بمسرح الشامية
بحضور المدير العام باإلنابة للشباب والرياضة والسفير اللبناني

تكرمي مصممة األزياء رجاء البدر

نبيل شعيل »ما أروعه« في منتجع بورت غالب

بوشـعيل: »بورت غالب« جنة حقيقية وأشـجع أن تكون السـياحة عربية ـ عربية
ديانـا كرزون: المكان سـاحر وسـعيدة لوجودي فيه وسـط هذا الحضـور الكبير

عبدالحميد الخطيب
على ش���اطئ البحر األحمر ووسط أجواء ساحرة 
حيث املناظر البديعة والطبيعة اخلالبة عاش مرتادو 
منتجع »بورت غالب« السياحي مساء امس األول سهرة 
غنائية متميزة مع بلبل اخلليج نبيل شعيل وال� »سوبر 
ستار« ديانا كرزون، ونقلها تلفزيون »الوطن« وعدد 
من القنوات الفضائية على الهواء مباشرة من مسرح 

اجلزيرة املكشوف.
إيقاعات خليجية وعربية وأنغام تؤثر في املشاعر 
ش���هدتها منطقة اجلزيرة التي أقيم بها احلفل والتي 
ش���هدت العديد من احلفالت التي أحياها أكبر جنوم 

الطرب في الوطن العربي.
بلبل اخلليج كانت وصلت���ه الغنائية هي الثانية 
وبدأها بكلم���ة أثنى فيها على مجموعة اخلرافي التي 
أنشأت مشروع »بورت غالب« وقال: أنا أشجع ان تكون 
السياحة عربية � عربية ويكفي اننا اليوم رأينا اجلنة 
احلقيقية في »بورت غالب« التي أصبحت مقصدا لكل 
الباحثني عن الراحة واالستمتاع من جميع دول العالم، 
متمنيا ملجموعة اخلرافي وفي مقدمتها ناصر اخلرافي 
املزيد من التقدم. ومن ثم بدأ مبداعبة جمهوره وغنى 
لهم مبصاحبة الفرقة األكادميية الكويتية للموسيقى 
بقيادة املايس���ترو جمال اخلل���ف مجموعة من أجمل 
أغانيه القدمية واحلديثة، حيث ش���دا أوال ب� »للحني 
أحبه���ا« وتبعها ب� »جاني« و»الدلوعة« و»ما أروعك« 
وأيضا غنى »يا شمس ال تغيبي« و»موالي يا موالي« 
وبناء على طلب اجلمهور غنى بوشعيل »ما أنساك« 
وتالها ب� »أذكرك دامي« وذلك وس���ط تفاعل كبير من 
جميع املتواجدين في مسرح اجلزيرة مبنطقة بورت 
غال���ب، وغنى بلبل اخلليج ايضا »ودانه ودانه« التي 

متايل معها احلضور و»عذبني« و»اللي ماله اول« وأنهى 
بوشعيل وصلته مع أغنية »يا دار« التي شاركه اجلمهور 
غناءها. الوصلة الغنائية األولى كانت مع ال� »سوبر 
ستار« ديانا كرزون التي لم تخفى سعادتها بوجودها 
في »بورت غالب« وس���ط ه���ذا احلضور اجلماهيري 

الغفير ووصفته بأنه مكان ساحر.
وش���دت مبجموعة من أجمل أغانيها ومنها »وش 
الطاري« و»انساني ما بنساك«، »جتلك وفيني جرح« 
وتبعتها مبكس لكوكب الشرق أم كلثوم شمل اغنيات 
»حب ايه« و»الليلة عيد« و»غنيلي شوي شوي«، ثم 
شدت برائعة جارة الوادي السيدة فيروز »نسم علينا 
الهوى« وبعدها غن���ت »األماكن« لفنان العرب محمد 
عبده واختتمت وصلتها برائعة الفنانة الكبيرة وردة 

اجلزائرية »أكدب عليك«.
اجلدير بالذكر ان مجموع���ة اخلرافي التي متتلك 
منتجع »بورت غالب« الس���ياحي قد قامت بتش���غيل 
خ���ط طيران بني الكويت ومرس���ى علم بالتعاون مع 
طيران اجلزيرة بواقع رحلتني في األسبوع أيام األربعاء 
والسبت الستيعاب األعداد الكبيرة املتوافدة على املنتجع 
الس���ياحي الرائع وكذلك قامت بتشغيل خط طيران 
يومي���ا من مدينة القاهرة الى مرس���ى علم بالتعاون 
مع ش���ركة »ايجيبت اير اكسبرس« خلدمة السياحة 
في املنطقة، كما جنحت مجموعة اخلرافي في تشغيل 
خط طيران منتظم من األردن أيام األحد واخلميس من 
كل أسبوع، وكذلك خطوط طيران منتظمة من اململكة 
العربية السعودية لتسهيل وصول السائحني العرب 
الى »بورت غالب« والتمتع بس���حر الطبيعة اخلالبة، 
ومي���اه البحر الصافية وحضور احلفالت الفنية التي 

يحييها أملع جنوم الفن بالوطن العربي.

شاركته الغناء ديانا كرزون على مسرح الجزيرة المكشوف

من خالل أغنية اجتماعية بعد رمضان

رامي عياش وديو مع أحمد عدوية

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كشف الفنان رامي عياش خالل استضافته في برنامج »الطاولة 
املستديرة في ميلودي اف.ام« مع االعالمي فيني الرومي، ان باكورة 
أعماله مع »ميلودي« هي أغنية اجتماعية مع احمد عدوية ستصدر 
في آخر اسبوع من شهر رمضان، وهي األغنية األولى من ألبومه 
اجلدي���د مع ميلودي، وأكد ان عقده مع الش���ركة مفتوح اي انه ال 

أرقام عن تكاليف الڤيديو كليب وال عدد سنوات للعقد.
عياش الذي كان قد انتقل من شركة روتانا الى »شركة ميلودي«، 
اعتبر ان الفنانني الذين فش���لوا مع »روتانا« فش���لوا بسبب قلة 

مجهودهم الشخصي.
وعن توقيعه مع شركة إدارة األعمال »ميوزيك از ماي اليف« اكد 
انها تعرف كيف تضع خطة للمستقبل بالنسبة للفنان، وتنسيه 
هموم اإلدارة ليهتم فقط بالفن، واكد انه س���عيد جدا بتعامله مع 
ميل���ودي ألن ميلودي هي اكثر شاش���ة عربية تعرف كيف تبرز 

الفنانني الذين تتعامل معهم.
وعن غياب اإلعالمي���ة نضال األحمدية ع���ن توقيع عقده مع 
ميلودي، اشار الى انها انشغلت وهو دائما على عالقة جيدة معها 

وهي كالسيف الى جانبه في مسيرته الفنية.

بلبل اخلليج يغرد في بورت غالب وفي اإلطار مع مايسترو فرقته


