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ولد الديرة

الشيخ دعيج اخلليفة يحتفل بترقية د.نرمني احلوطي بحضور اإلعالمية هدى الفهد

د.نرمني احلوطي

بعد دخوله مستشفى حسين مكي جمعة

ما تشوف شر يا ولد الديرة
مفرح الشمري

يرقد الفنان الكوميدي ولد الديرة حاليا في مستشفى 
حسني مكي جمعة الدور االول ج 3 غرفة 13 وذلك بعد 
تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على اثرها مت ادخاله 
مستشفى حسني مكي جمعة مساء امس االول الجراء 

بعض الفحوصات الطبية الالزمة حلالته.
»األنباء« هاتف���ت الفنان الكومي���دي ولد الديرة 
لالطمئن���ان على صحته حيث ق���ال: احلمد هلل على 
كل حال وانا حاليا انتظر نتيجة الفحوصات الطبية 
وان شاء اهلل تكون ايجابية واشكر كل من سأل عني 
وانا طريح الفراش مبستشفى حسني مكي جمعة بعد 

شعوري بآالم في بطني.
»األنباء« تدعو املولى القدير بأن مين بالشفاء العاجل 
على الفنان الكوميدي ولد الديرة الذي قدم الكثير من 
االعمال التلفزيونية واملسرحية التي رسمت االبتسامة 

على وجوه جمهوره في اخلليج.

سافرت مع زوجها مشعل العروج إلى تركيا إلنجاز بعض أعماله الخاصة

نوال الكويتية بدأت اختيار أغاني وألحان ألبومها المقبل

بالل الشامي يحتفل بزواجها على مسرح ليالي فبراير

الحلقة ستعرض األسبوع المقبل على الفضائية الكويتية

»أصل الحكاية« استضاف دعيج الخليفة بـ »الزمردة«

مفرح الشمري
استضافت أسرة البرنامج الثقافي »اصل احلكاية« 
الشاعر الش���يخ دعيج اخلليفة االس���بوع املاضي في 
»الزمردة« حيث حتدث عن قضايا عديدة تخص الثقافة 
ومسيرته اإلعالمية والشعرية بأجواء حميمية سيتابعها 
املشاهد الثالثاء املقبل عبر شاشة الفضائية الكويتية 

والقناة األولى.
فاجأ بوخليفة اسرة البرنامج بإحضاره قالب حلوى 
جمي���ال هدية منه الى معدة البرنامج د.نرمني احلوطي 
مبناس���بة ترقيتها الى استاذ مشارك في املعهد العالي 
للفنون املسرحية، وقد شكرته احلوطي على هذه الهدية، 
متمنية له حي���اة حافلة بالنجاحات على املس���تويني 

الشخصي والعملي.
يذكر ان برنامج »أصل احلكاية« استضاف في حلقته 
السابقة مديرة ادارة املسرح باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الزميلة كاملة العياد، حيث حتدثت عن 
آداب األطفال ومسرح الطفل وعن أهمية القراءة للطفل 
كما سلطت الضوء على املهرجانات التي نظمها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب اخلاصة باألطفال وعن 

كيفية التعليم في الكويت ومشاكله في هذه الفترة.
برنامج »أصل احلكاية« من إعداد د.نرمني احلوطي 
ف���ي اول جتربة تلفزيونية لها وم���ن تقدمي اإلعالمية 
اإلماراتية هدى الفهد ويتصدى إلخراجه خالد الهنيدي، 
ويبث كل ثالثاء من كل اس���بوع على شاشة الفضائية 

الكويتية والقناة االولى.

           عبدالحميد الخطيب
توجهت قيثارة اخلليج النجمة نوال الكويتية االثنني 
املاضي الى تركيا برفقة زوجها امللحن مشعل العروج 
ولكن هذه املرة وحس���ب ما علمت به »األنباء« ليس 
لتصوير ڤيديو كليب أو لالستجمام وامنا للوقوف بجانب 

زوجها الذي ينجز بعض األعمال اخلاصة به هناك.
من جانب آخر شرعت قيثارة اخلليج في التجهيز أللبومها 
املقبل حيث علمنا انها تقرأ هذه الفترة مجموعة 
من األش���عار املقدمة لها الختيار أفضلها 

وضمه الى جديدها.
ومن املع���روف ان ن���وال من 
الفنانات الالتي يدققن في انتقاء 
الغنائية  كلم���ات أعماله���ن 
النظ���ر عن حجم  بصرف 
أو اسم الشاعر أو سنه، 
فاهتمامه���ا األول هو 
ان جتد ما يناسبها 
ويحبه جمهورها 
العري�ض عل�ى 
مستوى الوط�ن 
العرب��ي، وه��ذا 
ينطبق  األم���ر 
أيض�����ا عل���ى 
امللحنني، األم��ر 
أعطى  ال�����ذي 

ألبومات نوال متيزا وشكال مغايرا عن املطربني اآلخرين.
يذكر ان ارتباط نوال بامللحن مشعل العروج كان مفاجأة 
الوس���ط الفني آنذاك وقد صاحبه العديد من الش���ائعات 
التي كان آخرها خبر حملها الذي نفته قطعيا في أكثر من 

وسيلة إعالمية.

قيثارة الخليج نوال

مشعل العروج


