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حيل لعدم تكرميها من أي 
جهة فنية بعد هذا العمر 
ومتن���ت ان يك���ون ف���ي 
 عدل بخصوص هاالمر..

اهلل كرمي!

مذيع في االذاعة »حس« 
انه محسود من ربعه بالدوام 
بع���د متي���زه ف���ي برامج 
القم���ة اخلليجي���ة ويفكر 
 باالنتق���ال الى قطاع آخر..

اهلل يعينك!

تكريم حسد
ممثل���ة »الم���ت« زميلتها 
بعدما فضحت قصة حبها ألحد 
املخرجني اللي ما يدري عنها 
وقررت قط���ع عالقتها معاها 
النها ما حافظت على اسرارها.. 

احلمد هلل والشكر!

حب

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

فواز باقر

دعيج الخليفة: تكريمنا خارج الكويت
دليل على وصولنا للعالم العربي

خالد حسين
الشاعر الشيخ دعيج  يغادر 
الفترة  الكويت خ���الل  اخلليفة 
القليلة املقبلة متجها الى تونس 
وذلك حلضور حفل تكرميه كأفضل 
شخصية اعالمية خليجية شابة 
في جامعة تونس بالعاصمة، وأكد 
التكرمي  انه سعيد بهذا  اخلليفة 
الذي يأتي نتيجة تواصله الدائم 
مع القراء في العديد من املطبوعات 
وم���ع االعالمي���ني والصحافيني 
والقنوات الفضائية في كل انحاء 
العالم العربي، مشيرا الى ان هذا 
التك���رمي هو لكل ش���اب كويتي 

وليس له فقط.
واضاف قائ���ال: ان تكرمي اي 
شخصية اعالمية خارج الكويت 
امنا يدل عل���ى ان اعالمنا يصل 
الى جمي���ع انحاء العالم العربي 
ملا يتمتع به من حرية في الطرح 
وتبنيه الرأي والرأي اآلخر، وهو 
م���ن ثواب���ت الدميوقراطية في 

الكويت.
وتابع: اش���كر االش���قاء في 
تونس على هذه اللفتة التقديرية 
والتواصل اجلي���د مع ما يكتب 
في االع���الم الكويتي، متمنيا ان 
ي���زداد التواص���ل والتآخي بني 
االعالمي���ني العرب ملا فيه خدمة 

العالم العربي.
وفيما يتعل���ق بجديده على 
الساحة الفنية اكد اخلليفة على 
انه يكت���ب حاليا مقدمة برنامج 
غنيمة الفهد اجلديد والذي سيقدم 
خالل الدورة التلفزيونية اجلديدة 
الشريدة،  ويشرف عليه شبيب 
واضاف ان هناك تعاونًا جديدًا مع 
املنتج باسم عبداألمير من خالل 
كتابة اغاني فيلمه الس���ينمائي 
اجلديد، وكذلك مع املنتج محمد 
الرشود في عمل مسرحي مقبل.

الش���اعر  اكد  من جانب آخر 

الشيخ دعيج اخلليفة ان شركة 
السينما الكويتية الوطنية تختتم 
عام 2009 بعرض مجموعة كبيرة 
من االفالم العاملية القوية وقال: 
جمهور الس���ينما ف���ي الكويت 
جمه���ور نخبوي يعش���ق الفن 
ويتاب���ع التط���ورات التي تقوم 
بها شركة الس���ينما. وزاد: تعد 
دور الس���ينما ف���ي الكويت من 
الس���ينمائية من  القاعات  أرقى 
حيث املتع���ة والترفيه والراحة 

ومتابعة املستجدات السينمائية 
على مس���توى العالم، مش���يرا 
ال���ى ان النجاحات الكبيرة التي 
حققتها ش���ركة الس���ينما خالل 
السنوات االخيرة من خالل افتتاح 
ع���دد كبير من قاعات الس���ينما 
اجلديدة وهو ما ساهم في زيادة 
زوار السينما، منوها الى ان هذا 
الزخ���م اجلماهيري يدل على ان 
الكويت تسير  السينما في  دور 

باالجتاه الصحيح.

شكر جامعة تونس على هذه اللفتة التقديرية

فواز باقر: »لو يفارقني حنانك.. ما يفارقني غالك«
خالد السويدان

موهبة ش����بابية لها مستقبل واعد هيا فواز باقر صاحب ال� 17 عاما والذي بدأ 
الكتابة في مجال الشعر وعمره 13 سنة وها هو ينمي موهبته ويطورها يوما بعد 
يوم. والذي يتعاون مع عبدالعزيز البلوش����ي في اغنية »لو يفارقني« التي متيل 
الى اللون »النقازي« الس����ريع وهي من كلمات وأحلان باقر والبلوشي معا وغناء 

عبدالعزيز البلوشي وتقول كلماتها:
ل������������و ي��������ف��������ارق��������ن��������ي ح������ن������ان������ك

م���������������ا ي����������ف����������ارق����������ن����������ي غ����������الك
ان���������������ت ف�����������ي ق�������ل�������ب�������ي م�����ك�����ان�����ك

ت��������ب��������ق��������ى ب��������ع��������ي��������ون��������ي م���������الك
من جانب آخر، يحضر باقر  ألعمال جديدة منها اغنية »مشتاق للعشاق« وهي 
ايض����ا من كلماته وأحلانه، ويتوقع باقر له����ا النجاح، خصوصا ان كلماتها القت 

اعجاب الكثير من الفنانني، ويقول مطلعها:
م������������ش������������ت������������اق ل��������ل��������ع��������ش��������اق

أح�������������ب�������������اب ف�������������ي ك�������������ل ب���������اب
ي���������������ا زي����������ن����������ه����������م واح����������ل����������ى

واح�������������ل�������������ى م�������������ن احل�������ل�������وي�������ن
وكذلك أغنية »احلب درس مشروح« والتي تقول كلماتها:

أي��������������������������ام جت����������������ي وت���������������������روح
ون��������ع��������ي��������ش ب����������أل����������م وج���������������روح

أروي�������������ه�������������ا ب��������أج��������م��������ل ق����ص����ي����د
م��������������ش���������روح درس  ال���������ح��������������ب 

أما االغنية الثالثة لفواز باقر فتحمل عنوان »القاضي« ويقول مطلعها:
ك�����������م ب������ك������ي������ت وأن�����������������ا أع�������ان�������ي

ش���������خ���������ص أح�����������ب�����������ة ن������س������ان������ي
وراه م��������ن��������������ه�����������������و  أدري  م�����������������ا 

خ�����������������������ذاه ب����������ع����������ال����������م ث�������ان�������ي
أذك����������������������������ر ك�����������������ل امل�����������اض�����������ي

ل��������ك��������ن��������ي م�����������ان�����������ي ب���������راض���������ي
أن��������������ان��������������ي واحل��������������ق��������������د ب���������اله

ب�������ش�������ت�������ك�������ي�������ل�������ه ل������ل������ق������اض������ي
واالخيرة بعنوان »كان ماضي« وتقول كلماتها:

ك������������ل ال����������ل����������ي ك���������������ان ب���������������األول
ك��������������������ان م�������������اض�������������ي وحت���������������ول

م���������ا أن��������س��������ى م�����ن�����ه�����و ي���ع���ش���ق���ن���ي
ي�����ح�����ب�����������ن��������ي وال  ي�����������������داري  وال 

وعن هذه االغنيات قال فواز باقر ل� »األنباء«: ما سبق أجدد االشعار التي كتبتها، 
فبعد االغنية االولى »لو يفارقني« من غناء عبدالعزيز البلوشي، أبحث عن موهبة 
ش����بابية ذات خامة صوت جميلة لتغني جديدي، خصوصا ان االغنية املقبلة من 

انتاجي الشخصي، متمنيا ان تغنى كلماته من فنان مشهور في املستقبل.
واضاف: أش����كر جميع من س����اعدني حتى وصلت الى ه����ذه املرحلة وأخص 
بالش����كر صديق طفولتي علي يوس����ف والفنانني جاسم اجلاسم، خالد بوصخر، 

وعبدالعزيز االسود.

يبحث عن موهبة ذات خامة صوت جميلة لتغني جديده


