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مطربة خليجية »أهدت« إحدى 22
القنوات كليبات يديدة علش���ان 
تعرضها حصري على شاشتها بعد 
ما طلبوا منها هالشي بس صاحبتنا 
ما شافت شي بعد مرور شهر على 

هالهدية.. اهلل يعينچ!

ممثل���ة »حن���ت« للتقدمي 
التلفزيون���ي بع���د ما جربت 
حظها في التمثيل هاأليام قاعدة 
تدور واس���طات علشان تقدم 
في برنامج صباحي.. اذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت!

هدية حنين

التونسية آمال تحصد لقب »نجم الخليج 3« بحضور محمد عبده

الرويشد لـ »األنباء« : بدر صوت كويتي 
واعد لكن التصويت لم يحالفه 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حصدت املشتركة التونسية آمال لقب »جنم اخلليج3« متفوقة 
على ابن بلدها غسان وعلى املشترك السعودي عبداهلل، وحصلت 
على مبلغ 50 ألف دوالر وايضا على انتاج اغنية وكليب من قبل 
تلفزيون دبي. وجاء اختتام موسم البرنامج تزامنا مع الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مقاليد احلكم في إمارة دبي، حيث احيا فنان العرب محمد عبده 
السهرة اخلتامية، وغنى »تعال« من كلمات سمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، وكذلك غنى »البارحة« و»وش اخبارك«. 
هذا والتقى املشتركون الثالثة اضافة الى جلنة التحكيم مع 
وس����ائل اإلعالم بعد احلفل اخلتامي في مؤمتر صحافي. حيث 
عبر سفير االغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد عن سعادته ب� 
»جنم اخلليج« واستمتاعه بالعمل مع كوكبة من أنشط املبدعني، 
مهنئا آمال ابنة تونس اخلضراء بالفوز، كما أثنى على صوت 

عبداهلل وأشاد بصوت غسان الطربي املميز. 
من جهة اخرى وعلى هامش املؤمتر سألت »األنباء« سلطان 
الرومانس����ية عبداهلل الرويشد عن سبب عدم متكن املشتركني 
م����ن الكويت من التأهل للنهائيات فقال ان بدر العوضي امتلك 
صوتا مميزا لكن التصويت لم يحالفه، مش����يرا الى احلضور 
القوي والص����وت املميز الذي متتع به بدر مؤكدا انه اليوم في 
الكويت يوجد ثالثة اسماء كبيرة وهي نوال الكويتية وعبداهلل 
الرويشد ونبيل ش����عيل، وقال: صحيح انه برز بشار الشطي 
ايضا لكن بدر له صوت مميز وميكن ان يكون من بني الفنانني 
الكب����ار الذين حتتاجهم الكويت اليوم.  واوضح الرويش����د ان 
بدر يحتاج الى دعم ليستمر في الساحة الفنية، مؤكدا انه على 

استعداد ملساندته ونصحه في حال طلب منه ذلك.

فنان العرب محمد عبده سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد 

امال التونسية

بدر العوضي

حسين الجسمي وفايز السعيد يفتتحان الدورة الـ 16 غدًا بمسرح الدسمة

الرفاعي: »القرين« أصبح عالمة مميزة في الساحة الثقافية العربية
تولى ايضا اخراجه مسرحيا 
ويتح���دث ع���ن العالقة بني 
االمارات والكوي���ت منذ ايام 
الغوص وحتى اليوم، باالضافة 
اقامة معرض تش���كيلي  الى 
وجائزة البردة للخط العربي 
والزخارف اإلسالمية في مجمع 

األڤنيوز.
ك����ما ذكر ال���زعابي ان هناك 
محاضرة بع����نوان »ال����جذور 
التاريخ����ية للع���القات بني 
اإلمارات والكويت واملش���هد 
ال����ثقافي ف��ي اإلمارات« يلقيها 
بالل ال���بدور ود.ع���بداخلالق 
عب���داهلل في رابط���ة األدباء 
املقب���ل، اض���افة  اخل���ميس 
الى حفل الغ���رفة ال����وطنية 
اإلماراتية للفنون الش���عبية 
الذي سيقام اجلمعة املقبل على 

خشبة مسرح الدسمة.
ووجه ممثل وزير الثقافة 
اإلماراتي وليد الزعابي شكره 
للكويت الختيار دولة اإلمارات 
العربية املتحدة كضيف شرف 
للمهرج���ان، متمنيا ان تنال 
الثقافي  أنش���طة االس���بوع 
االماراتي استحسان اجلمهور 

الكويتي.
يذك���ر ان جدول انش���طة 
الدورة ال� 16 ملهرجان القرين 
الثقافي الذي سينطلق من 6 
الى 27 اجل���اري على العديد 
من االنشطة الثقافية والفنية، 
منها عرض فيلم فلس���طيني 
»تذكرة الى القدس« حفل فرقة 
بن حسني للفنون الشعبية، 
حفل فرقة جوردي اجلورجية، 
حفل فرقة زينجو املجرية، حفل 
فرقة هيل األردنية، باالضافة 
امل����س���رحي  الع���رض  الى 
»العصفور االحدب« للمخرج 
هان���ي النص���ار وغيرها من 
التي اختيرت حتى  األنشطة 

تتماشى مع جميع األذواق.

باالضافة الى مشاركة الفنانني 
أحمد اجلسمي وسميرة احمد 
الذي  العطار  ود.حبيب غلوم 

احملبة« الذي كتبه الشاعر علي 
اخلوار وغناء حسني اجلسمي، 
الس���عيد، جاسم محمد،  فايز 

الثقافة اإلماراتي وليد الزعابي 
الثقافي اإلماراتي  ان االسبوع 
س���يتضمن اوبريت »جس���ر 

مفرح الشمري
العام للمجلس  أكد األمني 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي ان مهرجان القرين 
اصبح من العالمات املميزة على 
الساحة الثقافية العربية من 
حيث تنوع أنشطته وتطورها 
عاما بعد آخر ويحظى برعاية 
كرمية من قبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الذي سينوب عنه في 
حفل االفتتاح غدا على خشبة 
مسرح الدس���مة وزير النفط 
ووزير اإلعالم الش���يخ احمد 

العبداهلل.
واض���اف خ���الل املؤمتر 
الذي عقده صباح  الصحافي 
امس في مقر األمانة للمجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب لتسليط الضوء على 
أنش���طة الدورة ال���� 16 لهذا 
املهرجان ال���ذي تولى إدارته 
العليا محمد  اللجن���ة  عضو 
العسعوسي، ان اللجنة املنظمة 
للمهرجان ارتأت اس���تحداث 
نشاط بديل لشخصية املهرجان 
التي استمرت عدة دورات وهو 
اختيار احدى الدول الشقيقة 
او الصديقة كضيف ش���رف 
للمهرجان، حيث وقع االختيار 
في دورة هذا العام على دولة 
اإلم���ارات العربية الش���قيقة 
لتقدمي اس���بوع ثقافي شامل 
حتى يتعرف اجلمهور الكويتي 
على املش���هد الثقافي والفني 
الش���قيقة  في دولة اإلمارات 
والذي سينطلق من 6 الى 11 

اجلاري.
وأشار الى ان حفل االفتتاح 
سيتضمن توزيع جوائز الدولة 
التقديرية والتشجيعية على 
مستحقيها الذين قدموا الكثير 

لهذا الوطن املعطاء.
من جانبه، ذكر ممثل وزير 

فايز السعيد حسني اجلسمي

)كرم دياب(بدر الرفاعي أثناء املؤمتر الذي أداره محمد العسعوسي

مذي���ع »اختل���ف« م���ع 
مسؤوله بالدوام علش����ان 
مو معطي���ه وال برنامج في 
الدورة اليدي���دة ويفكر انه 
يشتكي عليه عند مسؤولينه 

الكبار.. اهلل كرمي!

شكوى


