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يارا

)أحمد باكير( الفنان الكبير عبداحملسن املهنا أثناء تكرميه وزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي والعمالق عبداحلسني عبدالرضا في مقدمة احلضور

الثالثة الكبار اجلميري واملهنا واحلريبي في وصلة غنائية

البلوشي والرغيب واملال ومرزوق شاركوا في احلفل

فريق محطة »كويت FM« مع الزميل خالد السويدان واملذيعة سودابة علي 

العمالق بوعدنان مع الزميل مفرح الشمري

)فريال حماد(املخرج نايف الكندري أحمد املوسوي مع املعد علي حيدر 

نهر أو بحر أو محيط بال ماء
أين جندهم؟

أ – باخلليج
ب- بالعالم

ج- باخلريطة

يارا: أنتظر لقاء جمهوري الكويتي بفارغ الصبر »الغناء القديم« نقلت ليلة التكريم

خالد السويدان
حرصا من وزارة اإلعالم ممثلة في الوكيل املساعد 
لشؤون قطاع اإلذاعة خالد العنزي للوقوف مع كل فنان 
كويتي يخدم احلركة الغنائية في الكويت ومساندته 
لك����ي تتم احملافظة على ما قدمه كان االهتمام مبثل 
هذه احلفالت التي يسطرها التاريخ ملا فيها من أمانة 
فكري����ة وحقوق للفن والغناء الكويتي الذي يعتبر 
من أبرز الفنون في اخلليج والوطن العربي، حيث 
مت نقل حفل ليلة تكرمي الفنان الكبير عبداحملس����ن 
املهن����ا على محطة الغناء العربي القدمي على الهواء 

مباشرة، وهذا طبعا ليس بغريب على وزارة اإلعالم 
وعلى محطة الغناء العربي القدمي التي حترص دائما 
على أن تقف وتساند كل ما يقدم من أجل احملافظة 
على احلرك����ة الغنائية الكويتية القدمية واألصيلة 
بفنه����ا. وقد تصدى لنقل وقائع حفل التكرمي فريق 
محط����ة الغناء العربي القدمي وه����م: مراقب مكتبة 
التس����جيالت العربية حمود املطيري حتت اشراف 
مراقب التنس����يق واملتابعة فهد املنصور ومشاري 
الفليج واإلعداد والتقدمي لنادية مال اهلل أما اإلخراج 

فتصدى له فراس بن علي.

 عبدالحميد الخطيب
الفنانة  تس����تعد 
اللبناني����ة اجلميلة 
صاحبة الصوت العذب 
يارا للقاء جمهورها 
في الكويت من خالل 
مشاركتها في مهرجان 
»زين الليالي... ليالي 
فبراير« والذي ينظمه 
»تلفزيون الوطن« في 
الفترة م����ن 1 إلى 21 

فبراير املقبل.
ي����ارا  وكش����فت 
ع����ن أنها ستش����دو 
بباق����ة منوع����ة من 
أجمل أغانيها ومنها: 

»صدفة«، »هدي أعصابك«، »ماروم«، »سكر 
زيادة«، »نظر عيني«، »رغبة مني«، »سلموا 
لي« فضال عن الكثير م����ن أغاني ألبومها 
اخلليجي »آلل����ئ خليجية« وأبدت النجمة 
يارا س����عادتها الش����ديدة للمشاركة ألول 
مرة في املهرجان، مش����يرة الى أنها تنتظر 
وبفارغ الصبر لقاء جمهورها في الكويت، 

خاصة أن اجلمهور 
الكويتي ذواق للفن 
لذا ستكون متحمسة 
ملالقاة جمهور »ليالي 
فبراير«، كما عبرت 
اعتزازها  يارا ع����ن 
مبش����اركتها كال من 
الفنان االماراتي حسني 
واللبناني  اجلسمي 
وائ����ل كف����وري في 
احلفل الرابع، مشيرة 
ال����ى أنه����ا اجتمعت 
معهما في العديد من 
احلفالت، ولكن تلك 
احلفلة س����يكون لها 
طعم آخر، ألنها أوال 
ف����ي الكويت وثانيا أنها ليل����ة من »ليالي 

فبراير«.
وأزاحت يارا النقاب عن مفاجأة ستقدمها 
جلمهورها في املهرجان وهي أغنية وطنية 
جديدة م����ن أحلان عبداهلل القعود وحتمل 
عنوان »عاشق وطن« وستهدي هذه األغنية 

الى كل جمهورها في الكويت.

»عاشق وطن« هديتها لمحبيها في »ليالي فبراير«

»القرين« كّرم عبدالمحسن المهنا.. يا سالم!

حلقة »ألو فبراير« الليلة على »كويت FM«.. غير 

مفرح الشمري
استطاع املذيع احمد املوسوي ان يخلق جوا من املرح 
مع مستمعي محطة »كويت FM« من خالل اسلوبه املمتع 
واخلفيف في تقدمي����ه لبرنامج »ألو فبراير« الذي يعده 
علي حيدر وخديجة دشتي ويخرجه نايف الكندري، األمر 
الذي استقطب العديد من املشاركني من خالل مساعداته 
لهم للحصول عل����ى جوائز البرنامج املقدمة من »زين«، 
»األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، اتيليه »مودا ستايل« 
ملصممة األزياء الكويتية فريدة النوبي، »صالون كتوركت«، 
»الفايز للعود والعطور«، »املنار كلينك«، »ايه ون« لتأجير 

السيارات، »معهد كراون بالزا الصحي« وآخرين.

حلقة غير

وعد املوسوي مستمعي البرنامج خصوصا مشتركي 
»زين« بأن حلقة الليلة ستكون »غير« وذلك بعد انطالق 
مهرجان »هال فبراير« رس����ميا حيث س����تكون االسئلة 
املطروحة خفيفة واجاباتها في متناول اجلميع باالضافة 
الى ان اجلوائز ستزيد قيمتها لتصل الى 30 ألف دوالر، 
مش����يرا الى ان الفالشات التي سينفذها مخرج البرنامج 
نايف الكندري س����تكون »حلوة« ومتماش����ية مع اجواء 

الفرح الذي نعيش����ه بالشارع مبناسبة احتفاالت الديرة 
باالعياد الوطنية وانطالق مهرجان »هال فبراير« خاصة 
وان القائم����ني على البرنامج اعلنوا عن جائزة البرنامج 
الكبرى وهي سيارة »هامر 2010« ستقدم في نهاية حلقات 

البرنامج.

امتحانات حنان

غابت عن احللقة املاضية املذيعة الواعدة حنان جابر 
وذلك بسبب امتحانات اجلامعة وستعود للمستمعني بعد 

نهاية امتحاناتها الدراسية.

مفرح الشمري
بحضور وزير االعالم االسبق محمد السنعوسي 
والعمالقني عبداحلسني عبدالرضا وسعد الفرج واالمني 
العام للمجلس الوطن����ي للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي واالمني املساعد للشؤون الهندسية في 
املجلس مدير مهرجان القرين الثقافي ال� 16 م.علي 
اليوحة ونخبة كبيرة من مطربي الرعيل االول، كّرم 
»القرين« املطرب الكبير عبداحملسن املهنا بعد عطاء 
دام 40 عاما في الساحة الغنائية، حيث حملت ليلة 
تكرميه معاني كبيرة في نفسه، خاصة عندما تغنى 
مع رفيقي درب����ه املطرب البحريني احمد اجلميري 
واملطرب القدير صالح احلريبي اغنية »يا س����الم« 
كلمات يوس����ف ناصر وأحلان يوسف املهنا والتي 
حملت كلماتها بعض »املس����جات« جليل الش����باب 

احلالي.
بدأ احلفل بتكرمي املطرب الكبير عبداحملسن املهنا 
بدرع تذكارية قدمها له مدير املهرجان م.علي اليوحة 
باالضافة الى تكرمي املطرب البحريني احمد اجلميري 

وصالح احلريبي على مشاركتهما في هذه الليلة.
بعد ذلك قدمت الفرقة الوطنية الكويتية للموسيقى 

بقيادة املايسترو د.محمد باقر مجموعة من االغاني 
التي تغنى بها املطرب عبداحملسن املهنا، ونالت اعجاب 
اجلميع ومن ثم غنى املطرب ناصر الرغيب اغنيتي 
»يا متلف الروح« و»اهلل أمر« ومن ثم غنى املطرب 
فواز مرزوق »بوشعر فلة« و»عوافي« و»شكواي« 
ثم غنى املطرب الكبير سليمان املال اغنيتي »برقي 
تألأل« و»فدوة لچ« بينما املطرب محمد البلوش����ي 
تغنى بثالث أغان وهي »يا سعدي أنا الليلة«، »مع 
ريح الهوى مسافر« و»واه.. واه« ليغني بعدها الكبار 
عبداحملسن املهنا واحمد اجلميري وصالح احلريبي 
اغنية »يا س����الم على وقت مضالي.. كان فيه الود 
كان االنسجام.. كان فيه اجلو صافي واخلل وافي« 
ليشتعل مسرح الدسمة تصفيقا ألدائهم الرائع رغم 
ان االغنية »ب����الي باك« ولكن كلمات االغنية كانت 

مؤثرة جدا.
واختتمت ليلة تكرمي املطرب الكبير عبداحملسن 
املهنا بأغنية وطنية بعنوان »العيد عيدچ« من كلمات 
بندر املطيري وأحلان يوسف املهنا، وتغنى بها الرغيب 
والبلوشي واملال ومرزوق، حيث رفع احلضور اعالم 

الديرة ليرسموا لوحة جميلة في حب الوطن.

بحضور وزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي والعمالقين عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج

يتواصل مع المستمعين برعاية »األنباء« و»زين«

مطرب���ة صاي���رة ممثلة 
هاأليام تعان���ي من هجوم 
عليها بسّبة بعض املشاهد 
الراقصة في عملها األخير اللي 
تقول ان���ه حقق »أمانيها«.. 

عيل ليش املعاناة!

ممثلة كان عندها »أمل« 
انه أح���د املنتج���ني يزيد 
أجره���ا في عمله���ا األخير 
بس صاحبنا بدال ما يزيدها 
خصم عليها بسّبة التأخير.. 

اهلل يعينچ!

مشاهد أجر
ممثلة »مشتاقة« للعمل 
مع أح����د املخرج����ني بس 
هاملخرج ما يبيها ألنها ناكرة 
للجميل بعدما اشتهرت من 
خالل����ه.. بوطبيع ما ييوز 

من طبعه!

جميل


