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عبدالفتاح جريني

الخضر يفتتح »الموسيقى الدولي« الليلة بـ »الدسمة«

عبدالفتاح جريني
أفضل مطرب شاب 

»Mema Awards« في

»دلع« وعد مع أبو دلة!

بيروت - ندى مفرج سعيد
بعد طرحها أغنية »هذا اللي 
باقي« كلم���ات االمير خالد بن 
سعود وأحلان عبداهلل البريكان 
وتصويره���ا بطريقة الڤيديو 
كليب واخراج روي ش���كريو 
طرحت الفنانة السعودية وعد 
اغنية جديدة من كلمات الشاعر 
احمد عبداحلق وأحلان محمد 
ابودلة وتوزيع احمد اس���دي 
وايض���ا صورتها على طريقة 
الكليب على ان يتم عرضها على 
التلفزيون بعد 5 ايام، تدور فكرة 
الكليب ببساطة ومبفهوم سهل 
يجسد اجليل اجلديد واندفاعهم 
في تصرفاتهم ودلعهم على األم 
ومحاول���ة تكبير أعمارهم في 
كل شيء ولكن بصورة عفوية 
وبسيطة األغنية حتمل عنوان 

»دلع«.

بعد سلس���لة من اجلوائز 
التي حصده���ا ألبومه الثاني 
»عايش حياته« اعلنت اللجنة 
املنظم���ة جلوائز Mema ميدل 
ايس���ت ميوزيك اواردز خالل 
احتفال ضخم اقيم في القاهرة، 
فوز املطرب عبدالفتاح جريني 
بجائزة »أفضل مطرب شاب« 
باإلضافة الى فنانني ومخرجني 
وملحنني آخرين فازوا ايضا عن 

فئات فنية مختلفة.
ويأتي فوز جريني باجلائزة 
اإلقليمي���ة بعد سلس���لة من 
ألبومه  التي حصدها  اجلوائز 
الثاني »عاي���ش حياته« الذي 
أنتجت���ه ووزعت���ه ش���ركة 
»بالتينيوم ريكوردز« التابعة 
ملجموع���ة mbc. وتعليقا على 
هذا احل���دث، اعرب عبدالفتاح 
عن اعتزازه بتلك اجلائزة التي 
ستعطيه دافعا اكبر لالستمرار 
في تقدمي افضل ما لديه فنيا، 
واضاف جريني قائال في هذا 
اخلصوص: اجلوائز ليس���ت 
للتباهي، امنا هي اداة تشجيع 
مينحنا اياها النقاد واجلمهور، 
وعلينا كمطرب���ني في املقابل، 
املثابرة للحفاظ على اخلطوط 
املوسيقية والغنائية األصيلة، 
والدفاع عنها كالفرسان، إكراما 
لألجيال الطربية العريقة التي 
س���بقتنا. من جهته���ا، هنأت 
شركة »بالتينيوم ريكوردز« 
عبدالفتاح جرين���ي على هذا 
الف���وز املعنوي الثم���ني، كما 
وجهت كتاب تقدير الى فريق 
عمل الش���ركة الذي���ن واكبوا 
اطالق الب���وم جريني االخير، 
والذين يحضرون اغنيات البومه 
الثالث، املتوقع صدوره مطلع 

الصيف احلالي.

مفرح الشمري
تنطلق في ال� 8:30 مس����اء اليوم على خشبة مسرح الدسمة انشطة 
الدورة ال� 13 ملهرجان املوس����يقى الدول����ي الذي يقيمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ويستمر حتى 11 اجلاري حيث يعتبر من أهم 
األنش����طة الثقافية التي يضطلع بها املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بش����كل س����نوي وهو يتزامن مع احتف����االت دول العالم بيوم 
املوس����يقى الدولي الذي يصادف 21 من ش����هر يونيو كل عام وستشهد 
ليل����ة االفتتاح، متاش����يًا مع عادة املجلس الوطني تك����رمي رواد العمل 

الثقافي والفني، حفل ذكرى امللحن الراحل راش����د اخلضر الذي يعتبر 
من أهم امللحنني الذين س����اهموا في رفعة األغنية الكويتية واخلليجية 
بش����كل عام وتتضمن الليلة مجموعة من ابرز أعماله يقدمها الفنانان 
س����ليمان املال ومحمد البلوشي و الصوت الواعد متعب الفرج والفنانة 
سحر. وتتنوع األنشطة املوسيقية التي يقدمها املهرجان هذا العام بني 
احمللية والعربية والعاملية باس����تضافة عدد من الفرق املوس����يقية من 

تركيا والبرازيل ومصر وروسيا واسبانيا.
وسيكون اجلمهور على موعد مع عرض مجموعة الوئام املوسيقية 

التركية التي شاركت حتى اآلن بعروض للموسيقى التركية التقليدية 
في العديد من املهرجانات احمللية والدولية ومجموعة احلفني للموسيقى 
العربية وهي من أهم الفرق التي تعنى باملوس����يقى العربية األصيلة، 
إذ إنها تضم نخبة من أمه����ر العازفني املصريني وتتخصص في تقدمي 
روائع التراث املوسيقي والغنائي الشرقي. وستكون الفنون الشعبية 
الكويتية البدوية والبحرية حاضرة بشكل مميز في هذه الدورة حيث 
ستقدم فرقة معيوف املجلي وفرقة فهد بن حسني للفنون الشعبية فنون 

امللحن الراحل راشد اخلضرالبحر واالغاني التراثية في مجمع الكوت واملنشر.


