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 مطرب خليجي مستواه  14 
عالي في الســـاحة الغنائية 
بس مشكلته انه يجامل على 
حساب فنه وسمعته ويتعاون 
مع مغنيات نص كم.. إحلق 

نفسك قبل ما تضيع! 

 ممثلة بعدما «حست» بقيمة احلچي 
اللي قالته عنها فنانة مشهورة بأحد 
املهرجانـــات العربية هاأليام قاعدة 
تدقدق على الصحافة علشان تبني لهم 
انها فنانة ومو كومبارس.. الشرهه 

مو عليچ على اللي رازچ!

 كومبارس مجاملة
 ممثلة خليجية بعدما «شهدت» 
علـــى زميلتها زور چـــدام أحد 
املنتجني هاأليام طايحتله اتصاالت 
على زميلتها لالعتذار منها بس 
صاحبتنا معطيتها طاف... فوق 

شينها قوات عينها!

 زور

 الرشود: «الخليج العربي» ستشارك بعملين في مهرجاني «المسرح المحلي» و«الخرافي»
 خالل حفل العشاء الذي أقامه دعيج الخليفة لمجلس إدارتها الجديد بحضور بدر الرفاعي

 مفرح الشمري
  جـــاء حـــفل العــشاء الـــذي اقـــامه الشـــاعر الشيـــخ دعـــيــج اخلليفــة ملجلس 
ادارة فرقة اخلليج العربي املنتخب، مســـاء امس االول في مقر الفرقـــة بحضور األمني 
العـــام للمجلس الـوطني للثقافة والفنــون واآلداب بــــــدر الــرفاعي واألمـــني الـــعام 
املساعد عبــدالهادي العجـمي ومـــديرة ادارة املسرح كاملة العياد وعدد كبير من رواد 
الفرقـــة، فرصة لرئيس مجلس االدارة اجلديد الكاتب القدير محمد الرشـــود ليعلن ان 
فرقـته ستشارك في مهرجان املسرح احمللي ومهرجان اخلرافي لإلبداع املسرحي بعملني 
مسرحيني وذلك إلعطاء الفرصة لشباب الفرقة إلبراز مواهبهم على خشبة املسرح، خاصة 
ان بينهم شبابا متحمسني إلعالء اسم الفرقة عاليا في جميع املهرجانات املسرحية مثل 
ميثم بدر وأحالم حســـن، متمنيا ان تســـاعد هذه البداية العملية في اعادة مكانة فرقة 

مسرح اخلليج العربي الطبيعية بعد املشاكل التي حصلت لها في الفترة املاضية.
  وأشار الرشـــود في كلمته االرجتالية الى ان الفرقة ستقوم في األيام املقبلة بإقامة 
حفل تأبني للفنان الكبير الراحل غامن الصالح على خشبة مسرح الدسمة بحضور عدد 
مـــن الفنانني الكبار، ملمحا الى ان الفنان الراحل يســـتحق منا الكثير وذلك لعطاءاته 

الكثيرة في احلركة املسرحية.
  وثّمن دور اللجنة املؤقتة التي شـــكلها وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا برئاسة 
وكيل التلفزيون فوزي التميمي في عملية االنتخابات التي سارت على ما يرام من دون 

مشاكل تذكر.

  سمعة الفرقة

  ومن جانبه، متنى الرئيس الفخري لفرقة مســـرح اخلليـــج العربي الكاتب القدير 
عبدالعزيز الســـريع ملجلس ادارة الفرقة برئاسة محمد الرشود كل توفيق وجناح في 
االستحقاقات املقبلة التي تنتظرهم خاصة ان اجلميع ينتظر من أعضاء مجلس االدارة 
اجلديد العمل اجلاد للحفاظ على ســـمعة فرقة مســـرح اخلليج العربي التي تعتبر من 
أقدم الفرق املســـرحية بالكويت، مثمنا حضور األمـــني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي واألمني العام املســـاعد عبدالهادي العجمي ومديرة ادارة 

املسرح كاملة العياد لهذا احلفل.

  بطل العبور

  وبدوره أشاد مستشار الفرقة الفنان القدير منصور املنصور بالدور الذي لعبه الشباب 
في عملية االنتخابات التي أعادت احلياة مرة أخرى لفرقة مسرح اخلليج وخص بالذكر 

الفنان الشاب ميثم بدر الذي وصفه بـ «بطل العبور».
  وبعد ذلك كرمت ادارة الفرقة األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي ومديرة ادارة املســـرح كاملة العياد ومدير القطـــاع الفني بالهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة عبداهللا عبدالرسول ورئيس فرقة مســـرح الشباب علي وحيدي 
والرئيس الفخري لفرقة اخلليج العربي عبدالعزيز السريع ومستشار الفرقة منصور 
املنصور باالضافة الى عدد كبير من موظفي ادارة املسرح باملجلس وفريق عمل مسرحية 

«املكيد» وعدد من الزمالء الصحافيني.
  يــــذكـــر ان فــــرقة مســـــــرح اخلـــليج العــــربي املوســـيــــقية قــــدمــت بعض 
«الشيالت» الشعبية اجلميلة التي أضفت على احلفل أجواء تراثية باالضافة الى تقدمي 
فيلم تسجيلي عن اعمال فرقة اخلليج العربي من تنفيذ أحمد التمار وقد نال استحسان 

احلضور. 

 تكرمي منصور املنصور  مديرة إدارة املسرح كاملة العياد اثناء تكرميها 

 .. وتكرمي وكيل التلفزيون فوزي التميمي  تكرمي صاحب الدعوة الشيخ دعيج اخلليفة 

 رئيس فرقة مسرح الشباب علي وحيدي مكرما  .. وتكرمي املدير الفني لقطاع الشباب عبداهللا عبدالرسول 

 حديث جانبي بني مديرة املسرح كاملة العياد والفنانة أحالم حسن  تكرمي الزميل مفرح الشمري عبدالعزيز السريع يتوسط الرفاعي والعجمي 

  (سعد هنداوي)  الرشود يلقي كلمته وبجانبه الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة  محمد الرشود يكرّم األمني العام للمجلس بدر الرفاعي  تكرمي عبدالعزيز السريع


