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 مطرب خليجي بعد ما  14 
قرر طرح أغنية ســــنغل 
علشان «يعوض» غيابه 
الساحة هاأليام غّير  عن 
ألبوم  رأيه ويبي يطرح 
كامل.. خير إن شاء اهللا! 

 ممثلة بعد ما صارت 
مقدمة برامج نفســـيتها 
تغيرت وقامت ما ترد على 
اتصاالت ربعها بحجة انها 
مشـــغولة وايد.. شفيها 

أوبرا وينڤري!

 أوبرا ألبوم
 ممثل شاب «حس» 
انه أحــــد املنتجني يبي 
يســــتغله في عروضه 
املسرحية، طلب كتابة 
عقد علشان يضمن حقه.. 

زين تسوي!

 حق

 بلبل اخلليج نبيل شعيل مهنئا سليمان القصار بسالمة الوصول

 الزميل خالد السويدان مع الفنان الشعبي طارق اخلريف أثناء احلفل 

 (قاسم باشا)  الفنان القدير صالح احلريبي مع بوداود حلظة وصوله حفل االستقبال بالل الشامي وفرقته كانوا في استقبال بوداود في منزلة في الرميثية

 سليمان القصار: اهللا ال يحرمني من حبكم يا أهلي وعزوتي
 خالد السويدان 

  وصل الى ارض الوطن الفنان 
القدير سليمان القصار بعد رحلة 
عالج استمرت اكثر من شهرين 
الواليات املتحدة االميركية  في 
العارض  اثر  تكللت بالنجــــاح 
الصحــــي الذي الم بــــه مؤخرا، 
وفور وصوله الى منزله الكائن 
في منطقة الرميثية اقامت فرقة 
معيوف املجلي البحرية وفرقة 
الفنان بالل الشامي حفل استقبال 
البوداود بحضور الفنان القدير 
صالح احلريبي وبلبل اخلليج 
نبيل الشعيل والفنان الشعبي 
طارق اخلريف والذين احتفلوا 
مع اهله واحبابه لعودته ساملا 

معافى. 
  وبهذه املناســــبة عبر الفنان 
القصــــار  الشــــعبي ســــليمان 
عن ســــعادته بهذه االســــتقبال 
قائـــال:مو غريب عليكم يا اهل 
الكويت هاالحتفال اللي اسعدني 
كثيرا برؤيتي لكل احبابي واهلي 

وتبقى انت ولد الكويت اللي ما 
في احد يستغني عنك، وشدا له 
بوشعيل «اغنيت يا دار» وبعضا 
من االغاني التي طلبها بوداود. 
  بــــدوره اشــــار  الفنان بالل 
الشامي قائال: الشي احللو بعد 
وصول هذا الفنان الرائع واللي 

احلمد هللا على سالمته.
  من جانبه قــــال الفنان طارق 
اخلريف: اجلميع سعيد بوصول 
بــــو داود اللــــي نعتبــــــره نحـن 
بالفنون الشعبية كنز وخبرة ال 
تقاس بثمن، اهللا يطول لنا بعمره 
بالصحة والعافية ونشوفه بأحسن 

واهللا ال يحرمنــــي من حبكـــم 
يا أهلي وعزوتي ومشــــكورين 
على هالتعب واالستقبال االكثر 

من رائع. 
  اما بلبل اخلليج نبيل شعيل 
فقال: حمدا هللا على ســــالمتــك 
يا بوداود وتو ما نورت الديرة 

تعلمنا كلنا على ايده ان نشوف 
الفرق تتجمع وتتفق في احتفال 
واحد من بعد ما كانت تتجمع في 
السابق باالسبوع عاالقل مرة واحدة 
او مرتني لكن اليوم وبوصول هذا 
الهرم الفني في الفنون الشعبية 
الكويتية حتققت هذه االمنية والف 

صحة وحال. 
  بينمــــا قــــال الفنــــان عبداهللا 
الفيلكاوي احد اعضاء فرقة الفنان 
ســــليمان: كنا ضايعني من غيـــر 
بو داود مع انه كنا نشتغل ونلبي 
جميع الدعــــوات ولكن قلبنا كان 
متعلقا معاه بأميركا واحلمد هللا 
انه رجع لنا وللكويت ساملا غامنا 
وبصحة جيدة وهذا فضل من رب 

العاملني.
  اما الفنــــان عبداحلميد فتحي 
الصقــــر فقال: ســــعدنا جدا فور 
ســــماعنا بخبر وصول سليمان 
القصار الفنان القدير بأخالقه وبفنه 
والذي تعلمنا منه الكثير ونطبق 
ما تعلمناه منه في املعهد العالي 
انه  للفنون املوسيقية خصوصا 
يقدم فنا من تراثنا الكويتي الذي 
بدأ يتالشــــى وفي حفل استقباله 
قمنــــا بأداء الردحــــة والزفة فور 
الى  الى منزله باالضافة  وصوله 
احياء الفنون الشعبية مثل فنون 

السامري والليوه واللعبوني.

 بعد رحلة عالج استمرت أكثر من شهرين في أميركا

 مارسيل خليفة: وسادة 
الهواء أنقذتني من الموت

 اكد املوســــيقار اللبناني 
مارســــيل خليفــــة انه بات 
بصحة جيدة، وسيعود الى 
املقبل، بعد  بيروت السبت 
الذي تعرض  حادث السير 
له مع املمثل السوري فراس 
ابراهيم ليل اجلمعة املاضية 
خالل عودتهما من العاصمة 
االردنيــــة عمان، حيث ذهبا 
الكبير  الشاعر  للقاء عائلة 
محمود درويش ملناقشــــة 
سيناريو مسلسل «في حضرة 
الغياب» الذي يتناول السيرة 

الذاتية للشاعر الراحل. وحول ظروف احلادث اكـــد خليفـــة 
لـ CNN بالعربية ان السبب يعود الصطدام عنيف بني السيارة 
التي كان يقودها فراس، وســــيارة اخرى كانت تسير بشكل 
مســــرع على نفس الطريق الثنائي االجتاه، فانفجر اطارها 
والتفت بشكل عرضي. واصفا احلادث بأنه «مهول» وقال ان 

ما حماه من املوت كان انتفاخ الوسادة الهوائية. 

 فضل يفوز بسباق «الشوق»
 حسم املطرب فضل شاكر 
سباق «الشوق» على بانوراما 
FM، وذلــــك بعد أن رجحت 
نتائج التصويت ورسائـــــل 
النتيجــــة لصالح   SMS الـ
أغنيته «أنا اشتقاتلك» وكانت 
دينا برقاويـ  مقدمة برنامج 
«يال شباب»ـ  قد فتحت نقاشا 
وسجاال بني عدد من أغاني 
الشــــوق، وأي من مطربيها 
استطاع أن يوصل اإلحساس 
أذن املســــتمعني.  إلى  بقوة 
وكانت املنافسة بني أغنيات 

إليســــا «ارجع للشوق»، فضل شاكر «أنا اشتاقتلك»، وأنور 
األمير «اشــــتقتللو»، واستطاع الصوت الرجالي أن ينتصر 
على صوت النسائي إليسا، حيث أقصى شاكر واألمير أليسا 
من الســــباق، وبقيت املنافسة بينهما. وظلت األمور سجاال 
بني املطربني حتى اســــتطاع جمهور فضل شاكر أن يحسم 
الصراع لصالح أغنيته، بفارق رســــائل وأصوات كثيرة عن 

أغنية األمير. 

 فضل شاكر 

 مارسيل خليفة

  رسالة من الرويشد.. وشكر ألهل البحرين 
 عبر سلطان الرومانســــية عبداهللا الرويشد من خالل 
رسالة خاصة ارسلها الى الفنان القدير سليمان القصار عن 
ســــعادته بسالمة وصوله الى ارض الوطن، مقدما اعتذاره 
عن عدم استطاعته التواجد في هذه املناسبة بسبب ارتباطه 
ببرنامج «جنم اخلليج» والذي يصور في بيروت، متمنيا 

له دوام الصحة والعافية.
   من جانبه عبر القصار عن سعادته برسالة الرويشد، 
كما وجه  كلمة شكر ألحبابه من مملكة البحرين الشقيقة 
والذين حضروا االحتفال ليقدموا التهاني والتبريكات على 

وصوله بالسالمة. 


