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 مطرب هااليـــام يحاول مع 
متعهد حفالت علشـــان يحطه 
في حفلـــة راح تصير في دولة 
عربية بس «حس» هاملطرب انه 
مو مرغوب فيه، النه ســـتايله 

قدمي.. اعتقد احساسك صادق! 

 محاوالت
 ممثلة خليجية «رمت» التهامي 
على زميلة لها بأنها الســـبب في 
تشـــويه صورتها چدام املنتجني 
اللي مو قاعدين يطلبونها بسبب 
غرورهـــا الزايد.. يبه روحي حق 

طبيب نفسي وعاجلي نفسچ!

 تهايم
 ممثلة بعدما انغرت على 
بعض زميالتهـــا هااليام 
قاعدة تدقدق عليهم علشان 
ترد العالقات مثل أول بس 
زميالتهـــا عطوها طاف.. 

العني بالعني!

 عالقات
 مطرب هااليـــام يحاول مع 
متعهد حفالت علشـــان يحطه 
في حفلـــة راح تصير في دولة في حفلـــة راح تصير في دولة في حفلـــة راح تصير في دولة 
عربية بس «حس» هاملطرب انه 
مو مرغوب فيه، النه ســـتايله 
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 محاوالت
 ممثلة خليجية «رمت» التهامي 
على زميلة لها بأنها الســـبب في 
تشـــويه صورتها چدام املنتجني تشـــويه صورتها چدام املنتجني تشـــويه صورتها چدام املنتجني 
اللي مو قاعدين يطلبونها بسبب 
غرورهـــا الزايد.. يبه روحي حق 

طبيب نفسي وعاجلي نفسچ!

 تهايم
 ممثلة بعدما انغرت على 
بعض زميالتهـــا هااليام 
قاعدة تدقدق عليهم علشان قاعدة تدقدق عليهم علشان قاعدة تدقدق عليهم علشان 
ترد العالقات مثل أول بس 
زميالتهـــا عطوها طاف.. 

العني بالعني!

 عالقات

 في االستفتاء األكبر من نوعه في سورية: 
عمرو دياب وإليسا في المرتبة األولى عربيًا

 الشريف يوّقع عقد «إشاعة واحدة ال تكفي»

عن فئة أفضل ڤيديو كليب عربي، 
أما أفضل ألبوم للعام ٢٠١٠ فكان 

«ايه في أمل» للسيدة فيروز. 

 بيروت – ندى مفرج سعيد
  أعلنــــت اذاعــــة املدينة اف ام 
السورية نتائج استفتائها الفني 
السنوي لعام ٢٠١٠ والذي أجري 
من خالل برنامج «املدينة تغني» 
الذي يعده ويقدمه االعالمي باسل 
محرز للعام السادس على التوالي 
مبشاركة سورية وعربية كبيرة 
على مدار شهر كامل، حيث احتل 
النجم عمرو دياب املرتبة االولى 
كأفضل مطرب عربي فيما احتلت 
اليسا نفس املرتبة عن فئة أفضل 
مطربة عربية، أما سورية فكانت 
املرتبة االولى من نصيب أصالة 
وســــامر غابرو، كما حصل جنم 
«ستار أكادميي» محمد باش على 

أحمد عز الــــدور الذي لعبه عمر 
الشــــريف بالفيلم، وتؤدي دنيا 
ســــمير غامن الــــدور الذي لعبته 

الراحلة سعاد حسني. 

كتبه املؤلف يوسف معاطي، فإن 
عمر الشريف سيقوم بالدور الذي 
الفنان  الشــــهير  جسده بالفيلم 
الراحل يوسف وهبي، بينما يلعب 

 القاهرة ـ سعيد محمود 
  وّقــــع النجــــم العاملــــي عمر 
الشريف امس عقد بطولة الفيلم 
اجلديد «إشاعة واحدة ال تكفي»، 
وذلك مع شركة «أرابيكا موفيز» 
ومالكها محمد ياسني. وقام ياسني 
باالجتماع بالنجم الكبير لالتفاق 
على جميع تفاصيل التعاقد، ليتم 
توقيع عقد الفيلم الذي يشــــارك 
فيه أيضا كل من أحمد عز ودنيا 
سمير غامن، وهو الفيلم املستوحاة 
فكرته من الفيلم الشهير «إشاعة 
حب» الذي قدمه عمر الشريف في 

الستينيات من القرن املاضي. 
  وقال مصدر من داخل شركة 
«أرابيكا موفيز» إن الفيلم اجلديد 
سيقوم بإخراجه املخرج اللبناني 
سعيد املاروق، وسيتم البدء في 
تصوير أول املشــــاهد في مارس 
املقبل. وبحسب السيناريو الذي 

 عمرو دياب

املركز االول عن فئة أفضل صوت 
جديد وحصل كليب أغنية «ع بالي 
حبيبي» الليسا على املرتبة االولى 

 إليسا
 عمر الشريف أثناء توقيع العقد 

 سامو زين يعترف: خطيبتي 
  سيدة أعمال مصرية سعودية

 القاهرة ـ سعيد محمود
  بعد انتشـــار خبر ارتباطه، 
ظهـــر الفنان ســـامو زين ليس 
فقط ليؤكد اخلبر بل ليكشف عن 
هوية خطيبته التي سيتزوجها 
في فبرايـــر املقبـــل، حيث أكد 
سامو ان خطيبته سيدة أعمال 
شهيرة حتمل اجلنسيتني املصرية 
انه  والســـعودية، وبالرغم من 
رفض بالطبع االعالن عن اســـم 
خطيبته اال انه وافق على كشف 
ميعاد الزفاف قائال انه سيكون 

يوم ١٥ فبراير املقبل بالقاهرة.
  ومن جانب آخر رفض سامو 

االبتعـــاد عن الفن اســـتعدادا للزواج، حيث انه ســـيحيي حفال في 
العاصمة الهولندية أمستردام ١٢ فبراير، ليتجه بعدها الى سورية 
القامـــة حفل عيد احلب في ١٤ من الشـــهر ذاته، ليحتفل بزفافه في 

اليوم التالي مباشرة. 

 سامو زين

 الشيخ أحمد العبداهللا يسلم الفنان أحمد جوهر جائزة الدولة التشجيعية  لقطة جماعية للفائزين بجوائز الدولة مع وزير اإلعالم واألمني العام للمجلس الوطني 

 لوحات راقصة قدمتها فرقة إميار السورية  جانب من احلضور الكبير  

 ناب عن رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الـ ١٧ بـ «الدسمة»

 العبداهللا: «القرين الثقافي» عيد للفرح والمتعة الراقية
السنة امليالدية، داعيا اهللا ان يحفظ 
مصر من كل سوء قيادة وشعبا.

  اعتذار

  واغتنم الشيخ أحمد العبداهللا 
الفرصة لتقدمي اعتذار الكويت عن 
عدم متكنها من حضور مهرجان 
القاهرة الـ١٦ لإلعالم العربي بسبب 
انشغال وزارة اإلعالم باالحتفاالت 
الوطنية، واعــــدا بحضور دورة 
املهرجان املقبلة في القاهرة. وفي 
نهاية كلمته وّجه العبداهللا تهانيه 
للفائزين بجوائز الدولة التقديرية 
والتشــــجيعية لهذا العام تكرميا 
لدورهــــم في تعزيــــز الثقافة في 
العربية واعترافا  الكويت واألمة 
بتأثيرهم الفعــــال وااليجابي في 
اضاءة الطريق أمام أبناء الشعب 

الكويتي.

  فيلم تسجيلي

  ومن ثم مت عرض فيلم تسجيلي 
للفائزين بجوائز الدولة التقديرية 
والتشــــجيعية حيث عبروا عن 
شــــكرهم وتقديرهم للمسؤولني 
عــــن هذه اجلائــــزة مؤكدين انها 
حتّملهــــم مســــؤولية كبيرة في 
استكمال رسالتهم السامية جتاه 

املجتمع.
  بعــــد ذلك قدمــــت فرقة اميار 
الســــورية عرضا راقصا عّبرت 
فيه عــــن تواصل احلضارات منذ 
العصور القدمية وحتى يومنا هذا 
حيث شارك في تأدية لوحاته ما 

يقارب الـ٢٠ راقصا وراقصة. 

على خريطة البالد.

  ترحيب وأسف

  ورحــــب العبداهللا بجمهورية 
مصــــر العربية الشــــقيقة أجمل 
ترحيب بوصفها ضيف شــــرف 
املهرجــــان لهذه الدورة معربا في 
نفس الوقت باسم الكويت عن بالغ 
األسف لألحداث األخيرة التي وقعت 
في مدينة االسكندرية عشية رأس 

  واشار الى ان الكويت التزال 
على عهدها في طريق االستثمار 
الثقافـــي، وان حكومتها وفق 
التوصيات احلكيمة لصاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ستسعى الستكمال بنيتها 
الثقافية، حيث ستبدأ قريبا في 
انشاء مراكز ثقافية ومسارح 
في كل محافظات الكويت وذلك 
الثقافي  لتوزيع بؤر االشعاع 

رسالة محبة الى العالم ورمزا 
للتفاعل بـــني ثقافتنا العربية 
الســـمحة وثقافات الشعوب 
الشـــقيقة والصديقة، فدولة 
ابوابها  التي فتحـــت  الكويت 
وقلوب ابنائها دائما لالصدقاء 
مـــن كل بـــالد العالـــم، تفتح 
احضانها بكل تعاطف ومحبة 
ملختلف الثقافات بتعدد ألوانها 

وتباين مالمحها.

 مفرح الشمري
  حتت رعاية ســـمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد وحضـــور وزير النفط 
ووزير االعالم رئيس املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الشيخ احمد العبداهللا والشيخة 
شيخة العبداهللا اخلليفة واالمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
انطلقت مساء امس االول انشطة 
مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ 
وسط حضور كبير من اعضاء 
السلك الديبلوماسي املعتمدين 
في الكويت وجمهور غص به 

مسرح الدسمة.

  عيد للفرح

  بـــدأ حفل االفتتـــاح بكلمة 
املذيعة  ترحيبية من عريفته 
سودابة علي التي دعت الشيخ 
احمد العبـــداهللا إللقاء كلمته 
في هذه املناسبة، حيث اكد ان 
مهرجان القرين الثقافي اصبح 
مهرجانا فتيا مزدهرا وميتلك 
جتربـــة طويلـــة وعميقة في 
التنظيم ويحمل تراكما ثريا من 
الثقافة والفن واالبداع للوصول 
الى مصاف املهرجانات الدولية 

الكبرى.
  واضاف قائال: املهرجان هو 
عيـــد للفرح واملتعـــة الراقية 
تزدهر فيـــه الفنون واملعارف 
ويتعانق فـــي فضائه اجلمال 
واالبداع لننســـج من انشطته 

 الزميل عالء اجلابر مع زوجته الزميلة سعداء الدعاس الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية 

 الفائزون بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

 المسرح الشعبي «لن أخون وطني»

 تأجيل حفل المقامات العراقية

 التقديرية: امللحن القدير ابراهيم الصولة، 
املخرج الســـينمائي خالد الصديق، الباحث 

د.سليمان الشطي
  التشجيعية: الفنان التشكيلي ابراهيم حبيب، 

الفنان احمد جوهر، املخرج د.شايع الشايع، 
الفنان نـــواف الغريبة، غنيمة زيد احلرب، 
سعداء الدعاس، د.حصة الرفاعي، طالل سعد 

الرميضي، د.عبدالعزيز أحمد األحمد. 

 تشارك فرقة املسرح الشعبي في مهرجان 
القرين الـ ١٧ من خالل عرضها املســــرحي «لن 
أخون وطني» إعداد سامي بالل وأحمد احلليل 
وإخراج احمد احلليل وهي مسرحية مستوحاة 
من مقال للكاتب السوري الراحل محمد املاغوط 
باالضافة الى مشــــاركة كبــــار فنانيه في ليلة 

«الرواد» التي تنظمها ادارة املسرح باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، حيث سيشارك 
فيها نخبة من رواد الفرق املسرحية األهلية مثل 
أحمد الصالح، جاسم النبهان، ابراهيم الصالل، 
عبداإلمام عبــــداهللا، محمد املنيع، محمد جابر 

وسليمان الياسني. 

 أعلنـــت اللجنـــة املنظمـــة ملهرجـــان 
القريـــن الثقافـــي الــــ ١٧ عـــن اعتذارها 
للجمهـــور الكـــرمي بســـبب تأجيل حفل 
فرقة حســـني االعظمي للمقامات العراقية 

واملقرر اقامته مســـاء اليوم اجلمعة على 
مسرح الدسمة وذلك لظروف خارجة عن 
إرادة املجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 

واآلداب. 

 (أنور الكندري) د.شايع الشايع يتسلم جائزة الدولة التشجيعية 


