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 (قاسم باشا) حضور كبير في حفل «الوطنية» بستاد جابر الدولي 
 

 مطربــــة خليجيـــة 
«رمت» التهامي على زميلة 
لها بعدم مشـــاركتها في 
مهرجان خليجي مع ان 
زميلتها ما شاركت فيه.. 

واهللا عيب! 

 ممثلة تعتقد ان «نور» 
ويهها راح يخلي املنتجني 
يركضـــون وراهـــا بـــس 
اعتقادها طلع أي شي ألنه 
محد درى عن هوى دارها.. 

احلمد هللا والشكر!

 اعتقاد مشاركة
 ممثل شاب هاأليام قاعد 
يســــب ربعه فــــي البي بي 
ألنهم مو معطينه ويه بسّبة 
تعامله املغرور معاهم بعد ما 
صار جنم تلفزيوني و«ترك» 

املسرح.. اهللا يشفيك!

 مغرور

 علم الكويت مع آحدى احلاضرات للحفل 

 فطومة.. «يا عيني يا الكويت»  أحمد حسني.. «يا دانة البلد» 

 الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة  املذيعان طالل خليفة وأحمد ماتقي مع احد مصوري تلفزيون الكويت 

 أقامتها «الوطنية لالتصاالت» ونفذتها «كوندور العالمية»

 مفرح الشمري
  حتّول االحتفال الذي أقامته شــــركة الوطنيــــة لالتصاالت ونفذته 
شركة كوندور العاملية في ستاد جابر الدولي مساء أمس األول مبناسبة 
مرور ٥٠ عاما على االســــتقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ سنوات على 
تولي صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد مقاليد احلكم الى 
مظاهــــرة في حب الكويت جمعت جميع أطياف املجتمع الكويتي الذين 
توافدوا على ســــتاد جابر الدولي في وقت مبكر رغم ان احلفل أقيم في 
املســــاء واســــتمر حتى منتصف الليل ونقلته فضائية «كلنا للكويت» 
التي خصصتها وزارة اإلعالم لالحتفاالت الوطنية باالضافة الى محطة 

«أغلى دار» اإلذاعية.

  رد الجميل

  أقيم حفــــل «الوطنية» الوطني املجاني حتــــت رعاية رئيس جلنة 
االحتفاالت بالعيد الوطني الشيخة أمثال جابر األحمد وحضره الشيخ 
دعيج اخلليفة وعدد من الشــــخصيات ومنهم املدير التسويقي لشركة 
كوندور العاملية وليد اجلاســــم واملدير اإلعالمي وليد الصقعبي ومدير 
ادارة العالقات العامة في الشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
الذي ذكر في تصريح صحافي ان اقامة احلفل مجرد بادرة من الشركة 

الوطنية لالتصاالت لرد اجلميل 
لهذا الوطن وشعبه الكرمي جتعلنا 
جميعا أســــرة واحدة متحابة كما 

جبلنا على هذا األمر منذ القدم.
  انطلق احلفل في السابعة مساء 
بدخول فرقة فاضل كنكوني للهبان 
التــــي قدمت مجموعة من األغاني 
ثــــم غنت املطربة  الوطنية ومن 
املغربية أمل العنبري «ربي يعز 
شانك» مع الفرقة الوطنية الكويتية 
للموسيقى بقيادة املايسترو خالد 
نوري وبعدها غنى املطرب الشاب 
محمــــد داود الذي قــــدم مجموعة 
الوطنية منها «وطن  من األغاني 
النهار»، «ال تلومني بحبها»، «بلدي 
الكويت» وبعده غنى املطرب أحمد 

حسني «يا دانة البلد» و«طاير من الفرحة» و«سالم يا دار سلوى» الذي 
شاركه اجلمهور الغفير ترديد كلماتها.

  وبعد توقف قصير قدم املذيعان طالل خليفة وأحمد ماتقي املطربة 
الشعبية فطومة وسط ترحيب كبير من اجلماهير الغفيرة، حيث غنت 
لهــــم مجموعة من أغانيها الوطنية مثل «يا عيني يا الكويت»  و«حياك 
يا شــــيخ» ثم قدمت شيلة آلل الصباح مبشاركة احلضور الذين رفعوا 

من خاللها أعالم الديرة.

  بشار حبيب الدنيا

  ووسط صيحات احلضور الكبير دخل جنم االغنية الشبابية االول 
بشار الشــــطي بعدما قدمه املذيعان مشعل الشايع وعهود أحمد، حيث 
غنى لهم «أنا كويتي» ثم «بساط الريح» ومبشاركة طفلتني غنى «بالدنا 
الكويــــت» التي أضفت جوا جميال على االحتفال بعد أن لعبت االضاءة 
التي تصدت لها شــــركة كوندور العاملية دورا كبيرا في بث جو الفرح 

والسرور في نفوس احلاضرين.

  بلبل الخليج غير

  وجاءت مشاركة املطرب الكبير نبيل شعيل بلبل اخلليج في هذا االحتفال 
«غير» خصوصا عندما غنى 
للكويت وشعبها، حيث شدا 
لهم «منو مثل الكويت» و«يا 
دار» بشــــكل حماسي شاركه 
الكبيــــر في ترديد  احلضور 
كلمــــات أغانيه اجلميلة التي 
رسمت لوحة جميلة في حب 
الكويت. ثم غنت فرقة ميامي 
العديد مــــن االغاني الوطنية 
مثل «عاشت لنا كويت» و«أنا 
كويتي أنا» ليكون ختام حفل 
الوطنية لالتصاالت  الشركة 
مســــكا خصوصــــا بعدمــــا 
أضاءت االلعاب النارية سماء 
ابتهاجا باحتفاالتنا  الكويت 

الوطنية.

 مظاهرة في حب 
الكويت احتضنها 
ستاد جابر الدولي

 من أجواء االحتفال

  انطلق احلفل في السابعة مساء وسط حضور جماهيري 
الفت للنظر.

   تصدى للتقدمي التلفزيوني نادر كرم وغادة يوسف 
واحمـــد ماتقي وطالل خليفة بينمـــا للتقدمي االذاعي محمد 

املساعيد، جنيب القحطاني، وإميان مبارك.
   تواجد في احلفل العديد من القنوات الفضائية.

   ديكور املســـرح واالضاءة الذي تصدت له «كوندور 
العاملية» كان مميزا والفتا للنظر.

   أجرت العديد من القنوات لقاءات مع احلضور الكبير، 
باالضافة الى استضافتهم للشيخ دعيج اخلليفة. 

 بلبل الخليج.. «منو مثل الكويت» 
 بشار الشطي.. «انا كويتي» 


