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مطربة ش���ابة من 24
املش���اركة  »أمانيها« 
في حف���ات غنائي��ة 
ب�����ره الدي���رة ب��س 
محد معطيه���ا ويه.. 

اهلل يعينچ!

ممثل���ة خليجي���ة 
»مايته���ا« مو معروفة 
استعان بها احد املنتجني 
بعد ان »ارشده« عليها 
بعض اصدقائه.. شكله 

عملك قص ولزق!

حفالت استعانة
مدير انتاج »حس« 
انه املمثلني يستغلون 
طيبته ف���ي تأخيرهم 
على لوكيشن التصوير 
فقرر تغيي���ر طبعه 
معاهم.. زين تسوي!

طبع

جانب من عروض الفرق املشاركة

بلبل اخلليج نبيل شعيل

جاسم يعقوب وعبدالوهاب البناي يتقدمان احلضور

صابر الرباعيامللحن الكبير محمد شفيق

شباب الهيئة ومشاركتهم االيجابية

شباب السعودية

فن »الردحة« و»اللعبوني« مسك ختام اليوم الرابع
مفرح الشمري

للي����وم الرابع عل����ى التوالي 
تواصلت العروض الفنية الشبابية 
اخلليجية ملهرجان الفنون الشعبية 
لش����باب دول مجل����س التعاون، 
قدمت الفرق املش����اركة مجموعة 
التي القت  الغنائية  اللوحات  من 
استحسان اجلمهور الذي ضاقت 
به جنبات املسرح ووجدت تفاعا 
ومطالبة باالعادة وذلك بحضور 
مدير عام الهيئة باالنابة جاس����م 
يعقوب ونائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
البن����اي وعدد من  عبدالوه����اب 

مسؤولي وقيادات الهيئة.
البداية كانت مع فرقة شباب 
دول����ة قط����ر التي قدم����ت ثاث 
لوحات غنائية هي »احلس����اوي« 
و»اللعبوني« و»البس����تة« تلتها 
اململكة العربية الس����عودية التي 
قدمت ثاث اغني����ات تنتمي لفن 
العزاوي والقادري واملزمار ثم دولة 
التي قدمت فن احلربية  االمارات 
والدمي����ة م����ن الفن����ون البحرية 
بينما قدم����ت مملكة البحرين فن 
الش����امي  العاش����وري والصوت 
البحرينية. مسك ختام  والبستة 
هذه األمسية كان مع فرقة الشباب 
والرياضة الكويتية وقدمت العرضة 
البحرية وأغنية من فن احلدادي 
ثم البستة وختمت لوحاتها بفن 

الردحة.
الفنية  الى جانب األمس����يات 
التي تقام مبس����رح الشامية فإن 
اللجنة املنظمة قامت بعمل برنامج 
زيارات للوفود املشاركة ألهم املعالم 
احلضاري����ة بالكوي����ت حيث قام 
اعضاء الوفود بزيارة بيت األعمال 
الوطنية واملرك����ز العلمي وكذلك 
جول����ة في األس����واق واملجمعات 
التجارية. يذكر ان مهرجان الفنون 
الشعبية يختتم انشطته مساء غد 
في مسرح الشامية وذلك بتكرمي 

املشاركني فيه.

مهرجان الفنون الشعبية يُختتم غدًا بتكريم المشاركين

محمد شفيق أجرى »قسطرة« ناجحة
مفرح الشمري

بعد ان تعرض ل� »جلطة« خفيفة قبل أيام اجرى 
امللحن السعودي الكبير محمد شفيق عملية »قسطرة« 
ناجحة في املستش����فى العسكري بجدة صباح امس 
تكللت بالنجاح حيث طلب منه االطباء الراحة وعدم 
اجهاد نفسه. يذكر ان امللحن الكبير محمد شفيق بدأ 
حياته الفنية من خال تلحني منولوج »املنحوس« من 
اداء الراحل عبداالله نوار وحقق هذا املنولوج جناحا 
كبي����را وقد عرفه الكثير من خال����ه ليتصدى بعدها 
لتلحني اغنية رياضية بعنوان »اهلل اهلل يا منتخبنا« 
غناها طال سامة وكتبت هذه االغنية شهادة جناحه 
كملحن، حيث تعاون مع كبار جنوم الغناء في اخلليج 
مثل طال م����داح ومحمد عبده وعبدالكرمي عبدالقادر 
وعبداملجيد عبداهلل وكانت آخ����ر تعاوناته مع فنان 
العرب محمد عبده حيث حلن له جميع اغاني البومه 
ال����ذي حمل عنوان »وحدك« وبلغ رصيده الفني أكثر 
من 100 اغنية واوبريت وعلى رأسها أوبريت مولد أمة 
ضمن املهرجان الوطني للثقافة والتراث »اجلنادرية« 

..سامات بوعبداهلل وما تشوف شر.

بعد أن تعرض لجلطة خفيفة

تلفزيون »الوطن« ينقل الحفل الغنائي 
لشعيل وكرزون على الهواء مباشرة

ينقل تلفزيون »الوطن« على الهواء 
مباشرة احلفل الساهر الذي يحييه بلبل 

اخلليج نبيل شعيل في مسرح 
اجلزيرة مبنتجع بورت غالب 
على ش����اطئ البحر األحمر 

مس����اء غد في ال� 10 مساء 
مبشاركة س����وبر ستار 

العرب ديانا كرزون. 
يس����افر فري����ق عمل 
الوطن  م����ن تلفزي����ون 
لتصوير وب����ث احلفل 
الس����اهر مباش����رة على 

ب����ورت غالب  الهواء من 
حيث يبدأ احلفل بوصات 

غنائية لسوبر ستار العرب 
الفنانة األردنية ديانا كرزون 

ثم يش����دو بلبل اخلليج نبيل 
شعيل في نس����يم بورت غالب 

الرائع حتى نهاية احلفل. وجتمع 
بورت غالب بني الطبيعة الساحرة 

واجلو الرومانسي الرائع والشواطئ 
الناعم����ة والطبيع����ة اخلابة حيث 
استطاعت املنطقة في فترة وجيزة ان 
جتتذب غالبية جنوم الغناء العربي 

الحياء حفات غنائية فيها، كما 
استطاعت ان جتتذب السياحة 
العربية والعاملية الى هذه 
البقعة السياحية الساحرة. 
يذك����ر ان منتج����ع بورت 
غالب يعتبر اس����تثمارات 
كويتية ملجموعة اخلرافي 
في جمهورية مصر العربية 

حيث انشأت املجموعة 
مطار مرسى علم خلدمة 
رواد املنتجع ويستقبل 
مطار مرس����ى علم 
منتظمة  رح����ات 
من الكويت وجدة 
والعاصمة األردنية 

عّم����ان باالضافة الى 
رحات يومية من مطار 

القاهرة، كما استقبل املطار 
أفواجا سياحية من لندن 
وباريس وبرلني وسويسرا 
وبيروت ودبي والدول 

االسكندينافية.
كذلك جنح املنتجع 
في اقام����ة العديد من 

احلف����ات الغنائية 

والبرام����ج الفنية ملش����اهير النجوم 
العرب وفي مقدمتهم فنان العرب 
محمد عبده وجنم اجليل تامر 
حسني والفنانات هيفاء 
وهبي ونانسي عجرم 
ونيكول سابا وميريام 
ف����ارس والفنان����ان 
محمد فؤاد ومحمد 
مني����ر وغير هؤالء 
م����ن النجوم خال 
الصي����ف املاضي، 
حي���ث استط��اع 
املن��ت��ج�����ع أن 
يجمع كل العرب 
ببرامجه الفنية 
حية  لسيا وا
ئله  ووس����ا

الترفيهية.

يقام غدًا في بورت غالب بمسرح الجزيرة

صابر الرباعي يحلم في »تاراتاتا« بالتعامل مع الرحابنة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

في ليلة من ليالي »تاراتاتا« اجلميلة 
اجتمع فيها الطرب العربي من تونس 
ولبنان واملغرب، تعرض األحد املقبل 
وشارك فيها كل من الفنان صابر الرباعي 
والفنان معني ش���ريف والفنان محمد 
جبالي والفنانة الصاعدة غنوة، فيما قدم 
ميشال قزي هذه احللقة التي افتتحها 
صابر الرباعي بأغنية »يا أغلى« التي 
تقدم للمرة األولى على شاشة التلفزيون 

ومن خال »تاراتاتا«. 
وقد عبر صابر الرباعي عن سعادته 
بصدى جناح ألبومه »واحشني جدا« 
والذي يتضم���ن أغنيات متنوعة بني 
املصري واللبناني واخلليجي، والذي 
اعتبره خطوة ناجحة اخرى في مسيرته 
الفنية، متمنيا ان يتحقق حلمه بالوقوف 

على مسرح بعلبك.
في الوقت الذي همس ميشال قزي 

بخبر مفرح، ب���أن الرحابنة بانتظار 
املناس���ب للتعامل مع صابر  الظرف 
الرباعي في عم���ل غنائي، األمر الذي 
فاجأه مرحبا بالفكرة على امل تنفيذها 
قريبا، مشيرا الى اللقاء املرتقب الذي 
سيجمعه مع الفنانة وردة اجلزائرية، 
حيث متنى ان يتحقق ويبصر النور 
وان تائ���م األغني���ة التاريخ العريق 
لوردة، والتي ستكون اولى خطواته 
في التلحني، مما دفع معني شريف أال 
يخفي عتبه على صاب���ر الذي وعده 
بأغنية من أحلان���ه من فترة طويلة، 

معتبرا ان وعد احلر دين. 
في حني برر الفنان معني ش���ريف 
سبب اصدار اغنية واحدة بدال من ألبوم 
كامل، بأن الشركة املنتجة اختارت ان 
يصدر هذه االغنية متهيدا لطرح األلبوم 
اجلديد، مؤكدا ان تراث لبنان ووديع 
الصافي هما قضيته وال أحد سيردعه 

عن إكمال املسيرة، معلنا انه أال مانع 
لديه من مشاركة الفنانة آمال ماهر في 

دويتو غنائي.
وقد جمع الدويت���و االول في هذه 
احللقة بني صابر ومعني ش���ريف في 
اغنيتي »حبيبي يا أمل بكرا« و»عزة 
نفسي«، فيما جمعت اغنية »لوال املامة« 
للفنانة وردة بني صابر وغنوة، فيما 
تفاعل صابر وميشال مع انغام اغنية 
أداها معني  الت���ي  النج���وم«  »عديت 
شريف، كذلك احلال مع األغنية اجلديدة 
»حبيبت���ي أل« لغنوة التي التقت بعد 
ذلك مع معني في دويتو »تعا ننسى« 
للموس���يقار ملحم بركات، اما دويتو 
»يا دلول���ة« فجمع بني صابر ومحمد 
جبالي ليكون مسك ختام هذه احللقة 
مع تريو أغنية »أي دمعة حزن« والتي 
جمعت بني صابر الرباعي ومحمد جبالي 

ومعني شريف.

الحلقة تعرض األحد المقبل على شاشة »دبي«

سوبر ستار العرب 
ديانا كرزون


