
الخميس 28 يناير 2010   35فنون

بلبل اخلليج نبيل شعيل

يفاجئ جمهوره بيارا وأصالة.. ويراهن على نجاح المهرجان بفضل تلفزيون الوطن

بلبل الخليج يصدح في »ليالي فبراير« بأجمل أغاني »كيف الحال؟«
األول من شهر يناير لقب بـ »بلبل اخلليج« ملا ميتلك من 
خامة صوتية ميزته عن غيره في الوسط الفني فكان له 

طابع خاص.
بدأ مشواره الفني أواخر عام 1982 مع شركة »دن دون« 
لإلنتاج الفني وكانت أشهر أغانيه »سكة سفر«، وميتلك 
شــــعيل من رصيده الفني لأللبومات أكثر من 20 ألبوما 
غنائيا آخرها ألبوم »كيف احلال« من إنتاج روتانا، الذي 

صورته أغنية »بعد إذنك« بطريقة الڤيديو كليب.
من أشهر أغانيه »دلوعة«، »شمسي مع غيري«، »للحني 
أحبها«، »يا شمس«، »وطبعا غير«، »أنا ناطر« و»جاني«. 
وخاض بوشــــعيل أيضا جتربة غناء املقدمات الدرامية، 
ومنها: »بيــــت العائلة«، »اخلراز«، »ثمن عمري« و»جدار 
القلب« والعديد من األغاني األخرى التي حققت له النجومية 

املطلقة.
اجلديــــر بالذكر أن بلبل اخلليج الفنان نبيل شــــعيل 
قدم مجموعة كبيرة من أغانيه خالل مشاركته األولى في 
مهرجــــان العام املاضي ما أبهرت اجلمهور، وأوصلته الى 
حالة من التناغم والتواصل الشــــديدين بينه واجلمهور 
بلغــــت ذروتها في ختام وصلتــــه الغنائية مع أغنية »يا 
دار« حيث أشعل األكف بالتصفيق وتفاعل مع احلاضرين 

برفع األعالم الكويتية.

عبدالحميد الخطيب
جنم كبير »ما أروعه« ينتظره جمهوره من عام إلى آخر 
في شهر فبراير ليشدو لهم بحب الوطن وميتعهم بأجمل 
أغانية الرومانســــية بصوته الغنى باملشاعر واإلحساس 
اجلميل، انه بلبل اخلليج النجم نبيل شــــعيل الذي عبر 
عن سعادته واعتزازه الشديد باملشاركة للعام الثاني على 
التوالي ضمن أنشطة مهرجان »ليالي فبراير« الذي سينطلق 
هذا العام حتت شعار »زين الليالي.. ليالي فبراير«، بعد 
النجاحــــات املتوالية التي حققها املهرجــــان عبر دوراته 

السابقة على املستويني اخلليجي والعربي.
وكشف شعيل عن مفاجأة ســــارة جلمهوره ومحبيه 
احلريصني على حضور كل حفالته، هي مشاركته النجمتني 
أصالة نصري ويارا في إحدى األغاني التي سيقدمها خالل 
حفله في املهرجان، مؤكدا أنه سيقدم نخبة منتقاة من أجمل 
أغاني ألبومه األخير الذي حمل اسم »كيف احلال« والقى 
جناحا كبيرا. ووصف شعيل مشاركته في »ليالي فبراير« 
بانها مبثابة وسام على صدره، مشيرا الى أنه القى الدعم 
والترحاب واحلرص الشديد على مشاركته من قبل القائمني 
على املهرجان الذي لقبه بـ »مهرجان الكويت األول«. واعتبر 
شعيل املهرجان فرصة ثمينة تسمح للفنان بان يكون في 
حالة من التواصل الدائم مع جمهوره لذا فهو حريص على 

املشــــاركة املستمرة فيه كل عام، مشيرا الى أن ما شجعه 
على املشاركة هذا العام هو أن منظمه تلفزيون »الوطن« 

الذي سيكون حتما له أسلوب خاص ومميز.
شعيل.. في سطور

نبيل شــــعيل علم من أعالم الفن الكويتي من مواليد 

شعار مهرجان »ليالي فبراير«

تشمل أفالمًا دعائية ولقاءات حصرية ونشر تصاريح وإعالنات في الجريدة والتلفزيون

أبوجبين: »الوطن« يخرج من جعبته حزمة خدمات لرعاة »ليالي فبراير«

»بالك بيري« للفائز بتوقع نتيجة مباراة مصر والجزائر الليلة

»هامر 2010« جائزة »ألو فبراير« الكبرى

مفرح الشمري
رصدت أسرة البرنامج اليومي »ألو 
فبراير« الذي يبــــث عبر أثير محطة 
»كويت FM« برعاية »األنباء«، »زين«، 
»منتزه خليفة الســــياحي« وعدد من 
الشركات الوطنية في حلقة الليلة جائزة 
فورية عن طريق القرعة وهي عبارة 
عن جهاز »بالك بيري« ملن يصل الى 
التوقع الصحيح السم الفريق الفائز 
مبباراة اليوم التي جتمع بني املنتخب 
املصري واملنتخــــب اجلزائري ضمن 
بطولة كأس أفريقيا حيث ســــينتهي 
اســــتقبال »مســــجات« املشاركني في 

العاشرة من مساء اليوم. 
وقال معد البرنامج علي حيدر أن 
اجلائزة الكبرى التي تسلم في نهاية 
حلقات البرنامج ستكون سيارة »هامر 
2010« باالضافة الى مجموعة السيارات 
الفوريــــة واألســــبوعية التــــي تقدم 
للمشاركني وهي من نوع شيفروليه 
2010 مقدمــــة من ادارة البرنامج الذي 
يقدمه أحمد املوســــوي وحنان جابر 

ويخرجه نايف الكندري.

حلقات خاصة

مع انطالق كرنڤــــال مهرجان هال 
فبراير غدا اجلمعة ستكون هناك حلقات 
خاصة تقــــدم من خاللها جوائز قيمة 
للمستمعني خصوصا مشتركي »زين« 
من غير أســــئلة مقدمة من الشركات 
الراعية للبرنامج وهي »األنباء«، »زين«، 
»منتزه خليفة السياحي«، »أتيليه مودا 
ستايل«، »املنار كلينك«، »الفايز للعود 
والعطور«، »معهد كراون بالزا الصحي«، 
»اي ون لتأجير السيارات«، »شركة كون 
سبت للهواتف«، و»صالون كتوركت« 

وآخرون.

أكد مدير التسويق مبهرجان »ليالي فبراير« لؤي 
ابوجبني ان ادارة املهرجــــان حريصة على أال يكون 
مجرد كرنڤال غنائي يضم كبار املطربني العرب، بل 
أضفت عليه الصبغة الوطنية ليخرج مهرجانا كويتيا 
خالصا يضفي البهجة على أبناء الشــــعب الكويتي، 
ويضم الى جوار أنشــــطته الفنية باقة من االنشطة 
الثقافية واألمسيات الشعرية لكبار الشعراء العرب 
وعددا من احملاضرات الدينية التي يحاضر فيها كبار 
الدعاة. وأوضح ان الفرق بني املهرجانات التي أقيمت 
ســــابقا ومهرجان ليالي فبراير هــــذا العام أنه يقدم 
انشطة ترضي أذواق جميع شرائح املجتمع، الفتا الى 
ان القائمني على املهرجان اهتموا بالطفل ووضعوه 
ضمــــن أولويات اهتماماتهم من خالل تقدمي عروض 
»بارني« الشهيرة لألطفال من أميركا وأستراليا ملا لتلك 
الشخصية من شعبية كبيرة عند األطفال، فضال عن 
استضافة فرقة »طيور اجلنة« احملببة لدى االطفال 
في الكويت والعالم العربي لتقدم مهرجانا إنشــــاديا 

لألطفال ذا قيمة أخالقية وتربوية عالية.
وقال ابوجبني: سنمنح الشركات الراعية العديد 

من املزايا طوال فترة املهرجان، كاشــــفا عن ان تلك 
املزايا تشمل عرض مادة فيلمية عن الشركات الراعية 
عبر تلفزيون الوطن، وإجراء لقاءات حصرية معهم 
ستعرض على شاشة التلفزيون، ووضع الشعارات 
اخلاصة بالشركات الراعية في جميع اعالنات املهرجان 
املطبوعــــة وكذلك ابرازها في البروموشــــن اخلاص 
بالتلفزيون، ونشــــر تصاريح خاصة عن الشركات 
الراعية بجريدة الوطن، هذا باالضافة الى االعالنات التي 
ستنشر طوال فترة النقل احلي حلفالت وأنشطة ليالي 
فبراير على شاشة تلفزيون الوطن، وأكد ان ما تقدمه 
الوطن للرعاة من خدمات في املهرجان لن يستطيع 
أي منظم مهرجانات تقدميه كونها متتلك اهم صحيفة 
واهم تلفزيون في الكويت، والتي من خاللها سيتم 
إبراز دور الشركة او املؤسسة الراعية بشكل مميز. 
واضاف ان تلك املزايا ستكون افضل دعاية للشركة او 
املؤسسة الراعية، مشيرا الى مشاركة نخبة من كبرى 
الشركات واملؤسسات املتميزة في تخصصها »الوطن« 
في رعاية املهرجان وعلى رأسهما شركة »زين« الشريك 
الرسمي للمهرجان والتي استحقت تسمية املهرجان 

باسمها »»زين الليالي.. لليالي فبراير«.
وتابع بأنه ســــيتم اعطاء اولوية احلجز لعمالء 
»زيــــن« حصريا وملدة يومني في مراكزها، وشــــركة 
اخلطوط الوطنية التي ســــتنقل وللعام الثاني على 
التوالي جميع جنوم الليالــــي ملا تقدمه من خدمات 
مميزة ذات جــــودة عالية لعمالئها على األرض وفي 
اجلو، على الرغم من حداثة عمرها، إال انها وخالل عام 
واحد استطاعت ان تثبت وجودها كواحدة من كبرى 
شركات الطيران في الوطن العربي، وشركة فاستلكو 
املتميزة بخدمات االنترنت، وفندق الريجنسي الذين 
سيكون الراعي للندوات الدينية واالمسيات الشعرية 
سيســــتقبل جنوم املهرجان فــــي فندقه اجلديد كليا 
ويعتبر من ارقى فنــــادق الكويت ملا يقدمه لنزالئه 
االفضل واالفخم في مجال الضيافة العصرية مبوقعه 
الرائع وأجوائه التي تبعث على البهجة والســــرور، 
وشركة انفنتي التي تتميز بالفخامة والرقي ستكون 
الراعي الستوديو ليالي فبراير وماكدونالدز صاحبة 

العالمة االشهر في تقدمي الوجبات السريعة.
ولفت ابوجبني الــــى ان ادارة املهرجان حريصة 

على ابراز دور الشركات ودعمها لكل أنشطة املهرجان 
الذي ميثل الكويت كواجهة ثقافية عربية ويتزامن مع 
اعياد االستقالل والتحرير، موضحا ان املشاركة في 
هذا املهرجان ستثمر فوائد عدة تعود على الشركات 
الراعية، وهذا ما حققناها في العام املاضي مما حفز 
الشركات الكبرى للمشاركة معنا للعام الثاني على 

التوالي.
وشــــدد على حرص تلفزيون الوطن على تقدمي 
كل الدعم للرعاة باعتبارهم احدى الركائز االساسية 
للمســــاهمة في إجناح املهرجان الوطني الذي ميثل 
نقلة نوعية في مفهــــوم املهرجانات العربية، حيث 
سيضم إلى جوار أنشــــطته الفنية باقة متميزة من 
األنشطة والبرامج واالنشــــطة التي متت صياغتها 
وإعداد خريطة برنامجها بشكل شامل جلميع رغبات 
اجلماهير ويتواءم مع الطموحات املأمولة الستعادة 
الكويت ملركزها السياحي لتعود من جديد درة اخلليج. 
مشيرا الى ان ادارة املهرجان في جعبتها العديد من 
املفاجآت التي ستقدمها للشركات الراعية للمهرجان 

تباعا خالل انشطة الكرنڤال. مدير التسويق مبهرجان ليالي فبراير لؤي أبوجبني

من سيفوز مبباراة مصر واجلزائر؟
- مصر رد 6

- اجلزائر رد 7
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