
الخميس  11  فبراير  2010   33فنون

يتواصل مع المستمعين برعاية »األنباء« و»زين«

جوائز من غير »أسئلة« الليلة في »ألو فبراير«
مفرح الشمري

يتواصل البرنامج املسابقاتي 
»ال���و فبراير« مع مس���تمعي 
محطة »كويت FM« خصوصا 
مش���تركي »زين« وذلك للفوز 
بجوائزه املقدمة من »األنباء«، 
»زي���ن«، »س���وكر«، »منتزه 
الس���ياحي«، »معهد  خليف���ة 
كراون بالزا الصحي«، »الفايز 
للعود والعطور«، »اتيليه مودا 
ستايل«، »املنار كلينك«، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، »شركة 
كون سبت للهواتف«، »صالون 
كتوركت« و»ميديا فون بلس« 

وآخرين.

جوائز من غير أسئلة

حلق���ة الليلة ال يوجد فيها 
اسئلة تطرح على املتصلني وامنا 
يطلب منهم اختيار رقم معني 
حتى يتعرفوا على جوائزهم 
وذلك التاحة الفرصة للجميع 
بحصد اكبر كمية من اجلوائز 
خاصة ان عدد الفائزين اصبح 
اكثر من 2000 فائز بعد اسبوعني 
من انطالق البرنامج مما يشير 
الى ان البرنامج حقق اكبر نسبة 
مشاركة من بني برامج املسابقات 

.»FM التي تبثها »كويت

عبقرية الموسوي

الذي���ب احم���د  اس���تطاع 
املوسوي ب� »عبقريته« اخلاصة 
البر لالتصال  استقطاب رواد 
على البرنامج من خالل اسلوبه 
اجلميل والتلقائ���ي في طرح 
االس���ئلة على املتصلني حيث 
يتخلل���ه الكثير من »الدعابة« 
اخلفيفة الضفاء اجواء جميلة 
البرنامج املوجه جلميع  على 
افراد االسرة وقد وعد املوسوي 
املتصلني بالعديد من املفاجآت 
خاصة في حلقتي العيد الوطني 
وعيد التحرير اللتني يحضر لهما 
مخرج البرنامج نايف الكندري 
حاليا »فالشات« خاصة تتماشى 
مع اجواء الفرح التي تعيشها 

شوارع الديرة. الفنان الكبير أبوبكر سالم

احدى هذه الدول اخلليجية تطل على 
البحر األحمر:

أ- قطر.
ب- السعودية.

ج- عمان.

يحيي الليلة الحفل الثالث مع شعيل وأصالة والحريبي

أبو أصيل: جمهور »ليالي فبراير« عاشق للفن وله مني هدية
عبدالحميد الخطيب

أعرب الفنان الكبير أبوبكر س����الم عن سعادته مبشاركه الكويت 
أفراحها الوطنية من خالل غنائ����ه في مهرجان »زين الليالي.. ليالي 
فبراير«، مؤكدا أن املهرجان اسم على مسمى نظرا للخبرة التي متتلكها 

الكويت في ادارة وتنظيم املهرجانات الكبرى.
وقال سالم: إن للكويت مكانة خاصة في قلبه ويعتبرها بلده الثاني 
ويش����رفه الغناء في أحد مهرجاناتها الناجحة، وهو مهرجان يتجدد 

ويتطور في كل عام، خاصة أنه شارك بالغناء في العام املاضي.
وأضاف: ماذا بوسعي أن أقول عن الكويت وهي البلد الذي احتضنني 
في بداياتي، كما احتضن العديد من الفنانني اخلليجيني والعرب الذين 
كانوا يحرصون على زيارة الكويت وتسجيل األغنيات وإقامة احلفالت 

بها األمر الذي يعكس مكانتها الفنية.
وأشار ابو اصيل الى أنه ملك صداقات وعالقة قوية مع الكثير من 
أهل الكويت س����واء من داخل الوسط الفني أو خارجه وفي مقدمتهم 
الشاعر الشهيد فايق عبداجلليل الذي تعاون معه في بعض األغنيات 
منها »عطني يا حبيبي احلل« و»ال تنادي« و»غزاني الشيب« و»أنت 

زين« التي القت جناحا كبيرا.
وأشاد بالفنان عبداهلل الرويشد، وقال إنه مبنزلة ابنه أصيل، مؤكدا 
أن بوخالد فنان مره����ف احلس ويبحث دائما عن اجلديد في الغناء، 
وقد تش����رفت بالتعامل معه على مس����توى الكلمات واللحن وقدمت 
له مجموعة من األغنيات منها: »يا ناس����يني احلبايب« و»ما في أحد 

مرتاح« و»ليل الليل«.
وأشار سالم الى أنه يحرص على أن يستعد بشكل جيد فنيا ونفسيا 
حتى تظهر احلفلة التي سيغني فيها بأبهى صورة، لذا فقد قام باختيار 
بعض األغنيات املميزة والتي تعد من أهم األغاني في محطاته الفنية، 
خاصة أن اجلمهور الكويتي يعشق الفن األصيل ويتذوقه ويفرق بني 

الغث والسمني واجلمهور هو الرصيد احلقيقي ألي فنان.
ومتنى الرقي واالزدهار واألمن واألمان للكويت احلبيبة، كما متنى 
أن يس����تمتع اجلمهور باحلفالت الغنائية التي سيحييها العديد من 

الفنانني الكويتيني واخلليجيني والعرب.
من جانب آخر، يترقب اجلمه����ور الكويتي الليلة احلفل الغنائي 
الثالث ملهرج����ان »ليالي فبراير«، الذي ينظم����ه تلفزيون »الوطن«، 
والذي يحييه فرس����ان الغناء اخلليجي والعربي يتقدمهم أبو أصيل 
صاح����ب التاريخ الطويل، فهو اح����د رواد األغنية اخلليجية وميتلك 
قاعدة جماهيرية عريضة، ملا له م����ن امكانات متميزة جمعت قلوب 
اجلماهير من احمليط ال����ى اخلليج حوله والتزال أغانيه حاضرة في 

وجدان اجلمهور اخلليجي والعربي حتى اآلن.
أما الفارس الثاني فهو بلبل اخلليج الفنان نبيل ش����عيل صاحب 
احلنجرة الذهبية واملشوار الغنائي الطويل املليء بالنجاحات والتفوق 
على كل األصعدة اخلليجية واملصرية واللبنانية، فهو له جمهور ممتد 
في جميع ربوع الوطن العربي. ويش����اركهما احلفل الفنانة السورية 
أصالة التي سترصع مس����رح »ليالي فبراير« بأجمل األغاني وأعذب 
األحلان، خاصة أنها متلك صوتا غنيا بطبقاته املتعددة، ومخزونا كبيرا 
من االغاني، أما الف����ارس الرابع في هذه الليلة، فهو املطرب الكويتي 
الشاب عبدالرحمن احلريبي والذي يلقب ب� »ملك الرومانسية«، خاصة 

أنه استطاع حتقيق جناحات كبيرة خالل فترة قصيرة.

أبو فواز وأحمد حسني أثناء تقطيع كيكة االحتفال ومعهم محمد الفضلي مدير التوزيع بـ»روتانا الكويت«

الفنان أحمد حسني يتوسط الزميلني عبداحلميد اخلطيب وخالد السويدان العمالق بوعدنان والهندي والشيخ دعيج وحسني ومعهم الزميل خالد السويدان وجنل الفنان الراحل غريد الشاطي

تكرمي العمالق عبداحلسني عبدالرضا من رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي واملطرب الشاب أحمد حسني

بحضور العمالق بوعدنان ورئيس »روتانا« ونخبة من نجوم الفن واإلعالم

»أحمد حسين 2010« بداية حقيقية وإبداع فني طال انتظاره

واعتبره نقطة انطالقة ألغنية 
كويتية قادمة، حيث يضم 13 
اغنية وميتاز باللون اخلليجي 
ذي الطابع احلديث، من حيث 
اإليقاع والنغم���ات الصوتية 
املمزوجة والنس���ق املوسيقي 
اخلاص والذي يتميز به اللون 

اخلليجي.
واض���اف: لدين���ا املرحلة 
املقبلة االغنية املصرية، حيث 
نعد ألغنية سينغل من كلمات 
الشاعر امين بهجت قمر وأحلان 
املبدع وليد سعد وستصور على 
طريقة ڤيديو كليب استعدادا 
أللبوم مصري كامل من غناء 

احمد حسني. 

استايل خاص به وجمهوره كان 
ينتظر هذه اخلطوة التي اعتقد 
انها جاءت في وقتها، السيما ان 
الساحة الفنية احمللية حتتاج 
الى اص���وات موهوبة تثريها 

بأجمل االغنيات.
واضاف: لق���د تعاونت مع 
حس���ني في ألبومه اجلديد من 
خالل اغنية »على شان اهواك« 
وأمتنى ان ينال االلبوم اعجاب 

الناس في كل مكان.
بدوره، قال املش���رف على 
املب���دع فهد  االلب���وم امللحن 
االلبوم  لق���د طرحنا  الناصر: 
بعد فترة اختي���ار وتأن، فهو 
ثمرة مجهود فريق عمل متكامل 

أخطائي، وهذه بالنس���بة لي 
بداية جديدة وأمتنى ان اكون 

عند حسن اجلميع بي.
وحول كث���رة األغاني التي 
حلنها امللحن فهد الناصر قال: 
كنت ابحث عن الرؤية اجلديدة 
وهذا متوف���ر في الناصر ألنه 
متنوع ويعلم إمكانات صوتي 
وقد تش���رفت بالعمل معه في 
ه���ذا االلبوم، مش���يرا الى ان 
عقده مع »روتانا« يشمل انتاج 
ألبومات لم يتبق منهم  ثالثة 

اال واحد.
أما الش���اعر الشيخ دعيج 
اخلليفة فقال: احمد حسني من 
االصوات الكويتية اجلميلة وله 

وقال: لم يكن لدي مادة جديدة 
كما أنني ال أحب التواجد على 
صفحات اجلرائد دون ان يكون 
لدي ما أحتدث عنه، كما كنت 
أعد أللبوم���ي وكنت أريده ان 
يكون مفاج���أة للجمهور، وها 
أنا قد عدت من جديد ملمحا الى 
انه يجهز لتصوير ڤيديو كليب 
ألغنية »طاح احلطب«، حيث 
س���يصورها في أميركا خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
وبسؤاله عن سبب قوله ان 
بدايته احلقيقي���ة هي ألبومه 
األخير أجاب: اقصد هنا أنني 
نضجت فني���ا وأصبحت لدي 
خب���رة اكب���ر وتغلب���ت على 

وفنانيها، مشيرا الى ان هناك 
مؤمترا صحافيا موسعا سيكون 
في الرياض خالل شهر مارس 
املقبل سيحضره صاحب السمو 
امللكي االمير الوليد بن طالل.

وعن هجوم بعض الفنانني 
على »روتانا« بعد اخلروج منها 
قال الهندي: نقوم مبا يتوجب 
علينا جتاه الفنان وال نقصر أبدا 
معه في أي ناحية، لكن البعض 
وهم قلة حينما يفشل ألبومهم 
الغنائ���ي يلقون بالالئمة على 

الشركة وهذا كالم متوقع.
من جانبه، اعترف املطرب 
الش���اب احمد حسني بابتعاده 
ع���ن الصحافة الفترة املاضية 

بس���ببها، مؤك���دا تأييده ألن 
ف���ي اختياراته  الفنان  يتأنى 
حتى ال يقع فريس���ة التسرع 
وفشل األلبوم، ملمحا في الوقت 
نفسه الى ان هناك تنظيما من 
قبل ش���ركة روتانا في عملية 
طرح االلبومات، مش���ددا على 
انه حريص كرئيس للش���ركة 
على دع���م الفنانني، خصوصا 
الشباب ألنهم امتداد للمطربني 

الكبار.
وح���ول مؤمت���ر »روتانا« 
الس���نوي ق���ال: لق���د أجريت 
لقاء تلفزيوني���ا في منتصف 
ديسمبر املاضي وحتدثت فيه 
عن كل األمور املتعلقة بالشركة 

من جانبه، شكر احمد حسني 
كل احلاضري���ن ف���ي املؤمتر 
وطالب الصحافيني بالوقوف 
معه ودعمه في مشواره الفني 
كما شكر الفنانني الذين جاءوا 

لدعمه.
تال ذلك ع���رض ريبورتاج 
مصور بعنوان »ملس���ة وفاء« 
اس���تعرض فيه اهم احملطات 
في حي���اة الفنان الكبير غريد 
الش���اطئ ومن ث���م فتح باب 

االسئلة.
وفي مع���رض ردوده على 
الصحافيني قال الهندي: العام 
املاضي ش���هد أزمة مالية وقد 
تأخر ط���رح اكثر م���ن ألبوم 

عبدالحميد الخطيب
على أنغ���ام »طاح الرطب، 
ما شفته؟، يبيني، على كيفه، 
أبي الش���اره، هذا اللي ناقص، 
على شان أهواك، عن جد، كلي 
شي، أحبك، أجي دابا، محروم، 
وصلتي« أقامت شركة روتانا 
للصوتيات واملرئيات مس���اء 
امس االول في فندق موڤنبيك 
البدع مؤمترا صحافيا مبناسبة 
االحتفال بطرح ألبوم املطرب 
الذي عاد  الشاب أحمد حسني 
به الى الساحة بعد غياب قارب 
على السنتني وحمل اسم »أحمد 

حسني 2010«.
حضر املؤمتر حشد كبير من 
الفنانني واإلعالميني ومسؤولي 
»روتان���ا«، وكان في مقدمتهم 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
ورئيس »روتانا« للصوتيات 
سالم الهندي والشاعر الشيخ 
دعيج اخلليف���ة ووالد الفنان 
احمد حسني والنجم طارق العلي 
والشاعر علي اخلوار والفنانون 
مشاري البالم ومحمود بوشهري 
وشقيقة عبداهلل وشيماء وخالد 
العجيرب واملخرج بدر الرباح 

علي واخرون.
ب���دأ املؤمتر ال���ذي أدارته 
املذيعة عهود احمد في أجواء 
ودية استهلها رئيس »روتانا« 
للصوتي���ات س���الم الهن���دي 
بالترحيب بالعمالق عبداحلسني 
عبدالرضا واحلضور، ثم قال: 
اليوم نحتفي بفنان شاب ظهرت 
موهبته منذ التحاقه ببرنامج 
»ستار اكادميي« وحجز له مكانا 
متميزا في الوسط الفني كممثل 

لالغنية الشبابية.

صداقة الزمن الجميل
خالد السويدان

رمبا يكون هناك سر لنجاح األلبوم اجلديد 
ــني هو احلب بالدرجة االولى  للفنان احمد حس
للعمل الذي يقوم به ومن ثم الصداقة احلقيقية 
مع زمالئه، خاصة مع امللحن فهد الناصر، فأثناء 
ــوري مع أحمد وفهد  تواجدي في لبنان وحض
ــة االلبوم وجدت فيهما  للتجهيزات قبل انطالق
خير مثال للصداقة احلقيقية والعالقة احلميمة  
التي تذكرنا بالزمن اجلميل ،وابطاله سليمان املال 
وراشد اخلضر وعبدالكرمي عبدالقادر وعبداللطيف 
البناي التي ساهمت في أن تكون االغنية الكويتية 
في القمة واآلن ترى هذا احلب وهذا التعاون مع 
هؤالء النجوم الشباب املبدعني واللي راح يحملون 
مسيرة هؤالء العمالقة.. كل التوفيق لكم وعسى 

اهلل ال يفرقكم.

)متين غوزال(املطرب الشاب أحمد حسني

)فريال حماد(»الذيب« أحمد املوسوي في البرنامج


