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مطرب »ابتلش« بعمره بعدما 24
وع���د مطربة يديدة مبس���اعدتها 
علش���ان تتبناها احدى ش���ركات 
االنتاج صاحبتنا ما صدقت خبر 
قامت تتصل عليه بأنصاف الليالي.. 

اهلل يعينك!

ممثلة »عّبرت« عن سعادتها 
بأدائها  إلشادة أحد املخرجني 
في أعمالها الدرامية ونس���ت 
أنه هاملخرج ما كان يواطنها 
وكانت تهاجمه في اجلرايد.. 

يا سبحان اهلل!

اتصال سعادة
ممثلة صايرة مذيعة 
توها »درت« انه بعض 
القنوات تبي تستغل 
اسمها علشان ينّجحون 
برامجهم.. من طلع من 

داره قل مقداره!

استغالل

املطربة الكفيفة سحر استحوذت على قلوب احلضور وغنت »فقدتك يا أعز الناس«

»سحر« سحرت كل من سمعها وهي تغني مع اجلسمي

وائل كفوري أشعل صالة التزلج

لقطات

رئيس اللجنة االعالمية 
الزميل ياس���ر العيلة شعلة 
من النشاط ودائم التواجد في 
الصالة وفي الكواليس، وكذلك 
في االستديو مع الفنانني قبل 
صعودهم الى املسرح لتذليل 
أي عقبة إلجناح هذا العرس 
الفن���ي الكبير ومعه الزمالء 
الط���راروة ومحمد  عبداهلل 

عاطف واحمد اخلليفي.

يواصل فريق اذاعة كويت 
FM تألقه في بث احلفالت على 
الهواء مباشرة، حيث يجري 
العدي���د من اللق���اءات التي 
جتعلن���ا وكأننا ف���ي صالة 

التزلج.

تواج���د ع���دد كبير من 
الزمالء الصحافيني واالعالميني 
العرب حلضور احلفلني الثالث 

والرابع.

املس���رح أح���د اجلنود 
املجهول���ني مل���ا يحمله من 
جماليات في االضاءة وروعة 
في التناغم مع اغنيات الفنانني 

املشاركني في املهرجان.

سحر فتاة ال تعرف المستحيل

عبدالحميد الخطيب
في ليل���ة فاح���ت منها روح 
االب���داع واحلب والرومانس���ية 
من خالل جنوم من طراز خاص 
غن���وا واطربوا محبيهم وفجروا 
ينابيع االحساس في صالة التزلج، 
عاش���ت جماهير »زين الليالي.. 
ليال���ي فبراير« ليل���ة من ليالي 
الطرب األصيل في احلفل الرابع 
للمهرج���ان والذي أحياه الثالثي 
املتميز حسني اجلسمي  الغنائي 
ووائل كفوري ويارا مساء امس 
االول والذين أمتعوا احلضور بباقة 

من أروع أغنياتهم.
البداي���ة كان���ت م���ع النجمة 
اللبناني���ة ي���ارا والت���ي قدمتها 
االعالمية اميان جنم، لتهدي يارا 
أولى أغانيها »عاشق وطن« الى 
الكويت وقد تفاعل معها اجلمهور 
الديرة في أرجاء  ورفرفت أعالم 
التزلج، بعدها قدمت يارا  صالة 
مجموع���ة من األغان���ي بدأتها ب� 
»ح���اول« واغنيته���ا التي القت 
جناحا كبيرا »صدفة« واتبعتها 
ب� »تعالى« ثم »عم بتشوف« و»ما 
أروم« و»خذن���ي معك« ومع كل 
أغنية تزداد الصالة بهجة وفرحا 
ويعلو صوت التصفيق والهتاف 
لها، فقد استطاعت أن تستحوذ 
على اجلماهير وتسحرهم بصوتها 
واحساسها الدافئ بعد ذلك قدمت 
أغنية »سلمو لي« ثم »سكر زيادة« 
و»أعد الليال���ي« وختمت فقرتها 
بأغنية »برمت املعمورة ما لقيت.. 

ألطف من شعبك يا كويت«.
وبعد استراحة قصيرة تعتلي 
املذيع���ة فاطمة بوحمد خش���بة 
املسرح لتقدمي الفنان وائل كفوري 
الذي  املمي���ز  صاحب الص���وت 
اس���تقبلته اجلماهير بالتصفيق 

احلار ليشعل الصالة باحلماس 
عندما غن���ي »ضويت يا كويت« 
والتي تفاعل معها احلضور الذين 
لوحو بأعالم الكويت ثم غنى »يا 
ما الهوى مرجحنا« وبعدها »ردوا 
هوا لعندي«، ثم »بحبك أنا كتير« 

و»أغار عليك«.
وق���د متيز كف���وري بالتنوع 
الغنائي بني املوال واألغاني الطربية 
والش���بابية ذات االيقاع السريع 
واألشعار الرصينة مثل »ما كل ما 
ذكر الهوى صدق.. حتى وان شرب 
املنى وسقى«، و»مجنون عليك« 
ثم »أنا ما عندي قصور«، »حبك 
عذاب« ثم ختم وصلته الغنائية 

بأغنية »مني اللي قالك«.
وفي الوصلة الغنائية األخيرة 

املتألقة حصة  املذيع���ة  صعدت 
اللوغاني وأعلنت على اجلمهور 
خبر تعيني الفنان حسني اجلسمي 
س���فيرا للنوايا احلس���نة حيث 
منحه مس���ؤول »أنسام« شهادة 
وجوازا ديبلوماسيا وسط حفاوة 

جماهيرية كبيرة.
من جانبه أعرب اجلسمي عن 
سعادته بهذا التشريف طالبا من 
اهلل أن يعين���ه على التكليف ثم 
أهدى اجلس���مي أولى أغانيه الى 
احلضور والشعب الكويتي وهي 
أغنية »أنا كويتي« من كلمات علي 
الفضلي وأحلان اجلسمي وتقول: 
»أنا كويتي والكويت أهلي وبيتي« 
وقال بعدها: أنا اللي قلت للتاريخ 

سجل »أنا كويتي«.

بعده���ا حل���ق اجلس���مي في 
س���ماء الطرب وقدم سلسلة من 
 أغنيات���ه اجلميل���ة حيث ش���دا

ب� »بحر الشوق« تالها »يا تاج على 
الراس« واتبعها بأغنية »يا قلبي 
ش���فت« ثم قدم اجلسمي مفاجأة 
جدي���دة للجمهور ه���ي املطربة 
»سحر« وهي كفيفة حيث صعدت 
املسرح لتشاركه دويتو بأغنية 
»فقدتك يا أع���ز الناس« فابدعت 
بصوتها الس���احر الذي اش���عل 
الصالة وتفاع���ل معها اجلمهور 
بش���دة ويحييها اجلس���مي على 
صوتها الرائع واحساسها العالي 
وقال: لقد وعدت املطربة س���حر 
بعمل اغني���ة دويتو عن الكويت 
وس���ترى النور قريبا مما اشعل 

الصالة وصفق احلضور طويال 
للفتة الرائعة من هذا الفنان الذي 
الكويت وجمهورها، ثم  يعشق 
قدم بعد ذلك أغنية »احلرمي« و»ما 

انخلق مثلها« ثم رائعة فيروز 
»نسم علينا الهوى« التي 

ش���اركه احلضور في 
غنائها، تالها باغنية 
»غرقان« التي شارك 
الفن��ان راشد املاجد 
غناءه��ا في دويتو 
م��ن قب�����ل وقال: 
كن�����ت امتن���ى ان 
يكون راش���د معي 
لك���ن حتية كبيرة 

له.
كلم���ات  وم���ن 
الش���يخ »زاي���د آل 
نهيان« غنى اجلسمي 
»قاصد« وبعد ذلك 
»صدقني« ليواصل 
النجم االماراتي تألقه 
روائعه  تقدمي  في 
اش���عل  أن  ال���ى 
الصالة باحلماس 
ف���ي أغني���ة »با 
سافر« ثم »ستة 
الصب���ح«، »أنت 
كافي«، »بودعك« 
وخت���م وصلته 
الغنائي���ة مثلما 
ب���دأ بأغنية »أنا 
كويتي« وس���ط 
فرحة كبيرة من 
احلضور ليغادر 
اللقاء  على وعد 
م���رة أخرى في 
ليل���ة من »زين 
ليالي  الليالي.. 

فبراير«.

فتاة عربية مبالمحها كويتية بإبداعها وتألقها 
فقد انطلق لسانها ليشدو بأجمل الكلمات ناقلة 
بصوتها الرائع إحساسا فياضا ال ينبع إال من فنانة 
حقيقية سيكون لها شأن كبير في املستقبل، لتمتع 
احلضور في صالة التزلج وكذلك مشاهدو قناتي 
»الوطن« و»أبوظبي« اللتني تنقالن احلفل الرابع 

ملهرجان »ليالي فبراير« على الهواء مباشرة.
هي املطربة سحر التي رغم انها كفيفة اال انها 

استطاعت أن جتذب قلوب كل من سمعها وهي 
تغني مع الفنان االنسان حسني اجلسمي »فقدتك 
يا أعز الناس« حيث أبهرت اجلميع بأدائها العالي 

وأثبتت أنه ال يوجد شيء اسمه مستحيل.
كما أثبت اجلسمي انه بالفعل سفير للنوايا 
احلسنة، حيث استهل منصبه اجلديد بهذه البادرة 
االنسانية الرائعة، ونحن في انتظار الدويتو بني 

املوهبة سحر والنجم حسني اجلسمي.

حسين الجسمي: أنا كويتي
يارا »سكر زيادة« ووائل »بحبك أنا كتير« في الحفل الرابع لـ »ليالي فبراير« الذي ينظمه »الوطن«

يارا تألقت كالعادة وقدمت اجمل اغانيها وفي اإلطار شعار مهرجان »ليالي فبراير«

النجم حسين الجسمي تألق في الحفل الرابع وفي االطار اثناء تكريمه الختياره سفيرا للنوايا الحسنة


