
الثالثاء 16 فبراير 2010   33فنون

أصيل أبوبكر سالم وفي االطار شعار مهرجان »ليالي فبراير«

الطفلة لينا الصعيدي

محمد ودميا بشار جمهور كبير من األطفال تواجد في صالة التزلج ملشاهدة »طيور اجلنة«

لوحة غنائية لفرقة »طيور اجلنة« أشرف يوسف وعصومي ووليد ورغد الوزان اثناء احلفل

»طيور الجنة« حّلقت وقّدمت لوحة فنية رائعة في صالة التزلج

عبدالحميد الخطيب
ليلة غير عادية عاشها جمهور صالة التزلج مساء 
أمس األول مع فرقة »طيور اجلنة« في أول عروضها 
بالكويت ضمن انشطة مهرجان »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« التي ينظمها تلفزيون الوطن، حيث شهدت 
صالة التزلج حض����ورا جماهيريا كبيرا من االطفال 

وأسرهم كبارا وصغارا.
بدأت أولى فقرات احلفل مع صعود رئيس فرقة 
»طيور اجلنة« خالد مقداد الى خشبة املسرح حيث 
عبر عن سعادته البالغة لوجوده وسط أهله وأحبابه 
في بلده الثاني الكوي����ت، وقال: »طيور اجلنة« هي 
فرقة فنية متخصصة بأناشيد األطفال تأسست عام 
1994م، كما مت انش����اء قناة فضائية متخصصة في 
برامج األطفال حتمل نفس االسم تقدم برامجها للطفل 
العربي واملسلم.  وقدم مقداد أعضاء الفرقة ليصعدوا 
واحدا تلو اآلخر الى خش����بة املس����رح بداية بعمرو 
ولينا الصعيدي، مصطفى العزاوي، محمد بش����ار، 
اشرف يوس����ف، ابراهيم السيالوي، اسامة النسعة، 
رغد الوزان، دميا بش����ار، عصومي، وليد وجنا. وما 
ان صعدت الفرقة على خشبة املسرح حتى اشتعلت 
الصالة بهتافات وصيحات الكبار والصغار. ثم قدمت 
الفرقة لوحه فنية متناغمة في أولى وصالتها بدأتها 
بأغنية »يال حفلة«، ثم خرجت الفرقة من املس����رح 
وصعد مدير الفرقة ابراهيم السيالوي مقدما مصطفى 
العزاوي الذي استهل وصلته بأغنية »زينوا احلرم«، 
اتبعها ب� »اوصيك يا ابني بكلمتني«، ثم أنشودة »هو 
اهلل«، ثم انهى وصلته بأغنية »حكاية س����ارة« التي 

شهدت تفاعال كبيرا من اجلمهور.
ثم صعد على خشبة املس����رح عمرو الصعيدي 
ليشدو برائعته التي قدمها للكويت »هيال يا كويت« 
ومن ثم قدم ابنته الصغيرة لينا لتصعد على خشبة 
املسرح وسط تصفيق حار مرتدية فستانا بلون العلم، 
وش����دا عمرو ولينا بأغنية »مني بحبه اكثر ماما وال 
بابا« لتشتعل قاعة التزلج هتافا وتصفيقا من األطفال 
مرددين كلمات األغنية، ثم قدما أغنية »عالي«، واختتما 

وصلتهما بأغنية »يابنتي ما احالكي«.
كما قدم خالد مقداد فقرة اس����تعراضية مع ابنيه 
عصومي ووليد القت اعجابا كبيرا من احلضور في 

أغنية »بابا تليفون.. قوله مو هون«، ثم قدموا أغنية 
»العاب اجليران«.

وانتهت وصلتهم بأغنية »يابابا س����ناني واوة.. 
وديني عند الطبيب ماعاد بدي ش����كوالته بس بدي 
اشرب احلليب« والتي تفاعل معها اجلمهور وضجت 

الصالة بالصياح والهتافات والتصفيق.
بعد ذلك صعد املنشد اشرف يوسف ليشدوا »امشي 
امش����ي« »هال واهلل وهال واهلل«، ثم داعب يوس����ف 
اجلمهور قائال أوقات اك����ون متعصب من عصومي 
ووليد وجنا ورغد عارفني ليه؟، فردوا عليه االطفال: 
ليه؟ وأثناء كالمه يصعد عصومي ووليد وجنا ورغد 
على خشبة املسرح ويغنوا جميعا »ليش معصب« في 
عرض رائع«. وجاء الدور على اسامة النسعة ليعتلي 
املسرح ويشدوا مبجموعة متنوعة من األغاني اجلميلة 
بدأها »صحبك« ثم أغنية »ش����فته ابن جيران ش����و 
سوه« ثم قدم أنشودة »جنحنا« اهداء لكل املتفوقني 
في دراس����تهم. وقبل صعود دميا ومحمد بشار الى 
خشبة املسرح علت أصوات اجلماهير »عايزين دميا 
عايزين دميا«، ليصعد محمد ودميا وس����ط عاصفة 
من التصفيق ويستهال وصلتهما بأغنية »يسلموا يا 

دكتور« ثم »ال تنس ابدا ذكر اهلل«، »وردتنا«.
واشتعلت صالة مس����رح »ليالى فبراير« تفاعال 
وتصفيقا من احلضور الذي كان متعطشا ملثل هذه 
األمسية الرائعة عندما صعد أعضاء الفرقة مرة اخرى 
الى املس����رح ليشدوا معا باألغنية الوطنية »هيال يا 
كويت«، ويظهر مسرح املهرجان الذي صمم بأحدث 
التقنيات في ابهى صوره راسما علم الكويت ورواد 
ومؤسسي الكويت على مر العصور، لترفرف األعالم 
عاليا وس����ط هتافات من اجلمه����ور مرددين كلمات 

األغنية الوطنية التي تقول كلماتها:
ي��������ا جن������م������ة ب����ح����ري����ة

ي�������ا ه���������ول وي���������ا ه���ي���ا
ي��������ا ج�����ن�����ة ب����ال����دن����ي����ا

ك�����ل ال����غ����ل����ى ي�����ا ك���وي���ت
ت���ذب���ل م������ا  وردة  ي������ا 

ي������ا ذك����������رى م������ا ت���رح���ل
ي��������ا أج�������م�������ل وأج�����م�����ل

ع�����ل�����ى م����������دى االي����������ام

أعالم الوطن رفرفت في مسرح »زين الليالي« على أنغام »هيال يا كويت«

لقطات
حشود بشرية من الكبار والصغار مألت صالة التزلج.

قدمت الفرقة عرضني األول في الثالثة والنصف والثاني في السادس��ة 
والنصف مساء.

مجموعة من األطفال حضرت مرتدية مالبس بلون علم الكويت.
حاول طفل صغير ال يتعدى عمره الثالثة أعوام الصعود على خش��بة 

املسرح إلعطاء وردة لدميا.
ردد األطف����ال جمي����ع أغاني الفرقة بإتقان ش����ديد خاصة »حكاية 

سارة«.
حرص عدد كبير من ذوي االحتياجات اخلاصة على احلضور.

في نهاية احلفل سقط وليد على املسرح فأجهش بالبكاء فأسرعت 
أمه إلىاحتضانه.

اضطرت الفرقة الى املكوث في صالة التزلج أكثر من ساعة وذلك بسبب 
تواجد عدد كبير من اجلماهير في انتظارهم باخلارج.

تفاعل األطفال مع عصومي ووليد في أغنية »بابا تليفون«.
قامت اللجنة املنظمة بدور كبير حلفظ األمن والنظام داخل الصالة على 

الرغم من حترك األطفال املستمر.

أعربت مطربة اإلحس���اس الراقي أنغام عن 
سعادتها الكبيرة ألنها ستعود لتلتقي بجمهورها 
ف���ي الكويت وتغني أمامه ف���ي مهرجان »زين 
الليالي.. ليالي فبراي���ر« العديد من األغنيات 

التي عرفها ومازال يرددها باستمرار.
وقالت في تصريح للجنة االعالمية للمهرجان: 
كم أنا متشوقة ألزور الكويت وألتقي بجمهوري 
احلبي���ب، خاصة أن لي فيه���ا ذكريات كثيرة 
وجميلة، مشيرة الى أن توقيت املهرجان جاء 
مناسبا كونه يأتي ضمن احتفال الكويت بالعيدين 
الوطني والتحرير وهما مناس���بتان عزيزتان 
على الشعب الكويتي، خاصة أنها كانت من بني 
الفنانني العرب الذين وقفوا مع احلق الكويتي 

إبان االحتالل العراقي الغاشم للكويت.

حلقة وصل

واشارت أنغام الى انها ترى أن الفن العربي 
بش���كل عام يعمل على خلق جسور التواصل 
واحملبة بني الشعوب العربية، خاصة األغنية 
الت���ي باتت تصل الى املواطن العربي بش���كل 
عام وفئة الش���باب بشكل خاص عبر القنوات 
الفضائية، حيث لعبت القنوات الغنائية التي 
تعنى بتقدمي األغنية بشكل جذاب دورا مهما في 
تعريف اجلماهير العربية بالكثير من املطربني 
الشباب فكانت حلقة وصل بني املغرب واملشرق 

العربي.
وبينت أن األغنية العربية بخير رغم الظروف 
الصعبة احمليطة بها، حيث إنه في كل مرحلة 
يوجد جنوم على مستوى املطربني وامللحنني 

والشعراء الغنائيني.
وكشفت أنغام عن أن لديها العديد من األغنيات 
اجلميلة التي عرفها ورددها اجلمهور وستقوم 
باختيار البعض منها وغنائها، خاصة تلك التي 
ضمه���ا ألبومها األخير والت���ي تأمل ان يحبها 

اجلمهور.
وعب�����رت عن ش���كرها جلمهورها العربي 
ولصناع األغنية الذي���ن تعاونت معهم خالل 
مسيرتها الفنية من ملحنني وشعراء وموزعني 

إضافة الى وسائل اإلعالم املختلفة.

واختتم���ت أنغ���ام متمني���ة الرق���ي 
واالزدهار للكويت كما متنت تطور األغنية 

العربية.

االنطالقة االولى

من جانبه، أشاد الفنان أصيل أبوبكر 
سالم مبهرجان »ليالي فبراير« ووصفه 

املهرجانات  أكبر وأضخم  بأنه من 
اخلليجية، معربا عن أسفه لعدم 

اس���تطاعته أن يك���ون ضمن 
املشاركني في االنطالقة األولى 

للمهرجان العام املاضي.
وأك���د أن غياب���ه 
ألكث���ر من عامني عن 
الكويتي  جمه���وره 
يحمله مس���ؤولية 
كبرى ف���ي عودته 
والتقائ���ه جمهوره 

احلبيب م���رة اخرى، 
خاصة أن العودة ستكون 

في مهرجان ضخم ومميز كمهرجان »زين 
الليالي.. ليالي فبراير«.

وكشف أصيل عن خطته التي سيفاجئ بها 
جمهوره خالل احلفل اخلام��س الذي سيجمعه 
مع الفنانتني أح��الم اإلماراتية وأنغام املصرية، 
موضح��ا أن��ه يعك��ف عل��ى اختيار نحو أجم��ل 
عش��ر أغ��ان عب��ر مسيرته الفنية، تكون مزيجا 

بني القدمي واجلديد.
وقال أصيل انه حضر الى الكويت قبل موعد 
إقام���ة احلفل حتى يتس���نى له خوض عدد 
كاف من البروڤات حتى يطل على جمهوره 
املتعطش ألغانيه في »أفضل صورة«. وفي 
ختام حديثه عبر أصيل عن سعادته البالغة 
النضمامه ال���ى تلك الكوكبة املتميزة من 
النجوم املشاركني باملهرجان، مشددا على 
أن الكويت لها »مكانة خاصة« في قلبه، بل 
وفي قلب كل فنان، ملا متلكه من جمهور 
ذواق ومواهب وجنوم غنائية، وشعراء 

مبدعني.

أنغام وأصيل: الجمهور الكويتي له مكانة خاصة عندنا
أعربا عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان »ليالي فبراير« الذي ينظمه »الوطن«

أنغام


