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ممثلة »عّبرت« عن استيائها 30
مما ينش���ر في الصحف عن 
طليقه���ا بعدم���ا خلعت���ه، 
واملصيبة انها مهددة كل من 
ينشر هاملوضوع.. ال تبوق 

وال تخاف وليش الزعل!

ممثل »فّضل« انه يجسد دور 
شبابي مع انه كبير بالعمر بس 
علشان يثبت ألحد املخرجني 
انه يق���در على جتس���يد كل 
الشخصيات املطلوبة منه... 

احلمد هلل والشكر!

تهديد دور
ممثلة بعد م���ا »عاهدت« 
أهلها عدم مشاركتها باألعمال 
الدرامية هاأليام تفكر بالعرض 
الل���ي قدمه لها أحد املخرجني 
على شرط انها تغير من لوكها.. 

خير ان شاء اهلل!

عرض

صورة صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وحكام الكويت السابقني تزين مسرح »ليالي فبراير« أثناء غناء املغربية أسماء املنور »يا ديرة الطيبني«

الحفل السادس من »زين الليالي« كان مسك الختام وأسماء أطربت الجمهور في »ديرة الطيبين«

الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية 
تحدت المرض واطلت على 

جمهورها الكويتي بعد غياب 
35 سنة قائلة: كنتو حلوين 

بس النهار ده انتو احلى شوية

حصة اللوغاني

فاطمة بوحمد

      عبدالحميد الخطيب
احلف���ل الس���ادس واالخير من 
مهرج���ان »ليالي فبراير« مس���اء 
امس في صالة التزلج لم يكن عاديا 
لعش���اق النجوم املضيئة واالقمار 
الساطعة في س���ماء الفن العربي، 
اذ ميك���ن التوق���ف عن���د محطات 
عدي���دة طبعت احلفل فجعلت منه 

استثنائيا.
أوال : تكرمي العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا صاح���ب التاريخ الفني 
الطويل وأحد رواد احلركة الفنية 

الكويتية واخلليجية والعربية.
ثانيا: مشاركة الفنانة الكبيرة 
وردة اجلزائرية بعد غياب 35 سنة 

عن اجلمهور الكويتي.
العرب  ثالث��ا: حضور فنان 
محمد عبده الذي ش���دا بأجمل 
االغنيات وكذلك املغربية أسماء 

املنور.
فعلى جناح االبداع والتألق، 
اختتم عبده ووردة اجلزائرية 
ومعهما اسماء حفالت مهرجان 
»زين الليالي ليالي فبراير« 
بواحدة من أروع احلفالت 
من حيث الطرب واحلضور 
اكتملت  والتنظيم، فق���د 
العناصر لتخرج لنا  كل 
ليلة من ليالي الف ليلة 

وليلة.

يا كويت

البداي���ة كانت مع 
الفنانة املغربية أسماء 

املنور التي قدمته���ا املذيعة فاطمة 
بوحمد فغنت »هس���أل واس���يبك 
لضمي���رك« ثم اتبعته���ا باالغنية 
الوطنية »اهلل يا كويت« من أحلان 
املهنا أهدتها  املوسيق��ار يوس��ف 
للكويت مبناسبة االعياد الوطنية 
وسط تفاعل كبي��ر من اجلمهور 
الذي صفق لها بقوة ورفرفت اعالم الديرة 
في صالة التزلج والشاشة اخللفية للمسرح 
تعرض صور ح���كام الكويت تقول كلمات 

االغنية:
اهلل اهلل يا كويت

يا قرة العني
يحفظچ ربي ان شاء اهلل

يا ديرة الطيبني
ثم غن��ت اسم��اء بعد ذلك »وقلبي دامي معاكم« 
و»خاين��ة وما ع��اد نصافي��ك« وأهدتها الى زميلها 
الفنان راشد املاج��د ث��م قدم��ت اغنية للفنان الراحل 
طالل م���داح وهي »يا ليلة دانة«، اتبعته��ا بأغنية 
»أنا حبيت« ثم »وش���اي�ك ي�ا قلب���ي« و»وه��ران« 
وبعده��ا قدمت االغنية الس���امرية »وأنا يا خلي ما 
قص��رت« ثم ش���دت بأغنية »يس���عد مساك« و»يا 

منيت��ي« واختتم��ت وصلته��ا الغنائية باالغني��ة 
الوطنية »اهلل يا كويت« التي بدأت بها احلفل.

لوال المالمة

وبعد استراحة قصيرة جاء الدور على االبداع 
والتاريخ في وصلة الفنانة الكبيرة وردة اجلزائرية 
التي قدمتها املذيعة حصة اللوغاني وسط عاصفة من 
التصفيق عكست مدى اشتياق اجلمهور الكويتي الى 
املطربة الكبيرة، حيث استقبلها محبوها وعشاقها 
وقوفا بحفاوة بالغة وسط فرحة وتهليل استمرا 
لعدة دقائق لتبدأ الفرقة املوسيقية في تقدمي معزوفة 
 موسيقية بعدها شدت وردة بأجمل اغانيها وبدأت
ب� »في ي����وم وليلة«، التي داعبت بها إحس����اس 
احلضور ومن ثم وجهت اسفها جلمهورها ألنها 
مريضة مما أثر على صوتها، وقالت: رغم مرضي 
حرصت على الظهور امام حبايبي اجلمهور الكويتي 
ألنكم وحشتوني ويا ريت تساعدوني ونغني مع 
بعض، وهنا تعال����ت الهتافات والتصفيق احلار 
واجلميع يردد »بص ش����وف وردة بتعمل ايه«، 
وأكملت وردة وصلتها وغنت »لوال املالمة يا هوى« 
الت����ي رددها معها اجلمهور ث����م اغنية »حكايتي 
مع الزمان« و»ال����وداع« واتبعتها بأغنية »أكدب 

علي����ك« التي رددها اجلمه����ور معها بتفاعل غير 
مس����بوق في تاريخ املهرجان.. لتختتم وصلتها 
بأغنية »حرمت أحبك« التي أش����علت الصالة فنا 

وطربا وتصفيقا.

يسعد مساك

ثم كان املوعد مع فنان يتتبعه عشاقه في كل 
»االماكن« فينثر عليهم من عذوبة صوته وكلماته 
ما يحرك مش����اعرهم ويؤثر في قلوبهم انه فنان 
العرب محمد عبده الذي اعتلى املسرح بعد أن قدمته 
االعالمية اميان جنم وسط عاصفة من التصفيق، 
وكان����ت البداية مع االغني����ة الوطنية »باركي يا 
كويت« حيث غناها واجلمهور يحمل اعالم الكويت 
ثم قدم اغنية »البرواز« وسط تفاعل كبير جدا من 
احلضور، وبعدها شدا ب� »جمرة غضى« واتبعها 
بسامرية »في سحابة«، وأكمل فنان العرب الذي 
كان في افضل حاالته فمأل الصالة طربا أصيال وقدم 
اغنية »يسعد مساك« ثم تفاعل اجلمهور كثيرا مع 
اغنية »على البال« التي رددها معه اجلمهور ثم 
اغنية »آخر زيارة«، والتي قدم فنان العرب بعدها 
اغنية »اختلفنا« ثم »اهلل عليها عودت« و»أيوه« 

ثم كان اخلتام بأغنية »ما عاد بدري«.

اإلعالمية إميان جنم مع الفنان الكوميدي سمير غامن

عبير »وردة« مأل المسرح رغم المرض
وأغاني عبده.. »دايم على البال«
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الزميل الشيخ خليفة العلي أثناء تكرميه للعمالق عبداحلسني عبدالرضا

تكريم »الوطن« للعمالق بوعدنان »لمسة وفاء«

أمام محبة الكويتيني واحترام وتقدير اخلليجيني 
والعرب وفي ليلة متيزت بالعش����ق واحلب للفن 
احملترم واألصيل جاء تكرمي العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا في مهرجان »ليالي فبراير« ليكمل مسيرة 
التميز لهذا العرس الفني الكبير، حيث صعد على 
خشبة املسرح الفنان الكوميدي سمير غامن الذي 
جاء خصيصا من القاهرة حلضور تكرمي بوعدنان 
وقال: بوعدنان أخ وصديق تربطنا عالقة قوية فهو 
فنان أثرى الساحة الفنية العربية ليس في الكوميديا 
فقط وأيضا في الترجيديا معبرا عن سعادته بأن 
يكون موجودا في هذه اللحظة اجلميلة ومن ثم دعا 
احلضور ملشاهدة فيلم تسجيلي يضم بعض املشاهد 
من مسرحيات ومسلسالت العمالق بوعدنان والتي 
صفق اجلمهور وضحك معها وكأنه يشاهدها ألول 
مرة ثم ظهر سمير غامن مرة أخرى ومعه اإلعالمية 
اميان جنم التي دعت رئيس حترير الزميلة جريدة 
»الوطن« الشيخ خليفة العلي للصعود الى املسرح 
لتكرمي العمالق عبد احلس����ني عبدالرضا. وألقى 
الشيخ خليفة كلمة قصيرة قال فيها: لقد شاهدنا 

فيلما قصيرا مدته 6 دقائق لبعض املشاهد من أعمال 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا، وهي تذكرنا مبا كنا 
عليه في السابق من التميز والريادة واللذين لألسف 
تركناهما وتراجعنا كثيرا عنهما ولكي نعود يجب 
علينا استرجاع تلك احلقبة اجلميلة كي نتعلم من 
مسيرتهم، مؤكدا ان تلفزيون الوطن عند انشائه 

منذ عامني يسعى العادة الريادة للكويت.
وش����دد اخلليفة في كلمته عل����ى مكانة الفنان 
عبداحلس����ني عبدالرض����ا وق����ال ان����ه أكثر ممثل 
كويتي حافظ على الهوية الكويتية عبر استخدام 
املصطلحات الكويتية كما انه حمل رسالة خارج 
الكوي����ت لدرجة ان ش����عوب منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي تأثرت بأعماله وباتت تتحدث 
باللهجة الكويتية بشهادتهم ونحن نفخر مبا قدمه 

طوال تاريخه الفني.
ومن ثم متت دعوة العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
الذي صفق له اجلمهور كثيرا، وحيا جمهوره وهو 
متأثر وقال لهم »أمتنى ان نلتقي باألفراح كي نرد 
الفضل لتلك األرض الطيبة وحلكامها والخواننا 
شعبنا. وتابع: اشكر الشيخ خليفة العلي لتكرميه 
لي كما اشكر الفنان سمير غامن وكل القائمني على 
ه����ذا املهرجان وكل فبراي����ر وانتم بخير« فصفق 
اجلمهور. بالفعل بادرة الشيخ خليفة العلي عكست 
أهمي����ة التكرمي في حياة املب����دع ومدى الوفاء له 

وملساهماته من أجل رفعة وطنه.

فنان العرب محمد 
عبده أبدع فأمتع 

الحضور

جمهور كبير مأل صالة التزلج في احلفل األخير لـ »ليالي فبراير«

تواج��دت النجم��ة املصري���ة رجاء اجلداوي مع 
اجلمهور للمش���اركة في تكرمي العمالق عبداحلس���ني 

عبدالرضا.
حض��ور كثيف لألشقاء من اململكة العربية السعودية 
خصوص�ا ف���ي وصل���ة وردة وفنان الع���رب محمد 

عبده.

الزمالء في اللجنة االعالمية لم يدخروا جهدا 
ملتابعة كل صغي���رة وكبيرة في الليلة اخلتامية 

للمهرجان وعلى رأسهم الزميل ياسر العيلة.
اجلمهور الذي م���أل صالة التزلج ردد كثيرا 
»بص ش���وف وردة بتعمل ايه« عندما اعتذرت 

النها مريضة.
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خليفة العلي: نريد اس�تعادة ريادة الكويت الفنية.. وذل�ك أهم أهداف إطالق »الوطن«
بوعدنان: كل الفضل ألرضنا الطيبة وحكامها وش�عبها الغالي وعس�ى أيامنا كلها أفراح

الشيخ خليفة العلي اثناء القاء كلمته


