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  ١٠  ديسمبر ٢٠١٠ 

 ممثـــل صايـــر منتج  24 
هااليام مطيـــح في دولة 
عربية بعدمـــا أخذ اعفاء 
الكرت واملصيبة  من طق 
انه مسؤولينه بالدوام ما 

يدرون.. صج اي شي! 

 كرت
 ممثلة كانت «أمنيتها» 
انها تكون بطلة مسلسل 
محلي يصور هااليام بس 
املخـــرج عطاهـــا حلقات 
محدودة النها قدراتها الفنية 

ضعيفة.. زين تسوي!

 بطلة
 منتج مـــو عارف 
شيسوي بعمره هااليام 
طايحله حترش بالبنات 
في الفيـــس بوك لعل 
وعسى يحقق اللي في 

باله.. واهللا عيب!

 تحرش

 «األزرق» تواجد 
  بكامل نجومه 
م الفائزين    و«الوطن» كرَّ
  في «غوانزو» وأبطال 
غرب آسيا 

ــس حترير   ـ رئي
ــن»  ــدة «الوط جري
الزميل الشيخ خليفة 
ــدت عليه  ب العلي 
ــعادة  الس عالمات 
احلفـل  ــوال  وطــ
وكأس  ــا  جالس كان 
«خليــجــي ٢٠» أمامه.

ــل كان مجانيا    ـ حضور احلف
وأعداد كبيرة من محبي االزرق لم 
تستطع الدخول بعد امتالء صالة 
فجحان املطيري باجلمهور الغفير 
الذي جاء مبكرا ليتمكن من الدخول 

ملتابعة احلفل.
ــل  ــد «األزرق» بكام   ـ تواج
ــم يبخلوا على  جنومه الذين ل
احلضور ولبوا دعواتهم بأخذ 

صور تذكارية.
  ـ إميان جنم أكدت أنها تشجع 
فريق برشلونة ونادر كرم قال 
انه يعشق ريال مدريد لكنهما 

يجتمعان على حب «األزرق».
ــدا  متواج كان  ــن  األم   ـ 
بصورة كبيرة وساعدوا اللجنة 
املنظمة للحفل في تنظيم دخول 

اجلمهور.
ــة  ــر العيل ــالن ياس   - الزمي
ــق  ــراروة وفري ــداهللا الط وعب
ــن» ذللوا جميع العقبات  «الوط
ــام الصحافة للقيام بدورها  ام
على اكمل وجه.. فشكرا لهم. 

معها اجلمهور بشكل ملحوظ، وبعدها 
غنى «مافيني»، واختتم وصلته بإعادة 
أغنية «كاســــنا ازرق» ليفسح املجال 
لدخــــول الفنانة فطومــــة التي قدمت 
فقرتها املذيعــــة فاطمة بوحمد، حيث 
بدأت بأغنية «درب الســــنا والعدالة»، 
ثم قدمت اغنية «يعجبني االزرق وما 
غيره يعجبني» من كلمات «الشاهني» 
الشيخ جابر علي االحمد، واتبعتها بـ 
«يادي الطيب، وايش اسوي، نحمد اهللا 
يوم قالوا فايزين، يامنيتي» واختتمت 
وصلتها بأغنية «يا دار» والتي رددها 

معها اجلمهور.
  بعد اســـتراحة قصيرة ومع الفقرة 
الغنائية الثالثة اطل من جديد االعالميان 
اميان جنم ونادر كـــرم ليقدما بكلمات 
رقيقة جارة القلب كما وصفاها الفنانة 
اللبنانية يارا التي اعتلت املسرح وسط 
تصفيق كبير، حيث استهلت وصلتها 
بأغنية «رحت املعمورة» ومن ثم قالت: 
انا سعيدة ملشـــاركة الشعب الكويتي 
الفرحة بفوز منتخبـــه الوطني بكأس 
اخلليج الـ ٢٠، متمنية ان تدوم الفرحة 
عليه، مضيفة: عـــاش االزرق، ومن ثم 
شدت وسط جتاوب كبير من احلضور 
بأغنيات «صدفة، حاول مرة، اهللا يغمرك، 
ماروم»، بسك تيجي حارتنا»، ثم شدت 
بأغنية السيدة فيروز «نسم علينا الهوى» 
واتبعتها بـ «قولي متى أشوفك» ثم ختمت 
وصلتها بإعادة اغنية «صدفة» وســـط 

تصفيق كبير من احلضور.
  أما الوصلــــة الغنائيــــة االخيرة فقد 
تصدى لها صاحب الشعبية الكبيرة الفنان 
االماراتي حسني اجلسمي والذي أطل على 
اجلمهور بعد مقدمة رائعة من االعالمية 
اميان جنم ليعبر عن سعادته بفوز االزرق 
الغالية وشدا بأغنية  العاشــــرة  بالكأس 
«بحر الشوق لطامي» واتبعها بأغنيات «يا 
التــــاج ع الراس» و«أنا كويتي»، ثم حمل 
كأس «خليجي ٢٠» وغنى «مسافر»، تالها 
بأغنيات «فرس، ال تسالي، الطير، ما احلب 
اال للحبيب االولي»، ليسدل الستار بنجاح 
منقطع النظير على حفل تلفزيون «الوطن» 
الذي أقامه لالحتفال بفوز «االزرق» بكأس 

خليجي ٢٠. 

ة متميزة لإلعالميني اميان جنم    وبطلَّ
ونادر كرم واللذين استقبلهما اجلمهور 
بحفاوة بالغة، قدما أبطال الكويت والذين 
كرمـــوا الجنازاتهـــم الرياضية ومنهم 
الفائزون في «غوانـــزو» وأبطال غرب 
آســـيا، وكذلك جنوم املنتخب الوطني، 
حيث تعالت الهتافات مع كل اســـم من 
أبطال «االزرق»، وهم من جانبهم شكروا 
كل من ساندهم للوصول الى هذا االجناز 

الذي طال انتظاره.
   بعــــد ذلك بدأ احلفــــل الغنائي مع 
الفنان فــــواز مرزوق والذي اســــتهل 
وصلته بأغنية «كاســــنا ازرق يا أهل 
الكويــــت» وأهداها للمنتخب الوطني، 
واتبعها بـ «احملبة والوفا» والتي تفاعل 

اجلســـمي، يارا، فطومة، فواز مرزوق 
والذين استحقوا ان يتفاعل معهم اجلمهور 
في كل كلمة معبرة عن تقديرهم للمنتخب 

الوطني ومجهوده في بطولة عدن.
  بدأ احلفل بكلمات تعبر عن سعادة 
غامرة من الشـــيخ طـــالل الفهد رئيس 
االحتاد الكويتي لكرة القدم والذي طالب 
احلضور بترديد النشيد الوطني، فقام 
اجلميع ورددوا «وطني الكويت سلمت 
للمجد.. وعلى جبينك طالع السعد» حتى 
آخر النشـــيد، ثم قـــال الفهد للجمهور: 
أريدكم ان تغنوا للكويت «وطني حبيبي 
الوطن الغالـــي» فتغنى بها كل من في 
الصالة وسط فرحة عارمة وأكملوا «وطن 

النجم العالي وطني».

 عبدالحميد الخطيب
  لم يكن مســـاء أمس االول عاديا في 
صالة فجحان املطيري بنادي القادسية، 
بـــل كان مبهجا ورائعـــا، فالكل يصعد 
وينزل، واجلميع يبادر ويساعد، كأنها 
خلية نحـــل، منظر جميل يوحي بحب 
كبيـــر وفرحة عارمـــة باالجناز الكبير 
الذي حتقق في «خليجـــي ٢٠»، حيث 
بدأت جموع اجلماهير تقبل بعد الساعة 
السادسة ملشـــاركة تلفزيون «الوطن» 
االحتفاء باألبطال حتى اكتظت الصالة 
مبحبي «األزرق»، باإلضافة الى معجبي 
«فرسان» هذا احلفل الذين جاءوا خصيصا 
ملشاركة اجلمهور الكويتي فرحة الفوز 
بالكأس العاشـــرة وهم النجوم: حسني 

 لقطات 

 رئيس حترير جريدة «الوطن» الزميل الشيخ خليفة العلي وأمامه كأس «خليجي ٢٠»

 حسني اجلسمي واملطربة الكفيفة سحر العجمي يغنيان «مالي عزا من دونك» 

 الجسمي وسحر.. فرحتان

 شهد احلفل مشاركة الفنان حسني اجلسمي مع املطربة الكفيفة سحر العجمي، حيث كونا معا دويتو 
ــمي انه يتمتع بحس  ــكل كبير، ليؤكد اجلس ألغنية «مالي عزا من دونك» والتي تفاعل معها احلضور بش

إنساني كبير.
ــة  ــاهدي شاش ــحر قلوب كل احلضور في صالة فجحان املطيري ومش   من جانبها جذبت املطربة س
تلفزيون «الوطن» بصوتها اجلميل، وبكلماتها املعبرة خصوصا بعد انتهاء األغنية، حيث وجهت شكرها 
الى اجلسمي وقالت له: اليوم فرحتنا فرحتان األولى بفوز املنتخب بكأس «خليجي ٢٠» والثانية ملشاركتك 

لنا فرحتنا.
ــحر الغناء في حفالت مهرجان «ليالي فبراير» بأغنية «فقدتك يا أعز  ــارك س ــمي ش   يذكر ان اجلس
الناس»، وكانت بادرة استحقت الثناء من الكثيرين، وكانت أول حدث إنساني يستهل به اجلسمي منصبه 

كسفير للنوايا احلسنة. 

 فطومة  فواز 

 اجلمهور الغفير في صالة فجحان املطيري بنادي القادسية

 حسني اجلسمي  يارا 

 تلفزيون «الوطن» احتفى باإلنجاز التاريخي وسط حضور جماهيري كبير 

 لقطة جماعية لنجوم األزرق

 رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم
  الشيخ طالل الفهد

 الجسمي: الكأس العاشرة «غالية» 
  .. ويارا: عاش «األزرق» بطل «خليجي ٢٠»


