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 بلبل الخليج 
نبيل شعيل

 

 مدير انتاج هااليام طاير 
من السعادة النه مسؤولني 
القناة اللي يشتغل فيها عطوه 
صالحيات للتعاقد مع فنانني 
اليديد..  لبرنامجهم املنوع 

خير ان شاء اهللا! 

التهامي   ممثل شاب رمى 
على املنتجني انهم ما يبونه 
بسبب صراحته الزايدة في 
احلوارات الصحافيـة مثــــل 
ما يقـــول.. ال تكـــون عمر 

الشريف واحنا ما ندري!

 صراحة صالحيات
 ممثلة كان عندها «أمل» انها 
تشارك في عمل درامي يصور 
هااليام بـــس مخرج العمل 
طنشـــها النـــها ما نفـــذت 
طلباتــــــه الشـــخصيـــة.. 

واهللا عيب!

 طلبات

 جانب من اجلمهور الغفير في صالة التزلج

 آمال ماهر  هاني شاكر امللحن عبداهللا القعود

 نبيل «سلطن» ورابح تغّزل في الكويت 
و«دبكة» فارس هّزت أرجاء المسرح

 الكويت عاشت ليلة ساحرة في الحفل الثاني لـ «زين الليالي.. ليالي فبراير» مع الطرب األصيل

 عبدالحميد الخطيب
الثانية ملهرجان «ليالي  الليلة    في 
فبراير» الذي ينظمه تلفزيون «الوطن» 
عاش اجلمهور الكويتي سهرة غنائية 
ساحرة، جنومها بلبل اخلليج الفنان 
القدير نبيل شعيل والنجم السعودي 
رابـــح صقر، وصوت اجلبـــل الفنان 
اللبناني فارس كرم، الذين استأثروا 
التزلج،  فـــي صالة  بقلوب احلضور 
فكان احلفل كما وصفه احد احلضور 

لـ «األنباء» بأنه حفل للعمالقة.
  فـــي البدايـــة اعتلى فـــارس كرم 
املسرح وسط تصفيق وتشجيع كبير 
مـــن محبيه الذين مألوا صالة التزلج 
مبكرا، بعـــد أن قدمه املذيع اإلماراتي 
سعيد املعمري، حيث عبر عن سعادته 
البالغة باملشـــاركة في مهرجان «زين 
الليالي.. ليالي فبراير» محييا اجلمهور 
الكويتي وكل القائمني على املهرجان، 
ثم شدا كرم بعدد من أغنياته اجلديدة 
والقدمية، كانت أوالها أغنية «دخيلك» 
واتبعها بـ «ضحكت لي» ثم «يقبرني» 
التي تفاعل معهـــا احلضور، وبعدها 
قـــدم أغنيات «نســـوجني، والغربة، 
والتنورة، واألرجيلـــة، والزم حدك» 
والتي صاحبه فـــي غنائها بعض من 
اعضاء الفرقة املوسيقية الذين يحملون 
«الطبلة والـــدف»، حيث رقص معهم 
كرم «الدبكـــة اللبنانية» فهز جنبات 
املسرح وسط تصفيق وتهليل وفرحة 
عارمة في صالة التزلج، ثم قدم أغنية 
«ختيار ع العكازة»، وأنهى كرم وصلته 
بأغنية جميلة بعنوان «بيت الشعر» 

التي تفاعل معها اجلمهور كثيرا.

  بعد استراحة قصيرة، ارتقت سمراء 
«الوطن» اجلميلة االعالمية إميان جنم 
خشبة املســـرح مقدمة أطفال «زين» 
الذين غنوا أغنية وطنية بعنوان «زين 
الوطن» ثم عادت وألقت كلمات رقيقة 
ليظهر بعدها بلبل اخلليج بوشـــعيل 
وهو يغني «نوعدك» وســـط حماس 
طاغ من احلضور ثم قدم مجموعة من 
أجمل أغانيه، منها «هدا هدا، ويا قلبي 
شفيك، وجاني، وشموسوي مع غيري» 
وأتبعها بأغنية «منساك» واستجابة 

لرغبات اجلمهور شدا بأغنية «دلوعة»، 
ثم وجه حتية الى الفرقة املوســـيقية 
بقيادة املايسترو خالد فؤاد متمنيا أن 
تعود مصر الى سابق عهدها أرض خير 
وأمان ثم قدم بوشعيل بـ «سلطنة» أغنية 
«راحت وقالت»، واتبعها بـ «موالي» و«يا 
شمس» وتالهما بأغنية «يا الشيباني» 

وهي من التراث املغربي.
  وفي نهاية وصلته الغنائية، شدا بلبل 
اخلليج نبيل شعيل وسط جتاوب كبير 
من احلضور بأغنية «يا كويت»، حيث 

نزل وهو يغني بني اجلمهور الذي أخذ 
يلوح ميينا ويسارا بأعالم الكويت في 
لوحة بديعة في حب الوطن، وغادر بو 
شعيل املسرح وهو يدعو للكويت بأن 
تنعم دائما باخلير واألمان هي وأهلها 

جميعا.
الغنائيـــة واألخيرة  الوصلـــة    أما 
فأحياها النجم املطرب السعودي املتميز 
رابح صقر صاحب الشعبية الطاغية 
في الكويت، واخلليج، والوطن العربي 
والذي يشارك ألول مرة في املهرجان، 
فبعد تقدمي شركة «زين» للمطرب الشاب 
متعب الفرج وغنائه «ديرتي الكويت» 
قدمت املذيعة فاطمة بوحمد صقر بكلمات 
منمقة ليعتلي املسرح، حيث عبر في 
البداية عن سعادته بوجوده في شهر 
فبراير مع جمهوره الكويتي ليشاركه 
فرحة االحتفاالت باألعياد الوطنية ثم 
غنى «حط عينك بعني الشمس»، واتبعها 
بأغنيات «باين عليك، وعشرة أشياء، 
وجزاه اهللا، ويحقلك، وعشيري» تالها 
بأغنية «حبيبـــي ال تغلي علي» التي 
تفاعل معها احلضور بشكل كبير، ثم 
غنى «شاب الشـــعر» وأعقبها بأغنية 
«منتهى الرقة» وســـط جتاوب واضح 
من اجلمهور، خاصة الشباب، وأحلقها 
بأغنية جديدة بعنوان «يعني خالص» 
لينهي وصلتـــه الناجحة وهو يتغزل 
في الكويت وقدم أغنية «يا دار» التي 
نالت استحسان اجلميع وعبروا عنها 
بالهتاف والتصفيق، لتنتهي ليلة ساحرة 
من ليالي «زين الليالي.. ليالي فبراير» 
وخرج اجلمهور بعد استمتاعه بالطرب 

األصيل لنجوم الغناء العربي.  

 فاطمة بوحمد  إميان جنم 

 عبداهللا القعود لـ «األنباء»:  هاني شاكر 
وآمال ماهر انسحبا من المهرجان

 عبدالحميد الخطيب
  أكد رئيس جلنة احلفالت الغنائية مبهرجان 
«ليالي فبراير» امللحن عبداهللا القعود لـ «االنباء» 
ان ما نشرته خدمة «كواليس العيلة» على احملمول 
مساء أمس األول عن اعتذار الفنانني املصريني 
هاني شاكر وآمال ماهر عن املشاركة في مهرجان 
«ليالي فبراير» صحيح، مشيرا الى انه يلتمس 
لهما العذر الشديد في ظل ما متر به جمهورية 

مصر العربية الشقيقة من اضطرابات حاليا.
   وأضاف انه سيعلن في الساعات القليلة املقبلة 

عن االسمني اللذين سيحالن مكانهما، متمنيا ان 
يعود األمن واألمان الى مصر وشعبها.

  يذكر ان الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتذرت 
هي األخرى عن احياء احلفل الثاني للمهرجان، 
حيث وزعت شــــركة روتانا للصوتيات بيانا 
أعلنت خالله قرار شيرين، وان ذلك جاء نظرا 
للظروف الصعبة والدقيقة التي تعصف بأرض 
الكنانة مصر، حيث وجهت شيرين اعتذارها لكل 
القائمني على املهرجان وجلمهورها ومحبيها في 

الكويت الذين كانوا ينتظرون اطاللتها.

 سيعلن عن الفنانين اللذين سيحالن مكانهما 

  بوشـــعيل شـــارك طفلني الغناء على املسرح، 
كاشـــفا ان احدهما هو ابنه وهابي واآلخر طفل اسمه 

حمني وغنى معهما «يا كويت»
   أثناء نزول بوشـــعيل من على املسرح للغناء 
وســـط اجلمهور فوجئ بوجود ســـلم بطول املسرح 
فقال مبتســـمـــا: يبــدو ان القائمني علـى املهرجـــان 

«ما يبوني اطيح».
   العود الكهربائي اخلاص بالفنان رابح صقر تعطل 
أكثر من مرة وحاول بعض الفنيني التابعني للمهرجان 

اصالح العطل لكن دون فائدة فأكمل وصلته بدونه.
   العلم الســـعودي كان مرفوعا الى جانب العلم 
الكويتي واجلمهور ردد السالمني الكويتي والسعودي 

بني فقرتي بوشعيل وصقر.
   تواجد عدد كبير من اجلالية اللبنانية حلضور 

وصلة املطرب فارس كرم.
   عدد من ذوي االحتياجات اخلاصة كانوا ضمن 
احلضور وقد خصصت لهم ادارة املهرجان مكانا خاصا 

بهم.
   تواجد الشـــرطة ورقابة اإلعالم ساعد على ان 

تسير األمور بصالة التزلج في طريقها الصحيح. 

 نبيل شعيل: اهللا يسامحك يا رابح!
 مفرح الشمري

  رددت اجلماهير الكويتية والســـعودية 
كلمات النشيد الوطني لكال البلدين وذلك 
لتهيئة أجواء مسرح ليالي فبراير الستقبال 
«دويتو» سيجمع بني النجمني نبيل شعيل 
ورابح صقر من خالل أغنية «يا دار» ولكن 
حلمهم «تبّخر» بسبب رابح صقر الذي أخل 
ببنـــود االتفاق مـــع ادارة املهرجـــان التي 
طلبت منه أن يشارك بوشعيـــل ديتو في 
اغنية «يا دار» حيث التزم بلبل اخلليج مبا 
طلبته منــــه ادارة املهرجـــان ولم يغـــــن 
«يا دار» كعادته في نهاية حفالته الغنائية 
التي يحييها في «ليالـــي فبراير» وقبلــه 
«هال فبراير» رغم التســـريبات التي أكدت 

على تقدمي هذا الدويتو!
  «األنبـــاء» هاتفت بلبـــل اخلليج نبيل 
شعيل ملعرفة السبب احلقيقي لعدم تقدمي 
«الدويتو» خصوصا ان املطرب رابح صقر 

رفض اجراء املقابلة التلفزيونية مع «الوطن»، 
حيث اكد بوشعيل انه كان ملتزما بتعليمات 
القائمني على املهرجان بعدم غناء «يا دار» ألنه 
سيغنيها «دويتو» مع رابح وكان السيناريو 
املوضوع لذلك هو امـــا ان يدخل معه الى 
املسرح أو بعد دخول رابح للمسرح حيث 
سيغني أغنيتني ثم يدعو بوشعيل للدخول 
للغناء معه ولكن أيا من السيناريوهني لم 
يحصل مما وضـــع القائمني على املهرجان 
في حرج أمام بلبل اخلليج بسبب «طناش» 

رابح للموضوع.
  بوشعيل كان على استعداد لغناء الدويتو 
ولكن «اهللا يسامح رابح»ـ  كما قال ـ   الذي لم 
يعط املوضوع أي أهمية. وبعد ذلك صعد 
بوشعيل سيارته مصطحبا أهله عائدا الى 
منزله رغم ان جمهور وصلته كانوا يطالبونه 
بغناء «يا دار»، ولكنه كان ملتزما بالتعليمات 

التي أبلغها له القائمون على املهرجان. 

 لقطات حلم الجماهير الكويتية والسعودية تبّخر عندما ذهب دويتو «يا دار» أدراج الرياح

 رابح صقر
 فارس كرم يرقص «الدبكة»

 جليد «التزلــج» ذاب 
بسـحر «البلبـل» و«صوت 
الجبـل» و جماهيرية«صقر»


