
 24  فنون  السبت ١٢ فبراير ٢٠١١  

 ناصر عاد لجمهوره بعد غياب والشطي غنى لـ «العيون الفتانة» 
  وكرزون هامت شوقًا  في حب الكويت والسعيد استنجد بـ «الشرطة»

 ليلة شبابية أحياها ملكة وثالثة فرسان في «ليالي فبراير» بصالة التزلج

 حمود ناصر 

 ديانا كرزون  بشار الشطي 

 فايز السعيد 

 االماراتي ماجد عبداهللا 

 بدر الشعيبي  جنم «ستار اكادميي» ابراهيم دشتي 

 حنان 

 مواهب جديدة.. مفاجآت
 سعيد المعمري «عفس» الصالة!

 لتحركاته التي أحرجت لجنة نظام الحفالت

 شهد احلفل الثالث للمهرجان عدة مفاجآت من القائمني 
على «ليالي فبراير» ومتثلت في اتاحة الفرصة لبعض 
املواهب الكويتية واخلليجية الشابة للوقوف على املسرح 
ومواجهة اجلمهور ألول مرة، ومنهم الفنانون الشباب 
ابراهيم دشتي وبدر الشعيبي واالماراتي ماجد عبداهللا 
والشـــاعر االماراتي الكفيف أحمد الغفل، باالضافة الى 
املوهبة الشابة التي قدمتها شركة «زين» وهي املطربة 

حنان والتي يبشر صوتها بوالدة فنانة جيدة. 
  من جانب آخر، شهد احلفل حضور عدد من النجوم 
الشباب ومنهم صمود ومحمد الوادي ويوسف الشطي 
وعبدالعزيز األســـود وعبدالعزيز الويس ومحمد وبدر 

الشعيبي وغيرهم. 

 مفرح الشمري
  ال شك ان املذيع اإلماراتي سعيد املعمري لفت انتباه جمهور 
حفالت «ليالي فبراير» الغنائية هذا العام، وذلك من خالل أسلوبه 
العفوي اجلميل، لكن هذا ال يعني ان يترك له احلبل على الغارب 
ليفعل ما يشاء على مسرح املهرجان حتى ال يختل النظام فيه 
في الوقت الذي تســــعى جلنة التنظيم الــــى ثباته حتى نهاية 
احلفالت. فلقد أراد املعمري في وصلة املطرب فايز السعيد أن 
يسجل حدثا مهما على خشبة مسرح «ليالي فبراير» عندما ظل 
يرقص والسعيد يتغنى مبحبوبته «الكويت» ورغم التشجيع 
الذي وجده من بعــــض اجلماهير املوجودة إال ان هناك العديد 
منهم انتقدوه، متســــائلني: لو كان هذا األمر فعله أحد املذيعني 
الكويتيني فكيف تكون ردة الفعــــل؟ على الرغم من ان مخرج 
احلفل احمد الدوغجي قد طالب املعمري باخلروج من خشــــبة 
املسرح مباشــــرة بعد تقدميه املطرب فايز السعيد، وهذا األمر 
أعلنه املذيع ســــعيد املعمري بعد ان طالــــت فترة وقوفه على 
املسرح. ولم يكتف املذيع املعمري مبا فعله على خشبة املسرح 
فبعــــد نزوله عند اجلماهير «عفس» الصالة بتحركاته التي لم 
يجد لها املنظمون أي مبرر لتلبية طلبات اجلماهير بالتصوير 
معه وقوفا واملطرب فايز الســــعيد يغني،  ما دفع جلنة النظام 
لتنبيهه أكثر من مرة واجللوس في مكانه، خصوصا ان رقابة 
وزارة اإلعالم طلبت منهم إخراجه ليعم االســــتقرار في الصالة 

حتى ال يحدث هرج في املسرح. 

 املذيع سعيد املعمري يرقص مع املطرب فايز السعيد على املسرح 

 عبدالحميد الخطيب
الثالثة من  الليلــــة    جــــاءت 
مهرجان «زيــــن الليالي.. ليالي 
فبرايــــر» مختلفة عــــن غيرها، 
خصوصــــا أنها حملــــت أحالم 
الشــــباب الكويتي الواعد الذين 
شاركوا جنوم الساحة الغنائية 
العربية إبداعاتهم وسط حضور 
جماهيري كبير غصت به صالة 

التزلج.

  «انت ع البال»

التاسعة  الساعة    فمع دقات 
والنصف انطلق احلفل الساهر 
بإطاللة من املذيعة فاطمة بوحمد 
التي حيت اجلمهــــور الكويتي 
وقدمت أول فرسان الليلة، وهو 
املطرب حمــــود ناصر الذي بدأ 
وصلته بالتعبير عن ســــعادته 
ملالقاته اجلمهور الكويتي، بعد 
غياب دام عدة ســــنوات ثم شدا 
بأغنية «مضمــــون» وأتبعها بـ 
«حبيبي»، ثم قدم ناصر مجموعة 
من أجمل أغانيه الشبابية التي 
ألهبــــت حمــــاس اجلمهور مثل 
«مســــتحيل، أنت علــــى البال، 
مستانس على اجلو» ثم توقف 
قليال، حيث أهدى حتية خاصة 
إلى العب املنتخــــب وليد علي 
ومتنــــى الشــــفاء العاجل البنه 
الذي يعالج حاليا، وتابع ناصر 
فغنى من جديده برفقة الغيتار 
«على فكره اللي يحب ما يكره»، 
واستجابة لطلبات اجلمهور قدم 
أغنية جديــــدة أهداها إلى أحد 
الفرقة يوســــف املاص  أعضاء 
ليختــــم حمود ناصــــر وصلته 
باألغنيــــة الوطنية «يا كويت» 
والتي نالت استحسان اجلمهور 
بشكل الفت ليسجل لنفسه عودة 

مــــرة أخرى عبر  قوية والئقة 
«ليالي فبراير».

  ومــــن جديد أطلــــت املذيعة 
فاطمــــة بوحمد لتقدم مجموعة 
من األطفال تابعني لشركة «زين» 
حيث غنوا مع املطربة حنان أغنية 
بعنوان «احلنة» ثم قدمت بوحمد 
للجمهور سحر الشرق القادم من 
االردن، النجمة ديانا كرزون التي 
تقف ألول مرة على خشبة مسرح 
«ليالي فبراير»، حيث أطلت على 
جمهورها بفســــتان أسود أنيق 
وجــــذاب كامللكة وابتســــامة ال 
تفارق محياها واستهلت وصلتها 
بأغنية وطنية «يا كويت يا ديرة 
األحباب» التي رفرفت معها األعالم 
وحظيت بترحيب اجلمهور، ثم 
قالت والعبرة تخنقها: أنا أغني 
الكويت كوني ولدت  عن بلدي 
وعشت فيها وفخورة بأنني اليوم 
أغني مع شعبها، وشدت بعد ذلك 
بأغنية «ردوا» وأحلقتها بـ «حقك 
علي» ووســــط تفاعل اجلمهور 
قدمت أغنية من الفلكلور متتزج 
بالســــحر والروعة «أمان أمان» 
واتبعتهــــا بأغنية «تفرقوا» ثم 
«جيتك» و«حبيبي» و«أحبك»، ثم 
تعود إلى فن الفلكلور بأغنية «أنا 
أتبع قلبي»، احلقتها بأغنية جلارة 
القمر فيروز «يا سهر الليالي» 
وكذلك أغنية ألم كلثوم «أكذب 
عليك» ثم عادت مرة أخرى إلى 
الفلكلور وشدت بأغنية «قلبك 
املياس» ووسط هتافات تطالبها 
باملزيد قدمت أغنية «ســــمرة يا 
سمرة» ثم «انساني ما أبي أنساك» 
وختمت كرزون وصلتها الغنائية 

بأغنية «يا كويت».
اللحظات ســــريعا    ومــــرت 
لتطل علينا مرة أخرى املذيعة 

فاطمة بوحمد لتعلن عن هدية 
املهرجــــان جلمهوره وهي جنم 
«ستار أكادميي» إبراهيم دشتي 
الذي اعتلى خشبة املسرح فغنى 
الســــنغل «خاصمتها»  أغنيته 
والتي متيــــز في غنائها متمنيا 
ان يشــــارك في املهرجان العام 

املقبل.

  «شلون بأصبر»

الســــاعة من  اقتــــراب    ومع 
الواحدة فجرا أطل املذيع مشعل 
الشــــايع الــــذي هنــــأ اجلمهور 
مبناسبة االعياد الوطنية ثم قدم 
صديق عمره بطريقته اخلاصة، 
وقــــال: نرحب بنجــــم األغنية 
الشبابية بشار الشطي ووسط 
هتافات اجلمهور ظهر الشــــطي 
وهو يغنــــي «ليالي فبراير» ثم 
انتقل الى أغنية «شلون بأصبر» 
وفي لفتة إنســــانية حتسب له 
وجه الشــــطي نداء إلى الشعب 
املصري، متمنيا أن تعود األمور 
إلى طبيعتها وأهدى مصر أغنية 
«كلمة حلــــوة وكلمتني» والتي 
رددها معه احلضــــور، ثم عاد 
ليشــــدو بأغنياته فقدم «قوى 
من األول» و«بالراحة» و«حبيب 
الدنيا» التي أشعلت الصالة هتافا 
وتصفيقا وأكمــــل بأغنية «كل 
شــــيء معقول» للمطرب محمد 
البلوشي، ثم وجه الشطي حتية 
الى الفنان الشاب بدر الشعيبي، 
حيث شاركه دويتو أغنية «منت 
متحمل» من ألبومه األخير، ثم 
قدما مقطع «يا كويتي»، وسط 
موجة من التصفيق، ولم يكتف 
بهذا احلد، بل واصل الشطي تألقه 
وحضوره مع فرقته املوسيقية 
وغنى «اجلمل» واتبعها بأغنية 

ســــامري «أنا يا خلــــي»، وهي 
من كلمــــات مبــــارك احلديبي 
وأحلان يوسف املهنا، ثم طلب 
من اجلمهور ان يشــــاركه غناء 
«عذروب خلي» للراحل عوض 
الدوخي والتي اتبعها بأغنية «أبو 
عيون فتانة» للفنان عبد الكرمي 
عبد القادر وختم الشطي وصلته 
الغنائية مبكس وطني وســــط 

جتاوب كبير من اجلمهور.

  «بأمس دورك»

  وبعد استراحة قصيرة أطل 
املذيع اإلماراتي سعيد املعمري 
ليقدم ابن بلده ســــفير األحلان 
املطرب فايز السعيد من خالل 
مقدمــــة مميزة، اعتلــــى بعدها 
السعيد خشــــبة املسرح وغنى 
أغنية «الكويت» ثم قدم السعيد 
أغنية «ينسى وأنا ما تناسيته» 
اتبعها بأغنية «إشارة» ثم توقف 
عــــن الغناء لكي يقــــدم موهبة 
إماراتية على خشبة املسرح أتت 
خصوصا للمهرجان وهو املطرب 
اإلماراتي الشاب ماجد عبداهللا، 
حيث غنى مع فايز السعيد دويتو 
ألغنية «بأمس دورك»، ثم واصل 
السعيد حيث شدا بأغنية «أحلق» 
والتي اتبعها بأغنية «أحيانا» ثم 
خير جمهوره في األغنية القادمة 
فطالبوه بأن يغني «الشرطة» 
وبعدما انتهى منها توقف وطلب 
أن يقدم موهبة إماراتية أخرى، 
وهو شاب إماراتي شاعر كفيف 
اسمه أحمد الغفل وأهدى أبياتا 
شعرية للكويت، ثم ختم فايز 
السعيد وصلته بأغنية وطنية 
عن الكويت ليسدل بعده الستار 
علــــى احلفل الثالــــث من «زين 

الليالي.. ليالي فبراير».  


