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املطربة سحر نالت اعجاب جميع احلضور في احلفل الرابع

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

أسماء املنور

الزميل مفرح الشمري مع القاضي العراقي منير حداد

الفنان الكبير أبوبكر سالم اجلمهور الغفير في صالة التزلج

عزفا أجمل ألحان الرومانسية والطرب األصيل في الليلة الرابعة مع أسماء المنور

خوف الرويشد تحول إلى »سلطنة« 
وأبوبكر استرجع ذكريات طفولته في »ليالي فبراير«

عبدالحميد الخطيب 
الطرب األصيل والرومانسية 
كانا عنوان احلفل الرابع ملهرجان 
»زين الليال���ي.. ليالي فبراير«، 
حي���ث كان اجلمهور على موعد 
مع أكبر وأقوى جن���وم الغناء 
والطرب في الوطن العربي وهم 
سفير األغنية اخلليجية عبداهلل 
الرويشد والفنان الكبير أبوبكر 
س���الم ومعهما املغربية أسماء 
إبداعاتهم  املنور، والذين قدموا 
وسط حفاوة كبيرة من احلضور 
الغفير الذي توافد مبكرا وقبل 
انطالقة احلفل بساعة ومأل صالة 
التزل���ج فلم يع���د هناك موطئ 

لقدم.

رغبة الجمهور

في البداية اعتلت املذيعة حصة 
اللوغاني خشبة املسرح مقدمة 
املنور  وصلة املغربية أس���ماء 
بعبارات جميلة أطلت بعدها املنور 
مع صيحات وهتافات اجلمهور 
مبتدئة وصلته���ا برفقة الفرقة 
املوسيقية بقيادة املايسترو هاني 
فرحات بأغنية »روح« التي حملت 
عنوان ألبومها األخير التي تفاعل 
معها احلضور بشكل كبير أخرج 
املنور من رهبة مواجهة اجلمهور 
ال���ذي خاطبته قائلة  الكويتي 
»خمسة وخميسة عليكم«، ومن 
ثم غنت املنور من ألبومها اجلديد 
»ويل« وأتبعتها بأغنية »أبشرك« 
و»الشباك«، كما قدمت أغنية »كل 
ما حملت���ك« ذات اإليقاع والرمت 
السريع والتي أشعلت من خاللها 
حماس ومشاعر احلضور، بعد 
ذلك لم يكن للمنور سوى تلبية 
رغبة جمهورها العاشق لصوتها 
القوي بغنائه���ا مقطعا وبدون 
موسيقى من أغنية »احملكمة«، 

بعد ذلك أرادت املنور تأكيد قدرتها 
على أداء جميع األلوان والفنون 
الغنائية، السيما تلك املشهورة في 
الكويت من خالل أدائها لسامرية 
»يا سعود فات من الشهر« التي 
نالت إعجاب احلضور من كبار 
اللون  السن ممن يعشقون هذا 
من األغني���ات، وواصلت املنور 
تألقها لتغني باللون املغربي »دابة 
دابة« وأحلقتها بأغنية »خاينة« 
خامتة وصلته���ا املميزة بإعادة 

أغنية »دابة دابة«.

»الصبر طيب«

بع���د وصلة املن���ور وأثناء 
االس���تراحة غنى مجموعة من 

األطفال أغني���ة وطنية بعنوان 
»عيد الوطن« ارتفعت معها أعالم 
الكويت لتطل بعدها املذيعة إميان 
جنم معلنة تكرمي املوس���يقار 
الكبي���ر إبراهيم الصولة ملحن 
النش���يد الوطني للكويت الذي 
الرابعة  الليلة  أنش���ده جمهور 
كامال وهم وقوف، ومن ثم اعتلى 
املذيع اإلماراتي سعيد املعمري 
خشبة املسرح معلنا عن وصلة 
الفنان أبوبكر سالم الذي قوبل 
بتصفيق وهتاف اجلمهور ليبدأ 
وصلته برفقة فرقة موس���يقية 
بقيادة املايسترو أمير عبد املجيد 
بأغنية »شلون حال الربع« هز 
فيها بصوته أرجاء املسرح، اتبعها 

بأغنية »احملبة والشي« والتي 
تفاع���ل معها احلضور بش���كل 
الفت، ليقدم بعدها أغنية »هيه 
هيه الس���نني« وهي من األغاني 
الراسخة في أذهان محبي وعشاق 
صوت بوأصيل، أحلقها بأغاني 
»الصبر طي���ب، وين صندوق 
الكتب، فهمك ملعنى احلب« خامتا 
وصلته بأغنية كتبها جده أبوبكر 
بن شهاب استرجع من خاللها بو 
أصيل ذكريات طفولته في قرية 

ترمي في حضرموت.

 »وحشت الدار«

أثناء االستراحة قدمت املطربة 
الشابة سحر أغنية وطنية بعنوان 

»صباحك يا وطن« مبشاركة 
مجموع����ة من األطف����ال وهي 
ضمن األلب����وم الوطني الذي 
طرحته شركة »زين« أخيرا. 
ول����م ينتظر جمه����ور الليلة 
الرابع����ة كثي����را حتى ظهرت 
املذيعة فاطم����ة بوحمد لتقدم 
سفير األغنية اخلليجية الفنان 
عبداهلل الرويشد ليطل بوخالد 
على املسرح وسط إعصار من 
التصفيق والهتاف احلار ليغني 
»وينك« والت����ي ردد كلماتها 
اجلمهور ليخاطبه بعدها قائال: 
كل عام وانتم بخير والكويت 
وحكامها بخير، أنا خايف من 
هاللحظة من قبل أسبوع، ومن 
ثم شدا بو خالد األغنية الوطنية 
»عيدي ياكويت« والتي متايلت 
الكويت وألهبت  أع����الم  معها 
مش����اعر اجلمه����ور الذي ردد 
جميع كلمات أغانيه، وشهدت 
الرويش����د غناءه عدة  وصلة 
أعمال يقدمها للمرة األولى على 
خشبة مسرح »ليالي فبراير« 
منها أغنية »روح ونس����اني، 

تغيب شلون، هال«.
وألنه سلطان للرومانسية 
قدم الرويشد أغنية »وحشت 
الدار« ليتابع بعدها »السلطنة« 
وق����دم أغني����ة »ال جتين����ي 
تعتذر« وسط هتافات ومتايل 
اجلمه����ور، كما قدم أغنية »ما 
في أحد مرتاح« التي استقبلها 
احلضور بحرارة ورددها معه 
وحلق بوخالد في سماء الطرب 
األصيل في أغنية »تعال«، وبعد 
الهتافات وإصرار من اجلمهور 
تغنى مبقطع من الرائعة »ملني 
بشوق« خامتا وصلته املميزة 
بأغنية وطنية جديدة بعنوان 

»عيد يا وطن«.

عين الحسود أصابت الصولة

عبدالحميد الخطيب
ش����هد احلفل الرابع للمهرجان مشهدا رائعا 
لتقدير الرموز في الكويت والذين أعطوا لوطنهم 
الكثير من وقتهم وجهدهم وافكارهم فكانوا محل 
تقدير الكل كبارا وشبابا وصغارا، فأثناء مغادرة 
املوسيقار الكبير ابراهيم الصولة ملحن النشيد 
الوطني للكويت والذي قوبل أثناء تكرميه مبوجة 
تصفيق كبيرة، زلت قدمه و»طاح« واقفا فأسرع 

الشباب الكويتي ملس����اعدته ثم عاد الى املسرح 
فوق����ف له جميع من في صال����ة التزلج احتراما 
وسط تهليل لم يسبق له مثيل، ليؤكد اجلمهور 
الكويتي له انه حتى ل����و طاح فهو أحد الرموز 

الكبيرة التي اذا »طاحت طاحت« واقفة.
ولعل أصدق كلمة تصف هذا املوقف هي التي 
قالتها اإلعالمية إميان جنم: »نحن محسودين وراح 

نبقي على هذه األرض ألننا كويتيني«.

في مبادرة إنسانية ملس فيها جمهور مهرجان 
»زين الليالي.. ليالي فبراير« طيبة قلبه طلب 
سفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد من 
اجلمهور في صالة التزلج ان يأذنوا له مبصافحة 
بعض املعاقني احلاضرين للحفل، قال: اسمحوا 
لي بان انزل اسلم، وهنا تعالت األصوات وصفق 

اجلميع للرويشد ورددوا جميعا »عاش بوخالد«، 
حيث يؤكد بوخالد بهذه العادة السنوية انه من 
الفنانني احلريصني على دعم ذوي االحتياجات 
اخلاصة ف���كان معهم مثل األب واألخ، وكانت 
لفتة إنسانية جميلة عكست اجلانب االنساني 

لسلطان الرومانسية.

املوسيقار الكبير ابراهيم الصولة  أثناء تكرميه من االعالمية اميان جنم

الرويشد مصافحا سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي في لفتة انسانية منه لذوي االحتياجات اخلاصة

الجمهور للرويشد: »عاش بوخالد«
طلب منهم أن يأذنوا له بمصافحة بعض المعاقين

»طاح« بعد تكريمه في »ليالي فبراير«

مفرح الشمري
خط���ف القاض���ي العراقي 
منير حداد ال���ذي اصدر حكم 
املقبور صدام، األضواء  اعدام 
في احلف���ل الرابع الذي أحياه 
العمالقان أبوبكر سالم وعبداهلل 
الرويشد مبشاركة أسماء املنور 
الكثير من اجلماهير  وحرص 
على التصوير معه بعد ان بعثت 
»مس���جات« عبر خدمة البالك 
بيري عن حضوره في هذا احلفل 
فأصبح مطلب الكثير للتصوير 
معه وكان يلبي هذه الطلبات 

بابتسامة جميلة.
وأكد القاضي مني�ر ح���داد 
ل� »األنباء« أن اقامته في الديرة 
ألنه وجد فيها األمن واألمان، 
مشيدا بصوت سفير األغنية 
الكويتية عبداهلل الرويشد الذي 
يعشق صوته لدرجة ال توصف، 
متمنيا كل تقدم وجناح للكويت 

باحتفاالتها الوطنية.

أسماء المنور زعالنة!

املطربة املغربية اسماء املنور 

»زعل��ت« نوعا ما ألنها كانت 
تريد ان يقدمها على املس���رح 
املذيع اإلماراتي سعيد املعمري 
املذيعة حصة  ولكن قدمته���ا 
اللوغاني ألنها صديقتها وسبب 
اصرار اس���ماء املنور على ان 
يقدمها املعمري بعد اعجابها به 
بتقدميه للمطرب فايز السعيد 
وكانت تتمنى ان يقدمها ولكن 

امانيها ما حتققت!

اإلضاءة وعيون عبداهلل!

اش���تكى س���فير األغني���ة 
اخلليجية عبداهلل الرويشد من 
قوة اإلضاءة على املسرح وطلب 
م���ن املخرج أحم���د الدوغجي 
تخفيفها ألنها »حرقت« عيونه 

بشكل ال يوصف!

القاضي منير حداد خطف األضواء
 في المسرح وأسماء المنور زعالنة!

اإلضاءة حرقت »عيون« الرويشد


