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فهد الكبيسي

وعد

قيثارة الخليج نوال الكويتية فنان العرب محمد عبده

رئيس حترير »الوطن« الزميل الشيخ خليفة العلي يتوسط جنود املهرجان الزمالء في »الوطن«

»ياكويت«.. محمد عبده بعث »الرسايل«
ونوال للجمهور: »أنت تاج الروح«

البداية كان���ت مع املطرب 
الكبيس���ي في  القط���ري فهد 
إطاللته االولى على اجلمهور 
الكويت���ي، إذ اعتلى املس���رح 
في صالة التزلج بعد ان قدمه 
املذيع االماراتي سعيد املعمري، 
ورحب ب���ه اجلمهور ليصدح 
بأجمل أغانيه مبصاحبة الفرقة 
املوس���يقية بقيادة املايسترو 
مدحت خميس فاستهل الكبيسي 
وصلته بأغنية وطنية بعنوان 
»جنة يا كويت« واتبعها ب� »ما 
عرفت احلب« ثم »بصراحة«، 
ليحلق مع اجلمهور في عالم من 
التميز عندما غنى »مالك ومال 
الن���اس« والتي ألهبت حماس 
احلضور، ثم ق���دم أغنية »يا 
صاحبي« وأحلقها ب� »ادعولي 
ي���اهلل« ثم ش���دا بأغنية »من 
عادتي اسهر« واتبعها بأغنيته 
التي  املشهورة »سبعني مرة« 
تفاعل معها احلضور بش���كل 
كبير، فاس���تغل الكبيسي هذا 
التجاوب وغنى »هذي حالة« 
وأحلقها بأغنية »احلب أسرار«، 
البداية  ليختتم فقرته بأغنية 
»جن���ة يا كوي���ت« التي نالت 
تصفي���ق وهت���اف اجلمهور 

الغفير.

ولم ي���دم االنتظار طويال، 
حيث كان اجلمهور على موعد 
م���ع محبوبته التي غابت عنه 
الع���ام املاضي وه���ي قيثارة 
اخلليج ن���وال الكويتية التي 
املذيعة فاطمة بوحمد  قدمتها 
بعد ان قدمت شركة »زين« أغنية 
وطنية بعنوان »وطن احلرية« 
وهو من ألبومها الوطني الذي 
أنتجته احتفاال باألعياد الوطنية، 
لتطل نوال وسط ترحيب كبير 
الذي  الكويتي  من اجلمه���ور 
كان ينتظرها بش���غف، حيث 
بدأت وصلته���ا بأغنية »أنت 
الروح« وأحلقتها بأغنية  تاج 
»نفضل« ثم »ه���ذي جديدة« 
و»لقيت روحي« وتلتها بأغنية 
»أيام حلوة« ث���م »طال هجر 
احلبايب« وهي أغنية تراثية 
لعبداهلل الفضالة ثم شدت نوال 
بأغنية »أحتداك« والتي رددها 
معها اجلمهور، وأحلقتها بأغنية 
»مو نادمة« و»معقولة تنساني« 
وشدت بعد ذلك بأغنية »ضاقت 
عليك« وسط جتاوب كبير من 
احلضور، وأحلقتها بأغنيات 
»رفعت الصوت، لوال احملبة، 
عادي«، وختمت نوال الكويتية 
وصلتها بأغنية »أنا الزين« التي 

تفاعل معها احلضور بش���كل 
كبير.

الغنائية  وف���ي الوصل���ة 
االخيرة بدا اجلمهور في صالة 
التزلج متعطشا لصوت فنان 
العرب محمد عبده، ووضح ذلك 
من خالل التصفيق والهتافات 
املدوية في أرجاء الصالة، التي 
صاحبت تقدمي االعالمية اميان 
جنم له ليطل عبده وسط حفاوة 
كبيرة من محبي���ه في صالة 
التزلج وبدأ وصلته بغناء »يا 
كويت« مستذكرا صديقه ورفيق 
دربه الشاعر الشهيد فائق عبد 
اجلليل ثم شدا بأغنية »الرسايل« 
وأحلقه���ا بأغنية »عذبة أنت« 
ثم »أنا يا حبيبي« التي جذبت 
قلوب عشاق رومانسية فنان 
الع���رب، ومن ثم ش���دا عبده 
بأغنية »ليلة خميس« واتبعها 
ب� »كلمت الص���وت« ثم »ناح 
احلمام« و»تنش���د عن احلال« 
والتي تفاع���ل معها اجلمهور، 
ليلحقه���ا بأغنية »واحش���ني 
ث���م »ولعتني« و»يا  زمانك« 
خافقي« لينهي وصلته بأغنية 
»بعد التحية« مودعا جمهوره 
في آخر حفالت مهرجان »ليالي 

فبراير 2011«.

جنود »الوطن« 
وصلوا إلى بر األمان

خلي���ة نحل، جنود مجهول���ون، مواصلة 
الليل بالنهار، مثابرة وتأٍن للوصول الى افضل 
مستوى ممكن، هذه بعض الكلمات التي تصف ما 
قام به رجال تلفزيون »الوطن« لتقدمي مهرجان 
فني يرقى تنظيميا للمستويات العاملية، ووضح 

ذلك من خالل التطوير املستمر من عام الى آخر 
س���واء في االبهار البصري او نوعية النجوم 
املشاركني، وذلك حتت ادارة رائعة من رئيس 
حترير »الوطن« الزميل الشيخ خليفة العلي، 
وال���ذي لم يألو جهدا وكان في املقدمة في كل 

ما له صلة بنجاح هذا العرس الوطني الكبير، 
ولكي ينقل صورة الكويت املشرقة واجلميلة 
الى جميع ارجاء الوطن العربي الكبير.. فتحية 
لهؤالء اجلنود املجهولني على مجهودهم وما 

قاموا به للوصول باملهرجان الى بر االمان. 

الكبيسي كشف »أسرار« في الحفل األخير من »زين الليالي«

فنان العرب لـ »األنباء«: 
فائق عبدالجليل  دائمًا في بالي

هل تزوجت وعد فنان العرب سرًا؟
عبدالحميد الخطيب

على الرغم من تصريحاتها الس���ابقة في 
برنامج »هال وغال« والتي أكدت فيها ان زواجها 
من فنان العرب محمد عبده مجرد شائعة، إال 
ان الفنانة السعودية وعد سجلت عليها بعض 
املالحظات في احلفل اخلتامي ملهرجان »ليالي 
فبراير« حول م���دى مصداقية تصريحاتها، 
السيما انها كانت غير موجودة في وصلتي نوال 
الكويتية والقطري فهد الكبيسي، وحضرت 
فقط في فقرة عبده وبدا عليها احلماس الكبير 
والتجاوب متاياًل وهي جالسة مع أغنياته وكأنها 
تشجعه، ما ذكرنا بباقي تصريحها عندما قالت: 
أتش���رف ان اكون زوجة محمد عبده، ما دعا 
البعض الى االستغراب وطرح تساؤل وهو 
ه���ل من املمكن ان تكون وعد متزوجة محمد 

عبده بالفعل لكن في السر؟
يذكر ان الفنانة الس���عودية وعد أكدت 
ايضا في تصريحات إعالمية أنها ال تفكر في 
الزواج، وتفض���ل العيش بدون رجل، ألنها 
تخاف أن يؤثر دخول ش���خص في حياتها 
على ابنتها، نافية أن تكون عانت من زوجها 
السابق، ملمحة الى انها تعاني في الوسط 
الفني، وان البعض استطعن الظهور، وصرن 
اآلن فنانات، مش���يرة إلى أن األمر صعب، 
ولن يتم تغيير األوضاع بش���كل سريع، إال 
أنها ش���ددت على أن الوضع يش���هد بعض 

التطورات حاليا.

مفرح الشمري
عند ظهور فنان العرب محمد عبده على خشبة 
مسرح »ليالي فبراير« وتقدميه التحية للكويت 
وأهلها، خص بتحيته شهداءها، خصوصا الشهيد 
الشاعر فائق عبداجلليل. وقد توقع اجلميع ان 
يغني فنان العرب إحدى أغانيه التي تعاون من 
خاللها مع ف���ارس الكلمة، يرحمه اهلل، فخطر 
على بال الكثير ان يغني »وهم« أو »املعازمي« 
أو »آخ���ر زيارة« ولكن بونورة أختار »ابعاد« 
التي صاغ حلنها املوسيقار يوسف املهنا فصفق 
له احلضور على ه���ذا االختيار اجلميل ولكن 

ملاذا »ابعاد«؟
»ابعاد« التي طرحها في فترة السبعينيات كان 
لها الفضل في معرفة العالم العربي به كمطرب 
قادم بقوة من منطقة اخلليج العربي والذي كان 
يطلق عليه لقب »مطرب اجلزيرة العربية« أو 
»فنان اجلزيرة العربية« لتعاوناته الكثيرة مع 
الشاعر األمير خالد الفيصل، ولكن بعد ان قدم 
»ابعاد« زادت شهرته في الوطن العربي لدرجة ان 
أحد املطربني اإليرانيني قام بترجمة هذه األغنية 
ل� »الفارس���ية« بنفس اللحن وغناها بصوته 
وأيضا ترجمها مطرب هندي وغناها بطريقته، 
كما غنتها فرقة »عائلة البندلي« فزادت شهرة 
األغنية بشكل غير موصوف لدرجة ان بعض 
اجلاليات غير العربية في اخلليج تعرفت على 
فنان العرب محمد عبده من خاللها رغم ان بدايته 
الفنية كانت في الستينيات، حيث حرصت تلك 
اجلاليات على شراء أشرطته والذهاب بها الى 

بلدانهم رغم عدم معرفتهم اللغة العربية لتعم 
شهرة فنان العرب في املشرق واملغرب بسبب 
أغنية »ابعاد« الت���ي يعتبرها البعض البداية 
احلقيقية لفنان العرب ألنها أغنية عاملية بكل 

ما حتمله هذه الكلمة من معنى.
اجلميل ان فنان العرب ال ينكر ذلك ويحرص 
في معظم حفالته على ان يغني »ابعاد« إلحياء 
ذكرى رفيق دربه فارس الكلمة الش���هيد فائق 
عبداجلليل ليؤكد انه دائما »على باله«، مثلما 
ذك���ر ل� »األنباء«، كبير يا بونورة والوفاء من 

شيم الكبار.

قالت إن ارتباطها به شرف كبير

عبدالحميد الخطيب

ليلة من ألف ليلة عاشها عشاق الطرب األصيل في احلفل السادس 
و االخير ملهرجان »زين الليالي.. ليالي فبراير« الذي كان مذهال، خاصة 
أن فرسانه جنوم مبدعون لهم باعهم الطويل في الطرب االصيل وهم 
فنان العرب محمد عبده وقيثارة اخلليج نوال الكويتية ومعهما الفنان 
القطري الشاب فهد الكبيسي الذي جاء لينهل من خبراتهما فكانت 
سهرة متميزة ومسك اخلتام ملهرجان طاملا قدم لنا أجمل احلفالت 

الغنائية التي أحياها أملع جنوم الفن في الوطن العربي.

الشاعر الشهيد فائق عبداجلليل


