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ناصر الفراعنة

الحفل األول يشهد صعوده مع الشطي وفارس وميامي

حماقي: المنافسة في »ليالي فبراير« تصب في مصلحة الجمهور

عبدالحميد الخطيب
بعد وقوع اختيار إدارة مهرجان »زين 
الليالي.. ليالي فبراير« عليه ليكون 
أحد جنومها املش����اركني في حفالته، 

أعرب املط����رب املصري 
الشاب محمد حماقي عن 
سعادته واعتزازه الشديد 
مبشاركته ألول مرة في 
الكويت  أكبر مهرجانات 
وأكثره����ا جناحا والذي 
ينطلق للعام الثاني على 

التوالي. 
أن  حماق����ي  وأك����د 
اختياره للمش����اركة في 

مهرج����ان غنائي به����ذا احلجم ميثل 
بالنسبة له مسؤولية كبرى وحافزا 
لتقدمي أفضل ما لديه من أداء، وأجمل 
ما عنده من أغان ليقابل بها جمهوره 
الكويتي مشيرا الى أنه سبق ان شارك 

من قبل في مهرجان »هال فبراير«
حفل شبابي

وكش���ف حماقي عن انه سيغني 
باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي 
الق���ت جناحا كبيرا ل���دى معجبيه 
على مدار مش���واره الفني والسيما 
أغنيات آخ���ر ألبومات���ه »ناويها«. 
وقال: احلفل األول الذي سأش���ارك 
فيه سيكون حفال شبابيا من الدرجة 
األولى، نظ���را الحتوائه على جنوم 
ش���باب بارزين من الوطن العربي، 
منهم النجم بشار الشطي واللبنانية 
ميريام فارس وفرقة ميامي، مؤكدا أن 
املنافسة ستكون مميزة مما يضفي 
على أجواء احلفل حالة من االنسجام 
والتواصل الفني واإلنساني وتصب 
في مصلحة اجلمهور لتلبية طلباتهم 

من األغاني احملببة لديهم.

 ومتنى حماقي في ختام حديثه أن 
حتوز مشاركته في املهرجان إعجاب 
جمهوره الكويتي واصفا املهرجان بأنه 
»كرنڤال غنائي ناجح« على مستوى 
اخلليج والوطن العربي 
من خالل أنشطته الثرية 
النجوم  وحسن اختيار 

املشاركني فيه.
مواجهة

أبدى  من جانب اخر 
الفراعنة  الشاعر ناصر 
تشوقه ملالقاة جمهوره 
في الكوي���ت خاصة أن 
يأت���ي بعد فت���رة م���ن انقطاعه عن 
االمسيات ومواجهة اجلمهور. مؤكدا 
أنه على أمت االس���تعداد لألمس���ية 
املنتظرة 7 فبراير املقبل.  وكش���ف 
الفراعنة عن أن القصائد التي سيلقيها 
في األمسية جديدة ولم يكشف عنها 
بعد وستكون املرة األولى التي يتعرف 
عليها ويسمعها اجلمهور ولم يسبق 
له أن ألقاها أو نشرها. ليكون جمهور 
»ليالي فبراير 2010« أول من يسمعها 
ويس���تمتع بها مفضال عدم الكشف 
عنها اال في ليلة األمسية التي يترقبها 
الكثيرون م���ن املهتمني ومؤكدا حبه 

الكبير للجمهور الكويتي.
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة 
الش����عرية الشاعر س����عود الفهد إن 
مشاركة الش����اعر ناصر الفراعنة في 
الليالي ليالي فبراير  أمس����يات زين 
يعد متيزا لها ملا يتمتع به الشاعر من 
شعبية كبيرة في األوساط الشعرية 
والش����عبية. كما ان الشاعر الفراعنة 
من الش����عراء الذين ميتازون بالكلمة 
في قصيدتهم متبعا نهجا من اكتشافه 

ومدرسة جديدة في الشعر. محمد حماقي وفي االطار شعار مهرجان »ليالي فبراير«

بحضور مراقبي اإلدارة المالية بوزارة اإلعالم

»السحب األول« على شفر »ألو فبراير« الليلة

مفرح الشمري
 »FM ينتظر مستمعو محطة »كويت
خصوصا مشتركي »زين« حلقة الليلة 
من البرنامج »ألو فبراير« بفارغ الصبر 
وذلك ملعرفة الفائز بالسيارة »الشفر 
2010« في السحب األول الذي سيتم في 
نهاية احللقة بحضور مراقبي اإلدارة 
املالية بوزارة اإلع����الم بعد ان قامت 
أسرة »ألو فبراير« بادخال جميع أسماء 
املش����اركني إلى الكمبيوتر من احللقة 
األولى وحتى هذه اللحظة، حيث وضع 
لكل اسم رقم معني سيتم اختياره من 
قبل املتصلني على البرنامج في حلقة 

الليلة.
مفاجآت حلوة

وأشار املعد واملشرف العام للبرنامج 
علي حيدر الى ان حلقة الليلة من »ألو 
فبراير« ستشهد العديد من املفاجآت 
»احللوة« للمشاركني فيها بعد ان وصلت 
قيم����ة اجلوائز التي تق����دم حاليا الى 
أكثر من 30 ألف دوالر، مشيرا الى ان 
هذا املبلغ سيتصاعد حتى يصل الى 
مليوني دوالر في احللقة األخيرة من 
البرنامج الذي يقدمه أحمد املوسوي، 
ويخرجه نايف الكندري وتشارك في 
 »FM اع����داده مراقبة محط����ة »كويت
خديجة دش����تي وترع����اه العديد من 
املؤسسات والش����ركات الوطنية مثل 
»األنب����اء« و»زي����ن« و»منتزه خليفة 
الس����ياحي« و»املنار كلينك« و»معهد 
كراون بالزا الصحي« و»اتيليه مودا 

ستايل« وآخرين.
ضيف جديد

واستقطب »ألو فبراير« من خالل 
فقراته اجلميلة ضيفا جديدا انضم الى 
الرعاة الرئيس����يني له وهو »سوكر« 
الذي س����يقدم جوائز قيمة ملستمعي 

البرنامج.

دولة عربية جزء من أرضها آسيوي 
واآلخر أفريقي:

أ ـ مصر.
ب ـ اليمن.

ج ـ فلسطني.

املخرج نايف الكندري

ناصـر الفراعنة: 
أنا في شوق للقاء 
جمهوري فــي 
فـبراير« »ليالي 

 )فريال حماد(املعد علي حيدر واملذيع أحمد املوسوي أثناء البرنامج

أروى تتوسط حليمة بولند وهاني سالمة

في حلقة »آخر من يعلم« غدًا

أروى تستعين بزوج حليمة بولند 
لتنفي شائعة انفصالهما

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في حلقة »آخر من يعلم« التي ستعرض غدا في 
متام الساعة 23.00 بتوقيت السعودية على شاشة 
ال� MBC1، تستقبل املقدمة أروى النجمني اإلعالمية 
حليمة بولند واملمثل املصري هاني سالمة، حيث 
تبدأ احللقة باس����تقبال حلفاء أروى، أي أصدقاء 
الضيوف، تعرف عنهم ثم يدخلون الغرفة العازلة، 

وتبدأ أحداث احللقة املشوقة واملسلية.
الفنان أمير شاهني والكاتب الدرامي تامر حبيب 
صديقا هاني املقربان، يأخذان على عاتقيهما مهمة 
التكلم عن حياة هاني املهنية وعن مواقف يومية 
يواجهها، هل س����ينجح هاني في اختبار التدخني 
الذي أجرته له أروى على املسرح؟ وأخيرا يفاجئ 
هاني اجلمهور بغنائه مباشرة على الهواء باالشتراك 

مع أروى.
 اما بالنسبة حلليمة، فما رأيها بانتخابها ملكة 
جمال املذيعات وهل ترى نفس����ها األجمل وتوافق 
على هذا اللقب؟ كما ان وجود زوجها عبدالس����الم 
اخلبيزي كحليف ألروى ينفي جميع الش����ائعات 
التي طالتها عن عالقتهما غير املس����تقرة، ووجود 
عبداجلليل بولند والدها والصحافي ياسر العيلة 
كحلفاء يفاجئها ويريحها في الوقت نفسه. مصادر 
معلومات أروى عن الضيفني كثيرة ما يثير الشك 
لدى هاني وحليمة عن كيفية معرفة أدق تفاصيل 
حياتيهما، وفي االستديو تتمكن أروى من احضار 
أغراض تذك����ر الضيفني مبواقف أو مراحل معينة 
من حياتيهما كدمية ومس����بحة حليمة ومس����دس 

السندريال حليمة بولنداملاء اخلاص بهاني.


