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سحر اإلبداع الموسيقي وروح الشباب امتزجا في الحفل األول وسط حضور جماهيري كبير

بشار »غالي« وحماقي »ناويها« وميريام »ولعتها« و »ميامي« تألقت في »ليالي فبراير«

املايسترو بشار الشطي وفي اإلطار شعار مهرجان ليالي فبراير

فرقة ميامي تألقت في احلفل األول النجمة ميريام فارس

تألق ونشاط واضحان 
لفريق برنامج »انفينتي«

واص���ل فري���ق برنام���ج 
»انفينت���ي« جناحه من خالل 
االس���تضافات املتمي���زة التي 
اجرتها االعالمية نادية صقر مع 
جنوم احلفل االول بشار الشطي 
ومحمد حماقي وميريام فارس 
وفرقة ميامي قبل صعودهم الى 
خشبة مسرح »ليالي فبراير« 
وظهر النش���اط الكبير لفريق 
البرنامج الذي يترأسه رئيس 
اللجنة االعالمي���ة للمهرجان 
الزميل ياسر العيلة من اخراج 

سليمان اخلراز.

املوسيقية، بعد ان قدمته املذيعة 
حصة اللوغاني التي تركت املسرح 
حلماقي حيث ق����دم مجموعة من 
أجم����ل ما غنى بدأه����ا ب�  »عارفة 
احلى حاجة فيكي ايه« ثم »بحبك 
كل يوم اكتر«، واستجابة لرغبات 
اجلمهور ش����دا بأغنية »ناويها« 
من ألبومه األخير اتبعها بأغنية 
»حياتي وهو مش فيها« ثم أغنيات 
»واحدة واحدة، بقت عادة، يا انا 
يا انت«، وأنهى وصلته الغنائية 
بأغنية »ام الدنيا« وأهداها لبلده 
مصر وأغنية »عارفة احلى حاجة 

فيكي« والتي أهداها للكويت.

وطن واحد

وفي الفق����رة الغنائية الثالثة 
أطلت االعالمية اميان جنم مجددا 
لتق����دم جنم����ة الش����باب األولي 
املطربة اللبنانية اجلميلة ميريام 
فارس التي اعتلت املسرح وسط 
تصفيق كبير من اجلمهور وبدأت 
وصلتها باألغنية الوطنية »وطن 
واحد« ومن ثم قالت: أنا حريصة 
جدا عل����ى تواجدي مع جمهوري 
الغالي في الكويت، وبعد زياراتي 
املتعددة للدي����رة أصبحت اتكلم 
كويتي »وايد زي����ن«، وامتنى ان 
أسعدكم من كل قلبي، ومن ثم شدت 
بأغنيات »بتروح، وحشني ليه، انا 
مش انانية« وقدمت فارس اغنية 
جديدة من ألبومها اخلليجي املنتظر 
صدوره األيام املقبلة بعنوان »ولع 
ولع« من كلمات سعود الشربتلي 
واحل����ان املبدع عب����داهلل القعود 
وأتبعته����ا بأغنية »ان����ت بتقول 
ايه« و»ماشي براحتك« واألغنية 
األجنبية »BambaYa Bamba« ثم 
أغنية »كما الريشة« للفنان الكبير 
ابو بكر س����الم، تلتها اغنية »انا 
ليك« و»حبيبي« ثم ختمت ميريام 
وصلتها باغنية »مكانه وين« وسط 

تصفيق كبير من احلضور.

يا عالية

الغنائية األخيرة  الوصلة  أما 
فقد بدا اجلمهور وكأنه متعطش 
للف����ن والرقص معا خصوصا ان 
أبطال هذه الفقرة هم فرقة ميامي 
صاحب����ة الش����عبية الكبيرة في 
الكويت واخلليج والوطن العربي 
وقد تص����دت لتقدميه����م املذيعة 
فاطمة بوحم����د لتعتلي »ميامي« 
املس����رح حيث غن����وا »يا عالية« 
التي تفاعل معها احلضور بشكل 
كبير ومن ثم غنوا »السالم هلل« 
أحلقوها باغنيات »حاللي، كمامه، 
وليه وليه« و»يارب« وهي اغنية 
ايراني����ة ثم اغني����ة »الصبوحة« 
و»صبوحة خطبها نصيب« ومن ثم 
غنوا للعندليب األسمر عبداحلليم 
حافظ »سواح« أتبعوها ب� »الواد 
دهو« واختتموا احلفل بأغنية »يا 
حلوكم« ليسدل الستار على اولى 
حفالت مهرج����ان »ليالي فبراير« 

بنجاح منقطع النظير.
يذكر ان حفل الليلة يش����ارك 
فيه سلطان الرومانسية عبداهلل 
الرويش����د والنجم����ة ش����يرين 

عبدالوهاب والنجم فضل شاكر.

عبدالحميد الخطيب
في الليلة األولى ملهرجان »ليالي 
الذي ينظم����ه تلفزيون  فبراير« 
»الوطن« ع����اش جمهور الكويت 
مس����اء أمس األول سهرة غنائية 
شبابية بامتياز تصدى لها النجوم 
بشار الشطي و فرقة ميامي ومحمد 

حماقي وميريام فارس.
 س����حر امت����زج في����ه اإلبداع 
املوسيقي مع روح الشباب طوال 
ساعات مليئة باالنسجام واملرح 
ش����هدتها صالة التزلج بداية من 
الفقرة األولى للحفل الساهر التي 
تصدى لها جنم الشباب األول بشار 
الشطي الذي قدمته اإلعالمية املتألقة 
اميان جنم والتي قالت للجمهور: في 
»ليالي فبراير« حتلينا بوجودكم 
للس����نة الثانية على التوالي مع 
تلفزيون »الوطن« اللي حرص على 
التواصل معكم من خالل س����تاف 
كويتي 100% ليقدم لكم كل ما هو 

مميز.
 ومن ثم اعتلى بشار املسرح 
وسط تصفيق وتشجيع كبيرين 
من محبيه الذين مألوا صالة التزلج 
مبكرا حيث هنأ الش����طي صاحب 
السمو األمير بعيد اجللوس الرابع 
كما هنأ سمو الشيخ سالم العلي 
بعودته الى ارض الوطن بصحة 
وعافية، وعبر عن سعادته البالغة 
باملشاركة في »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« محييا الشيخ خليفة العلي 
وكل القائمني على املهرجان ومتنى 
لإلعالمي بركات الوقيان العودة الى 
البالد ساملا بعد العارض الصحي 

الذي ألم به.

بساط الريح

الشطي بدا عليه االنسجام منذ 
بداية وصلته الغنائية حيث تألق 
الى أبعد احلدود صوتا وشكال وأداء 
وتواصال مع اجلمهور الكبير الذي 
واصل التصفيق والتشجيع على 
التي  أنغام املوس����يقى واألحلان 
قدمتها الفرقة املوسيقية املصاحبة 
للش����طي بقيادة املايسترو هاني 
فرحات، وقد ش����دا الشطي بعدد 
من أغنياته اجلدي����دة والقدمية، 
وكانت أوالها اغنية وطنية يقول 
مطلعها »ل����و نختلف ما نختلف 
في غرامها.. عاش����ت كويت العز 

الهوى« للسيدة فيروز. وفي مسك 
اخلتام علت اعالم الكويت لتغطي 
جميع جنبات صالة التزلج عندما 
غني املايسترو بشار الشطي أغنيته 

الوطنية »امري يا كويت«.

 واحدة واحدة

وبعد استراحة قصيرة اعتلى 
خشبة املسرح النجم املصري محمد 
حماقي الذي اضاف ملسيرته الفنية 
الناجحة متي����زا وتألقا جديدين 
من خالل وصل����ة غنائية رائعة 
بكل املقايي����س مبصاحبة فرقته 

واللي بناها« تالها »لبيه امرني« 
و»غال����ي« وبعدها هنأ الش����طي 
املايسترو هاني فرحات بحصول 
منتخب مصر على بطولة افريقيا 
للعام الثال����ث على التوالي، ومن 
ثم شدا بأغنيات »ال حترم عيوني، 
أقوى من االول، ماشي اللي تقوله« 
وأتبع ذلك بأغنية »بساط الريح« 
التي شاركه غناءها على املسرح 
الطفل بدر وسط تفاعل كبير من 
اجلمهور. ثم قدم الش����طي أغنية 
»هال باحلبيب« و»فاقدني العالم« 
و»ودي« واغني����ة »نس����م علينا 

 الشيخ خليفة العلي تواجد في صالة التزلج قبل بداية احلفل 
وكان يتابع كل صغيرة وكبيرة من اجل راحة اجلمهور.

 امللحن املبدع ورئيس جلنة احلفالت الغنائية في املهرجان 
عبداهلل القعود كان شعلة من النشاط وكان يبدو عليه االرتياح 

والثقة من جناح اولى حفالت »ليالي فبراير« وقد كان.
 حضر من وزارة االعالم مدير ادارة املصنفات الفنية قفاص 

العدواني وفريق ادارته ملراقبة احلفل.
 نقل تلفزيون الوطن ومع����ه تلفزيون ابوظبي احلفل على 

الهواء مباشرة.
 تواجد في صالة التزلج فريق محطة كويت  F.M حيث نقل 

احلفل على الهواء مباشرة وفريق عملها هو: املخرج عبداحملسن 
املطوع واملعدة اميرة جنم واملذيعان محمد جنم، محمد اجلاسر، 

باالضافة لفريق النقل اخلارجي محمد احلداد ومنال دشتي.
 اثناء فقرة الفنان محمد حماقي حرص الفنان على النزول 

الى بعض املعاقني واهدائهم بعض الورود والتصوير معهم.
 املسرح كان رائعا ويضاهي في امكاناته اكبر املسارح العاملية 
حيث بهر احلضور بألوانه البراقة املتجددة املتناغمة والتي كانت 

متماشية مع استايل احلفلة الشبابي.
 بدأ احلف����ل االول متأخرا 45 دقيقة وانتهى في اخلامس����ة 

فجرا.

جمهور كثيف مأل صالة التزلج

النجم محمد حماقي

اإلعالمية إميان جنم

لقطات


