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جانب من اجلمهور الكبير الذي حضر احلفل اخلامس لـ »ليالي فبراير« أنغام جذبت القلوب في حب الكويت

»أفضل مخرج« خالد الرفاعي

حصة اللوغاني »أفضل مذيعة«

أصيل أبوبكر أمتع جمهور صالة التزلج أحالم رغم حملها أبدعت وقدمت أجمل األغاني

تكرمي برنامج »تو الليل« كأفضل برنامج لسنة 2009 تسلمه الفنان القدير محمد املنصور واالعالمية نادية صقر

اإلعالمي بركات الوقيان

»كل إحساس« أنغام للكويت وأصيل على خطى والده وأحالم سفيرة فوق العادة
عبدالحميد الخطيب

الليلة اخلامسة من »زين  في 
الذي  الليال����ي.. ليالي فبراي����ر« 
ينظم����ه تلفزيون »الوطن« عاش 
جمهور املهرج����ان ليلة من ليالي 
الزم����ن اجلميل مليئ����ة بالطرب 
العذبة  األصيل وسحر األصوات 
التي جمعت بني الفنان السعودي 
أصيل أبوبكر سالم وحورية النيل 
النجمة املصرية أنغام وس����فيرة 
الغناء اخلليجي الفنانة اإلماراتية 
أحالم، حيث غرد الفنانون الثالثة 
مساء أمس األول بأصواتهم املتميزة 
ومألوا مسرح صالة التزلج بعبير 
األحلان وروعة األداء ورقي الفن 
وأصالة الطرب في حفل رائع بروعة 
احلضور اجلماهيري الكبير الذي 
انس����جم وتفاعل واستمتع حتى 
الفجر األولي، ومن حفل  ساعات 
الى آخر يثب����ت تلفزيون الوطن 
تفوقه ومتيزه على مستوى الدقة 
في التنظيم واإلبهار في اإلضاءة 
واإلخراج لتخرج حفالت املهرجان 
بصورة مشرقة أبهرت املشاهدين 
عل����ي الصعيدي����ن اخلليج����ي 

والعربي.

يا كويت

الليلة الغنائية اخلامسة بدأت 
العاشرة والنصف مساء  الساعة 
مع صعود الفرقة املوسيقية بقيادة 
املايسترو هاني فرحات واعتالء 
املذيعة فاطمة بوحمد مسرح احلفل 
لتقدم بكلماتها الرائعة حورية النيل 
الفنانة املصرية أنغام التي ما ان 
وطئت املسرح حتى تعالت الهتافات 
والتصفيق احلار الستقبالها لتقدم 
أغني����ة »يا كويت« الت����ي أهدتها 
للكويت مبناسبة أعيادها الوطنية 
الشاعر منصور  وهي من كلمات 
القعود،  الواوان وأحلان عبداهلل 
ثم قدمت أغنية »ياه« التي تفاعل 
معها احلضور وبناء على رغبات 
جمهورها غنت أنغام »كل ما نقرب 
لبعض«، ثم عادت الى الرومانسية 
مع »أمتنى له اخلير«، ثم تفاعلت 
أنغام وانسجمت خالل أغنية »كل 
إحساس����ي« التي أشعلت الصالة 
وسط تصفيق احلضور، أعقبتها 
بأغنية »ما جابش س����يرتي«، ثم 
»سكت«، ويعود احلنني ألصالة فنها 
وجمال الطرب الرائع الذي تقدمه 
في أغنية »س����يدي وصالك«، ثم 
»أحسن«، وبناء على طلب احلضور 
اتبعتها  غنت »وحدة بتحب����ك«، 
ب� »عمري معاك« ثم »اشكي ملني«، 
وكان مس����ك اخلتام بإعادة أغنية 
»يا كويت« التي القت تفاعال كبيرا 
من احلض����ور الذين رفعوا أعالم 
الديرة عاليا، وخرجت أنغام راضية 
متاما عن هذه املشاركة الرائعة التي 

أرضت جمهورها.

ما وحشتك

بعد استراحة قصيرة صعدت 
املذيعة حصة اللوغاني خش����بة 
املسرح وسط استقبال كبير من 
احلض����ور لترح����ب أوال بالفرقة 
املوسيقية بقيادة املايسترو أمير 
عبداملجي����د، ثم رحب����ت بحرارة 
أبوبكر  بالفنان السعودي أصيل 
س����الم الذي بدأ وصلته الغنائية 
بأغنية »آمري« التي أهداها للكويت 

من كلمات خال����د املطيري وحلن 
نواف عبداهلل وش����اركه التواجد 
على املسرح مجموعة من األطفال 
يرتدون مالبس على ش����كل علم 
الكويت، ثم غرد األصيل وشدا »ما 
وحشتك«، أتبعها بأغنية »زعلوا«، 
ثم استمر في اإلبداع ليمأل صالة 
احلفل بدفء الرومانسية بأغنية 
»نص����ي الثاني«، تاله����ا بأغنية 
»اعتذرلك ليه«، ثم »من عيوني«، 
و»سألتي« و»وينك« و»يحييك«، 
وقدم أغنية »واحد من الناس« ومن 
ثم »كلهم يقولون«، لينسجم اإلبداع 
الصوتي مع جمال وعذوبة الكلمات 
واألحلان في أغنية »بيني وبينك«، 
واختار أصيل مسك ختام وصلته 
الناجحة ليؤكد الوفاء لوالده الفنان 
الكبير أبوبكر س����الم عندما قدم 
أغنية »مجروح« التي غناها والده 
من قبل عام 1982 وكتبها إبراهيم 
جمعة وحلنها يوسف املهنا وسط 

انسجام احلضور وتصفيقهم.

عساك بخير

الثانية والنصف  ومع دقات 
فجرا صعدت املذيعة إميان جنم 
خشبة املسرح بأزهى طلة لتقدم 
عبر كلماتها املنث���ورة بالورود 
الفرقة املوسيقية بقيادة املايسترو 
هاني فرحات، ثم رحبت سفيرة 
الغناء اخلليجي الفنانة اإلماراتية 
أحالم التي اس���تقبلها احلضور 
البداية  بحفاوة بالغة واختارت 
بأغنية »حس���ك« وسط تفاعل 
احلضور في صالة احلفل، وتعرف 
أحالم كيفية التعامل مع مثل هذه 
األجواء بفض���ل خبرتها والباع 

الطوي���ل في املش���اركات فغنت 
»عس���اك بخير«، ثم حلقت في 
سماء الطرب األصيل والرومانسية 
الرائعة بأغنية »واقف على بابكم«، 
وسحرت أحالم اجلمهور بصوتها 
الذي صدح بارجاء صالة احلفل 
عب���ر أغنية »طبعي ك���ذا« التي 
أشعلت الصالة تصفيقا، ولبت 
طلبات جمهورها وغنت »ناوي 
تروح« عازفة سحر رومانسيتها 
منسجمة مع عذوبة كلمات الشاعر 
خالد البذال وحلن أنور عبداهلل، 
ثم قدمت أغني���ة »فكوني منه« 
التي جعلت اجلمه���ور يتفاعل 
معها، ثم غنت »هذا أنا«، وقامت 
أح���الم بإهداء صاحب الس���مو 
األمير وس���مو ولي عهده األمني 
والشعب الكويتي أغنية وطنية 
خاصة بعنوان »م���ا مثلك بلد« 
من كلمات الشاعر عبداهلل بودلة 
وأحلان محمد أبودلة، بعدها كان 
اجلمهور على موعد مع »هذا اللي 
شايف نفسه« التي تفاعل معها 
احلضور بقوة، ثم صدح صوت 
أحالم بقمة الرومانسية املمتزجة 
مع خيالها الفني اجلميل عبر أغنية 
»تقوي الهجر« لكنها لم تستكمل 
غناء هذه األغني���ة كونها كانت 
متعبة جدا فاعتذرت للحضور، 
الس���فيرة مشاركتها  واختتمت 
املتميزة بأغنية »بالدي يا كويت« 
الت���ي أهدتها للديرة مبناس���بة 
الوطني���ة لترتفع  االحتف���االت 
أعالم الكويت مرفرفة عالية في 
سماء مسرح »زين الليالي.. ليالي 
فبراير« ولتودع احلفل الغنائي 

اخلامس.

نجوم الغناء العربي أعادوا جمهور »ليالي فبراير« إلى زمن الفن الجميل في الليلة الخامسة للمهرجان

بركات الوقيان
 الغائب الحاضر

أعلنت االعالمية إميان جنم قبل الوصلة 
الغنائية للفنانة أحالم عن نتائج استفتاء 
موقع الزميلة صحيفة الوطن حول افضل 
البرام����ج ومقدميها على شاش����ة تلفزيون 
الوطن حي����ث مت تكرمي الفائزين فيه وجاء 

كالتالي:
أفضل مذيع »ب����ركات الوقيان«، أفضل 
مذيعة »حصة اللوغاني«، أفضل مخرج »خالد 

الرفاعي«، أفضل برنامج »تو الليل«.
وق����د أجرت املذيعة إمي����ان جنم اتصاال 
تليفونيا بالغائب احلاضر اإلعالمي بركات 
الوقيان املوجود في أميركا حاليا إلجراء عملية 
جراحية بعد حادث انزالقه وتعرضه لبعض 
الكسور، ومت نقل الصوت الى صالة التزلج 
ليس����تمع اجلمهور لهذه احملادثة حيث قال 
الوقيان: عسى أيام الكويت وأهلها كلها أفراح 

واهلل ال يحرمني منكم ومن دعائكم لي.
واضاف: فوزي بجائزة أفضل مذيع على 
»الوطن« لس����نة 2009 هو فوز لكم جميعا 
ففوزي هو محبة اجلمهور ومحبتكم ألنها 

هي الثروة احلقيقية.


