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دوللي شاهين »غير كل البنات«

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
جاءت اإلطاللة األولى للفنانة دوللي ش���اهني بعد زواجها من 
خ���الل إحياء حفل غنائي قبل أيام بفندق الفور س���يزون، احلفل 
أقيم حتت رعاية ش���ركة »هنكل«، وحضره زوج دوللي ش���اهني 
حي���ث غنت دوللي باحلفل مجموعة م���ن أغنياتها، منها »أنا زي 
أي بنت«، »نظرة واحدة«، »غير كل البنات« وش���اركها في ترديد 

كلماتها اجلمهور الغفير الذي بارك لها على زواجها.
يذكر ان دوللي شاهني تزوجت الشهر املاضي من املخرج اللبناني 
بخوس علوان، في حفل أقيم ببيروت وتس���تعد دوللي لتصوير 
دورها في سيت كوم »شريف ونص« الذي تقوم فيه بدور حبيبة 

شريف رمزي اجلديدة.

دوللي شاهني

مسلسل تبثه المارينا FM بدءًا من اليوم الـ 12:30 ظهرًا من األحد إلى الخميس

عبداهلل غازي المضف: »حبيبتي دايمًا« عمل درامي 
إذاعي مليء بالرومانسية وال يخلو من الكوميديا

كي��ف برزت فكرة ه��ذا العمل اجلديد من 
نوعه على االذاعة احمللية؟

الفكرة جاءت من الزميل نواف النجادة 
الذي اقترح علي تأليف مسلس���ل اذاعي، 
وقد رحبت بها ألنها جديدة على الصعيد 
احمللي، ونحن نريد تقدمي شيء جديد على 
صعيد الدراما احمللية، وبالفعل س���جلنا 
حلقة جتريبية، وق���د طلب مني الزمالء 
في املارينا نواف النجادة واملخرج املبدع 
حمود عادل ونائب املدير العام حس���ني 
موسوي ان أكتب على راحتي وكأنه فيلم 
لهوليوود، وهك���ذا كتبت العمل وذكرت 

املؤثرات وكان »حبيبتي داميا«.
وهل كنت متحمس��ا للعمل وواثقا من انه 

سيقدم بالطريقة التي تريدها؟
قبل أن أس����معه في حلقات����ه االولى لم 
أكن متحمسا، ولكن بعد أن سمعت احللقة 
االولى عرفت ان العمل لن يكون عاديا ألن 
اجلهة التي أعمل معها متخصصة ويحرصون 
على أدق التفاصي����ل، وقد حضرت اغلبية 
جلسات العمل ووجدت شيئا من النادر ان 
نراه في الكويت حضور املدير ونائب املدير 
ومدير االنتاج واملخرج واملمثلني في الوقت 
احملدد، مما يدل على التزام وحرص ومهنية 
ومس����ؤولية في العمل، وهذا من أسس اي 

عمل ناجح.
اذن تتوقع لهذا النوع من املسلسالت النجاح 

في الفترة املقبلة؟
أنا متفائل جدا، خصوصا ان العمل كتب 
بطريقة جديدة على كل االصعدة، وبشكل عام 
املارينا FM قناة مسموعة وجميع برامجها 
ناجحة، ونحن نبحث عن كل جديد وأوقات 
العرض التي اختارتها احملطة استراتيجية 
ألنها أوقات ذروة عند 12:30 ظهرا واالعادة 10 

مساء من االحد الى اخلميس وهذا التوقيت مت 
بناء على دراسة وتصويت كما ميكن سماع 
املسلسل عبر موقع املارينا على االنترنت.
دعن��ا نتح��دث ع��ن العم��ل بح��د ذاته 

وشخصياته؟
خالد بطل املسلسل وملى هي البطلة، 
وهناك احداث كثيرة ومش���وقة وغريبة 
مي���ر بها ابطال القص���ة، وهناك عدد من 
الرومانسية بني احلبيبني خالد  املشاهد 
وملى، أما تفاصيل القصة فلن نتحدث عنها 

ليكتشفها املس���تمع مع تتالي احللقات، 
ولكن ما أود قوله ان امكانيات وتقنيات 
التصوير في الوطن العربي من الصعب 
ان تنفذ فيلما بالقص���ة واملؤثرات التي 
يحتاجها العمل، لذلك استغللت اجلانب 
االذاعي مبا ان املارينا لديهم الطاقة والرؤية 
اجلادة لتنفيذ هذا العمل، لذلك كتبت قصة 
كأنها فيلم من افالم هوليوود وهم أبدعوا 

جدا في االنتاج.
ذكرت ان هناك بعض املشاهد الرومانسية 

أال تخشون االنتقادات؟
املشاهد الرومانسية من الصعب متثيلها 
في الدراما التلفزيونية، حيث من املمكن أال 
يتقبلها املشاهد، ولكن كإذاعة ممكن استخدام 
املشاهد بشكل ال يجرح أحاسيس املستمع، 
وهذه نقطة ايجابية للعمل االذاعي وطبعا 
كل عمل كيفما كان سيواجه انتقادات، وكذلك 
اش����ادات، ولكن ما أود قوله اننا لم نتخط 
اخلطوط احلمراء، ولم نخدش احلياء ولن 

نقبل بهذا االمر أبدا.
من جسد شخصيات املسلسل؟

 FM اود ان اق����ول ان مذيع����ي املارين����ا
أبدعوا وأظهروا اجلانب الدرامي والتمثيلي 

وسيكتشف املستمع ان لديهم طاقات متثيلية 
رهيب����ة وأدى الش����خصيات الزمالء خالد 
االنصاري بدور خالد وأس����امة فودة جسد 
صوت د.فودة والزميلة ملى تؤدي دور البطلة 
ملى ومحمد دغيشم يجسد االب وبوجندل 
دور راشد ونايف النعمة سيكون صاحب 
احلنطور، ورشا شلهوب د.نادين وعدد من 

الزمالء املذيعني.
وما هدفكم من وراء الفكرة والعمل بشكل 

عام؟
أوال اظه����ار عمل درام����ي مختلف عما 
نش����اهده على الشاش����ات احمللية، وعلى 
الصعيد الشخصي اجد ان الدراما الكويتية 
أظهرت اجلانب السيئ للمجتمع الكويتي، 
وهن����اك مبالغة في اظهار الكويتي اللعوب 
واملتعاطي املخدرات واملتعدد الزوجات والذي 
ال يحترم االهل، مما ولد حالة استياء عامة 
من املشاهدين، لذلك كان البد من عمل مغاير 
عما نش����اهده اآلن، أما من الناحية التقنية 
فكان الهدف اظهار الطاقات التمثيلية ملذيعي 

املارينا، وبالفعل قد ابدعوا.
املسلسل كم حلقة وكيف حددمت املدة الزمنية 

لكل حلقة؟
املسلس����ل من جزأين كل جزء 30 حلقة 
واحللقة 10 دقائ����ق، وأحيانا اكثر، ولكنها 
ال تتعدى الربع س����اعة ستكون مختصرة 
ومليئة باالحداث ومت حتديد املدة بناء على 
دراسة مفادها أن أبعد مشوار في السيارة لن 
يتخطى الثلث ساعة، وبالتالي ستفي مدة 
احللقة بالغرض، وقد قسنا نبض املستمعني 
حول التوقيت عبر البروموشن الذي يبث عن 

املسلسل منذ 3 أسابيع وملسنا حماسهم.
بعد ان استمعت الى بعض حلقات املسلسل 

ما كان تعليقك؟
يهمن����ي القول ان املخ����رج حمود عادل 
استطاع توصيل احساسي ككاتب عن طريق 
املؤثرات الصوتية واالخراج، هناك بعض 
املش����اهد عندما كتبتها كنت اعتقد انهم لن 
يستطيعوا تأديتها كما هي، ولكنني انبهرت 
حينما س����معتها بقدرة حم����ود في ترجمة 

العمل بشكل مبدع.
هل ستكرر التجربة؟

أنا بطبيعتي أح����ب التجارب اجلديدة 
واالعمال اجلديدة، وال أكرر نفسي ولن آخذ 
أي قرار قبل تقييم نتائج العمل، واآلن أنا في 
مرحلة ترقب ألسمع وجهات نظر املستمعني 

واملستمعات وبعدها يأتي القرار.

أسامة فودةنايف النعمةخالد األنصاريمحمد الدغيشم

عبداهلل غازي املضف

»السهرة األخيرة« باألسواق في مايو

النجادة: عبداهلل المضف  أبدع ومذيعو المارينا تميزوا
مدير انتاج »حبيبتي داميا« نواف النجادة اعتبر العمل منافس����ا بقوة النه اول 
عمل درامي على املارينا FM وسيقدم بشكل غير معهود في االذاعات سواء احمللية او 

العربية، الفتا الى انه كوميدي رومانسي بينما االعمال السابقة كانت تاريخية.
ولفت ال����ى ان جزءا من التحدي انها التجربة التمثيلي����ة االولى ملذيعي املارينا 
وقد متيزوا باستخدام اعلى مستوى من التقنيات واملؤثرات الصوتية واملوسيقية 

وكانت التجربة اكثر من ممتازة. 
وقال »هي خطوة اولى من نوعها في مجال االذاعة وهي فرصة للمارينا للدخول 
في مجال املسلس����الت الدرامية، مشيدا بكاتب القصة عبداهلل املضف الذي ابدع في 
مزج الرومانسية بالكوميديا فكان عمال مميزا جديدا بكل ما للكلمة من معنى سواء 

للكاتب او احملطة او مذيعيها.

الكاتب عبداهلل غازي املضف بصدد 
طرح رواية »السهرة األخيرة« بعد 
روايتني له مت طرحهما في االسواق 
»عاش����ق مهزوم« و»املنتظر« حيث 
قال ان العمل جاهز للطبع »ولكني 
فضلت تأجيله اوال ليأخذ  مسلسل 
»حبيبتي داميا« حقه وألنني كنت 
اود ان تصدر الرواية بالنس����ختني 

العربية واالجنليزية«.
 الرواية مركب����ة وامتداد لقصة 
»املنتظر« وستكون في االسواق بداية 
مايو املقبل وتتح����دث عن اجلانب 
العقائ����دي واملاس����ونية وحربه����ا 
الڤاتيكان وفي وسط  املستمرة مع 
النزاعات نكتش����ف شخصية  هذه 
التي تكون ضحية  البطلة س����عاد 
خلالف����ات الڤاتيكان واملاس����ونيني 
ونكتشف اسرار سعاد بعد وقوعها 
بحب »سليمان« وتزيد ازماتها بعد 

روايتا املنتظر وعاشق مهزومان يختفي حبيبها فجأة.

حمود عادل

عادل: التحدي كان في تجسيد 
مسلسل خيالي بالصوت فقط

مخرج املسلسل حمود عادل قال ان جتربة 
املسلسالت االذاعية جديدة ولكن كمخرج 
السابق ولكن  فقد عمل على اسكتشات في 
املؤثرات والتفاصيل،  ليس بهذا احلجم من 
مشيرا الى ان التحدي كان في حتويل املذيعني 
الى ممثلني وقد جنحوا في ذلك وسيفاجأ 
املستمع باالداء الذي سيقدمونه، كما ان الكاتب 
عبداهلل املضف كان متعاونا جدا وحرص على 
حضور معظم جلسات التسجيل، مشيرا الى 
ان التحدي اآلخر يكمن في اخراج مسلسل 
ال يخلو من اخليال ولكن املؤثرات الصوتية 
واالصوات التي استخدمت اوفت بالغرض معلنا 
عن تفاؤله وثقته بالعمل، متمنيا ان ينال رضا 

واستحسان املستمعني.

دارين العلي
هو في »زحمة« الدراما يبقى فريدا من نوعه ألنه أول من سيحلق في عالم االذاعة.

 »حبيبتي داميا« مسلس��ل اذاعي س��تبثه بدءا من الي��وم املارينا FM في خطوة هي 
األول��ى من نوعها في عالم االذاعة احمللي��ة والعربية قال عنها كاتب العمل عبداهلل غازي 

املضف انها جريئة وستكون غير اعتيادية.
»حبيبتي داميا« مسلس��ل اذاعي من جزأين يتوزع كل منهما على 30 حلقة ال تتعدى 
الواحدة منها الربع س��اعة يبث على مارينا FM عن��د ال� 12:30 ظهرا وبإعادة عند ال� 10 
مساء بأصوات مذيعي املارينا، من اخراج محمود عادل واشراف نواف النجادة وحسني 

موسوي، وهو بالفعل خطوة جديدة ومختلفة يتوقع فريق العمل منها حتقيق الكثير.
»األنب��اء« التقت كاتب القصة عبداهلل غازي املض��ف الذي حتدث عن تفاصيل العمل 

وأهميته من حيث القصة أو االخراج أو االداء، فكان هذا احلوار:


