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مطربة بعدم����ا »رمت« 26
التهامي على شركة انتاجها 
بفشل ألبومها هااليام مسوية 
واسطات علشان مسؤولني 
الش����ركة يرضون عليها.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة ش���ابة صايرة 
مذيع���ة هاألي���ام قاعدة 
»تعصي« أوامر مخرجها 
اللي طلب من��ها ت�خف�يف 
دلعها عالشاش���ة.. اهلل 

يشفي!

واسطات دلع
ممثل����ة كان عنده����ا 
انه احد املخرجني  »أمل« 
يطلبها ف����ي عمله اليديد 
بس صاحبنا عطاها طاف 
مع انه كان مواعدها.. اهلل 

يعينچ!

أمل

لقطة تذكارية بعد قطع كيكة احلفل املقدمة من فندق ريجنسي الشيخ ناصر املبارك يتوسط أحمد الدوغجي والزميل مفرح الشمري وياسر العيلة وضياء شحادة من مجموعة الرئيسي

عبداهلل القعود مع الزميلني ندى سعيد ومفرح الشمريالشيخ ناصر املبارك والشيخة عواطف الصباح مع ناصر السعدون وبشار األمير ووليد الصقعبي اميان جنم

عبداهلل القعود وليد اجلاسم أحمد الدوغجي ناصر السعدون

مدينة اسماعيل

جانب من املؤمتر الصحافي

مسيرة »يخوت« احتفااًل بذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم

الجاس�م: »هال فبراير 2010« س�يكون مختلفًا ع�ن باقي الدورات
الدوغجي: نج�وم الغناء الع�رب يلتقون على مس�رح صالة التزلج
مدينة إسماعيل: ستكون هناك أنشطة خاصة لذوي االحتياجات الخاصة

محافظات الكويت، حيث سيكون 
هناك مجمع او سوق جتاري في 
كل محافظة يتضمن األنشطة 
واملسابقات املقامة، ما سيزيد 
من رقعة املشاركة واملساهمة من 
اجلميع في املهرجان الذي انطلق 
بسرعة كبيرة وقيمة اجلوائز 
تزداد من عام إلى آخر والدليل 
املبيعات في  تضاعف إجمالي 
هذا الشهر دون األشهر املاضية 

5 مرات على األقل.
يذك����ر ان املذيع����ة املتألقة 
إميان جنم تصدت إلدارة املؤمتر 
الصحافي الذي حضره العديد 
من الوسائل اإلعالمية املقروءة 
واملسموعة في اخلليج والوطن 

العربي.

األنشطة واملسابقات مثل قرية 
الطفل املقامة في سوق شرق، 
وستكون هناك أنشطة خاصة 
لذوي االحتياج����ات اخلاصة 
وخصومات على املشتريات، 
وكذل����ك مس����ابقة للطائرات 

الورقية.
وأشار رئيس جلنة التسوق 
ملهرجان »ه���ال فبراير« محمد 
الدعاس الى ان فكرة املهرجان 
بني���ت على فكرت���ني، األولى 
األنشطة والثانية التسوق وهما 
األساس ملهرجان »هال فبراير« 
الذي كان هدفه في األس���اس 
العملي���ة االقتصادية  إنعاش 
والسياحية في البالد، وسيتميز 
هذا العام بوجود االحتفاالت بكل 

الليالي  وستقام على مسرح 
التزل���ج، وبهذه  في صال���ة 
املناسبة نوجه الشكر لشركة 
املش���روعات السياحية التي 
إمكاناتها  قامت بتسخير كل 
التزلج وتلبية  إلعداد صالة 
كل احتياجاتن���ا كما نود ان 
املهرجان وهم  نش���كر رعاة 
الرئيس���ي »زين«  الراع���ي 
واخلطوط الوطنية وانفينيتي 
وماكدونالدز وفاس���ت تلكو 

وريجنسي.
أما رئيسة البرامج واألنشطة 
مدينة إس����ماعيل فكشفت عن 
اللجنة  التي تعت����زم  اخلطط 
إقامتها،  املنظمة للمهرج����ان 
حيث أكدت وجود العديد من 

بأح����دث التقني����ات في مجال 
الصوت واإلض����اءة والديكور 
اخلاص باملسرح الذي سيكون 
مختلفا عن الدورة الس����ابقة، 
موجها شكره ملجموعة الرئيسي 
التي بذلت جهدا كبيرا إلعداد 

املسرح.
الدوغجي حديثه  واختتم 
بأن القائم���ني على املهرجان 
اهتم���وا بالطف���ل ووضعوه 
من أولويات اهتماماتهم من 
خالل تقدمي عروض »بارني« 
أميركا  الشهيرة لألطفال من 
واستراليا ملا لها من شعبية 
كبيرة عند األطفال، موضحا 
ان هذه العروض ستبدأ من 23 
فبراير وتستمر حتى 27 منه 

على تواجد أس����ماء كبيرة من 
الدعاة الذين سيحاضرون فيها 
من الكويت واخلليج والوطن 
العربي والعالم اإلسالمي منهم 
د.عمر عبدالكافي، محمد حسان، 
د.إبراهي����م درويش، د.محمد 
الثويني، د.محم����د العوضي 
وس����ليمان اجلبيالن ومحمد 
الى  حسني يعقوب، باالضافة 
ليال يحييها بعض املنشدين 
وعلى رأسهم مشاري العفاسي، 
وكذل����ك عبدالفتاح العوينات 
وسمير البشير وأحمد الهاجري 
وحم����ود اخلض����ر وإبراهيم 

السعيد.
انه مت  الدوغجي  وكش����ف 
جتهيز مس����رح ليالي فبراير 

س����تكون املطربة اجلزائرية 
الكبيرة وردة التي س����تحيي 
حفلة غنائية بعد غياب طويل 

عن الكويت.
ان  الدوغج����ي  وأض����اف 
األمسيات الشعرية لهذا العام 
سيشارك فيها نخبة من أبرز 
الشعراء في الكويت واخلليج 
املليون  العربي منهم ش����اعر 
ب����ن نحيت وس����ليمان  زياد 
املانع وهالل املطيري ومرزوق 
العتيبي وجابر بطحي وصالح 
العرجاني وناصر دهيم وسعد 
املطرفي، باالضافة الى أسماء 
كبيرة سيعلن عنها في حينه، 
أما فيما يتعلق بالندوات الدينية 
الوطن  فأكد حرص تلفزيون 

ألعاب لألطفال في سوق شرق 
الفترة  وستكون مفتوحة في 
الصباحي����ة لفئ����ات معينة، 
بينما الفترة املسائية ستفتح 
الفئ����ات، موضحا ان  جلميع 
مظاهر االحتفاالت في الشوارع 
التجارية ستكون  واملجمعات 
في جمي����ع محافظات الكويت 
دون اس����تثناء، حيث س����يتم 
السحب على 28 سيارة طوال 
ايام املهرجان كما ستكون هناك 
العديد من األنشطة التي تتزامن 
مع احتفاالت الكويت باألعياد 

الوطنية.
ومن جانبه، كشف مدير عام 
تلفزيون الوطن احمد الدوغجي 
عن اس����تمرار »ليالي فبراير« 
للعام الثاني بعد النجاح الذي 
حتقق العام املاضي، وقال: ان 
الغنائية واألمسيات  احلفالت 
الدينية  الش����عرية والندوات 
س����تقام على خش����بة مسرح 
صالة التزلج وسيقوم تلفزيون 
»الوطن« وتلفزيون »الكويت« 
وقناة أبوظبي الفضائية ببثها 

على الهواء.
وذكر ان احلفالت الغنائية 
عددها 6 حفالت متنوعة سيقوم 
بإحيائها نخبة من أملع فناني 
الكويت واخللي���ج والوطن 
العربي يتقدمهم جنما الكويت 
عبداهلل الرويشد ونبيل شعيل 
وفرقة ميامي وبشار الشطي، 
ومن اإلمارات حسني اجلسمي 
واملطربة الكبيرة أحالم ومن 
اململكة العربية السعودية فنان 
العرب محم���د عبده وأصيل 
أبوبكر ومن جمهورية مصر 
العربية شيرين عبدالوهاب 
وأنغام ومحمد حماقي ومن 
لبن���ان فضل ش���اكر ووائل 
كفوري ويارا وميريام فارس 
ومن املغرب أسماء املنور ومن 

سورية أصالة.
وأش����ار الدوغج����ي الى ان 
مفاجأة حف����الت ليالي فبراير 

مفرح الشمري
أكد املنسق العام ملهرجان هال 
فبراير 2010 وليد اجلاسم ان 
شركة كوندور اجلهة املنظمة لهذا 
املهرجان أعلنت حالة الطوارئ 
لإلعداد املتميز للكرنڤال الذي 
س����يكون مميزا بكل األشكال 
وسينطلق 29 اجلاري تزامنا 
مع ذكرى تولي صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، حيث سيتضمن 
مس����يرة »يخوت« تنطلق من 
نادي اليخوت وتنتهي في سوق 

شرق.
وأضاف اجلاسم خالل املؤمتر 
الصحاف����ي الذي أقيم مس����اء 
امس االول في فندق ريجنسي 
بحضور املدير العام لش����ركة 
كوندور العاملية ناصر السعدون 
واملدير العام لتلفزيون الوطن 
احمد الدوغجي ورئيس جلنة 
احلفالت الغنائية امللحن عبداهلل 
القعود ورئيس جلنة األنشطة 
الدينية الداعية د.نبيل العوضي 
ورئي����س جلن����ة األمس����يات 
الشعرية سعود الفهد ورئيسة 
البرامج واألنش����طة ملهرجان 
هال فبراير مدينة إس����ماعيل 
ورئيس جلنة التسوق محمد 
الشراكة  ان  الدعاس، وأضاف 
مع تلفزيون »الوطن« هذا العام 
ستشكل دعما للنجاح، خاصة 
ان التنسيق موجود بينهما فيما 
يخص االحتفاالت واألنشطة 
التي س����تقام في الدورة ال� 11 

ملهرجان هال فبراير.
وق����ال: ان ه����ال فبراير في 
العام احلادي عش����ر يواصل 
النجاح تل����و اآلخر وذلك من 
العديد من  خالل اس����تقطاب 
اجلماهير سواء داخل الكويت 
او خارجها ملا يحتويه ش����هر 
فبراير من مناس����بات سعيدة 

على الشعب الكويتي.
وأش����ار اجلاس����م الى انه 
س����تكون هناك أكب����ر مدينة 

خالل المؤتمر الصحافي النطالق الدورة الـ 11 لمهرجان »هال فبراير«

»هال تيم« في »هال فبراير«
يواصل فريق عمل البرنامج املسابقات »هال تيم« 
جتهيز فقراته املنوعة التي حتمل بني طياتها العديد 
من اجلوائز املقدمة من الش���ركات الراعية ملهرجان 
»هال فبراير« وهو من اعداد شيماء دشتي، رشا الفهد 
وتقدمي حبيبة العبداهلل، فايز السهيل ومن اخراج جمال 
العباس���ي ومحمد املوسوي وتصوير احمد املطيري 
وعبدالعزي���ز احلداد، احمد احلداد، وس���يبث يوميا 

طوال فترة املهرجان.
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