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مفرح الشمري
 FM طالب عدد من املس���تمعني محطة كويت
باإلكثار من البرامج املسابقاتية خاصة في مثل هذه 
األيام واشترطوا أن تكون على شاكلة البرنامج 

املسابقاتي »ألوفبراير« الذي يبث حاليا 
عبر اثيرها ألنه برنامج استطاع ان 

يستقطب العديد من املستمعني 
سواء املواطنون أو املقيمون 

وذلك لألسلوب املتبع 
فيه الذي يشرف عليه 
املعد علي حيدر أو كما 
يسمونه »بابا علي 
حيدر« خاصة في 
عملية املشاركة فيه 
وسرعة استجابة 
»ال���رد« عليه���م 
االنتظ���ار  دون 
الذي يعانون منه 

في برام���ج أخرى، 
وقد وعدهم املشرف 

البرنامج  العام عل���ى 
عل���ي حي���در مبفاجآت 

س���ارة في احللقات املقبلة 
والتي تتمثل في زيادة اجلوائز 

املقدمة من رعاة البرنامج، »األنباء«، 
السياحي«،  »زين«، »س���وكر«، »منتزه خليفة 
»املنار كلينك«، »اتيليه مود س���تايل«، »ايه ون 
لتأجير الس���يارات«، »الفايز للعود والعطور«، 
»معهد كراون بالزا الصحي«، »صالون كتوركت«، 

»شركة كون سبت للهواتف«، باالضافة الى ميديا 
فون بلس اجلهة املنفذة للبرنامج الذي يتصدى 
إلخراجه املبدع نايف الكندري ويقدمه »الذيب« 

أحمد املوسوي و»الواعدة« حنان جابر.

همر قدساوي

متنت إحدى املس���تمعات 
البرنامج  الفوز بجائ���زة 
الكبرى وهي جيب هامر 
2010 على ان يكون لونه 
اصفر ألنها قدساوية 
حتى النخاع متمنية 
القادس���ية  لنادي 
حتقيق  الرياضي 
بطولة الدوري هذا 

العام.

تذاكر سفر

اجلوائز  حفزت 
املقدمة من اخلطوط 
التي  الكويتية  اجلوية 
تتعاون مع اللجنة العليا 
الكثير  ملهرجان هال فبراير 
من املستمعني خصوصا عمالء 
»زين« بإرسال »املسجات« لعل وعسى 
أن يفوزوا بتذكرة س���فر »ذهابا وعودة« خاصة 
بعد أن أعلنت اس���رة البرنام���ج ان هذه اجلائزة 
تقدم للجميع وليس فقط للجاليات األجنبية التي 

تشارك في البرنامج.

يقام تحت رعاية سمو ولي العهد في افتتاح بطولة الرماية الدولية

عبدالرسول يتصدى إلخراج أوبريت »دار السالم«
مفرح الشمري

يتص���دى املخ���رج 
عب���داهلل عبدالرس���ول 
إلخراج اوبري���ت »دار 
الذي سيقام  الس���الم« 
حتت رعاية سمو ولي 
الش���يخ نواف  العه���د 
افتتاح  األحمد في حفل 
البطولة الدولية لرماية 
الش���رطة والتي تقيمها 
وزارة الداخلية، ويعتبر 
أوبريت »دار السالم« من 
األعمال امللحمية الكبرى، 
حيث ينفذ هذا االوبريت 
وف���ق رؤي���ة إخراجية 
جتس���د تاريخ وامجاد 
رياض���ة الرماي���ة عبر 
العصور واألزمنة، ويقام 
هذا العمل الوطني الكبير 
على مس���رح مت تنفيذه 
خصوصا لهذه املناسبة، 
ويعتب���ر من املس���ارح 
اقيمت  الت���ي  الكب���رى 
بالكويت ف���ي االجواء 
املفتوحة وفق مساحات 
كبيرة وارتفاعات ضخمة، 
ومبشاركة مجاميع كبيرة 
الطلب���ة الضباط  م���ن 
باكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم االمنية وطلبة 
معهد الش���رطة بوزارة 
الداخلية، حيث يقدر عدد 

املشاركني بخمسمائة من الطلبة العسكريني 
ومبش���اركة فرقة التعبير احلركي وفرقة 
الرندي للفنون الشعبية، ويتولى املخرج 
عبداهلل عبدالرس���ول اإلخراج املس���رحي 
والبناء الدرامي والسيناريو واالداء التمثيلي 
م���ن بطولة الفنان خالد امني والفنان خالد 
البريكي، وقام بتصميم وتنفيذ الديكورات 
د.موس���ى آرتي، كما يتولى مهمة االشراف 
العام على االوبري���ت املقدم أنور اخلليفة 
وصياغ���ة التعلي���ق الدرام���ي واملراجعة 
التاريخية د.محمود ياس���ني، وقام بتنفيذ 
املوس���يقى التصويرية سعود املسفر، كما 
يقوم بأداء الغناء األوبرالي أماني احلجي، 
احمد الكندري من املعه���د العالي للفنون 
املوس���يقية، وقام بتلحني وتوزيع الغناء 
االوبرالي د.احمد املصري، حيث مت تنفيذ 
االغاني االوبرالية باس���توديوهات لبنان، 

ويتولى تنفيذ املواد التصويرية لالوبريت 
عبدالرحمن اخلميس، ويضم الفريق الفني 
كل من علي كمال مبهمة املخرج املساعد، كما 
يتولى مهمة مساعد املخرج احمد كنكوني، 
وفواز الرندي، وانوار العلي وفواز العيدان، 
كما يشارك في هذا العمل امللحمي الوطني 
الكبير فرقة موس���يقى الش���رطة التابعة 
لوزارة الداخلية ومجموعة من رجال اخليالة 
والهجانة، ويتولى تصميم وتنفيذ االزياء 
انس قطينة، كما يشرف على هندسة اإلضاءة 
والتقنيات العامة ضياء شحاتة وعلي صعب 
كم���ا يتولى فريق عامل���ي متخصص مهمة 
تقنيات الليزر وااللعاب النارية، وسيروى 
احداث االوبريت بصورة فنية بطل الكويت 

للرماية الرامي حمد الديحاني.
وس���يعرض اوبريت »دار السالم« على 
ميادين الشيخ صباح األحمد للرماية وذلك 

خالل األيام املقبلة.

احملامي واإلعالمي خالد العبداجلليل

عبداهلل عبدالرسول

بعد عودته من رحلة العالج في لندن

 العبدالجليل بخير وعافية ويستعيد نشاطه

سالف فواخرجي: 
من حقي »كليوباترا«

القاهرة ـ سعيد محمود
دافعت الفنانة السورية سالف 
فواخرجي عن ترشيحها لتجسيد 
ش����خصيات تاريخية مصرية، 
أمث����ال: كليوبات����را ملكة مصر 
القدمية، وروز اليوسف، مشددة 
على أن الشخصيات التاريخية 
ليس����ت حكرا عل����ى مصري أو 

سوري أو أي جنسية أخرى.
الفنانة  وقالت »لقد كان����ت 
املصرية الكبي����رة ماجدة خير 
املناضلة  ق����دم ش����خصية  من 
اجلزائرية جميلة بوحيرد ولم 
يوجه لها اي نقد، ولم يحدثها 
احد بان الرموز اجلزائرية يجب 
جتسيدها من قبل جنوم بلدهم 
فقط«. ودافع����ت عن اختيارها 
الداء هذه الشخصيات بالقول: 
من املمكن ان تقدم الش����خصية 
في اكثر من بلد، وهو ما حدث 
في كل من فيلم »الناصر صالح 
الدين« الذي قام للفنان الراحل 
أحمد مظهر، ومسلسل »صالح 
الدين األيوبي« للفنان السوري 
جمال سليمان، وكل من العملني 

حقق جناحا جماهيريا كبيرا.

أحمد الوسمي
عاد الى الكويت قبل ايام احملامي 
واالعالمي خالد العبداجلليل قادما 
من لندن بع���د ان اجرى عملية 
القلب  الق����س���طرة لش���رايني 
وتكللت الع����ملية بنجاح، حيث 
استغرقت رحلة العالج اكثر من 
ثالثة اش���هر بعد ان تع�����رض 
الى االصابة بجلطة واجريت له 
الف����حوصات ونصحه االطباء 
بإجراء عم����لية القسطرة بأسرع 
العبداجلليل  ان  اال  وقت ممكن، 
قرر اجراءها في لندن لالطمئنان 

بشكل اكبر.
الى  العبداجللي���ل  وس���يعود 
مزاولة نش���اطه خ���الل املرحلة 
املقبلة بالتدريج، السيما انه تألق 
ف���ي برنامج »تو اللي���ل« بفقرته 
االس���بوعية التي تعرض كل يوم 
خمي���س، حي���ث كان يركز على 
احلاالت االنس���انية واالجتماعية 
والتطرق لها بكل شفافية وجرأة 
ووضع النقاط فوق احلروف حلل 
تلك املشاكل، وهذا ما ميز بوصقر 

ال���ذي اصبح من أمل���ع االعالميني 
الكويتيني ووض���ع له بصمة في 
خارطة االعالم الكويتي خالل فترة 
بسيطة، وكان احد اسباب جناح 
برنامج »تو الليل«، حيث ينتظر 
املشاهد بشغف فقرة العبداجلليل 
لالطالع على الكثير من االس���رار 
التي ال يجرؤ اح���د على اظهارها 

اال بوصقر.
ولقد تألق حتى ان بعض اعداء 
النجاح حاولوا التشكيك في قدراته 
وبرنامجه ومصداقيته، اال انه يلمع 
ويزيد بريقه يوما بعد يوم وبسبب 
غيابه خالل فترة االشهر الثالثة قل 
بريق برنامج »تو الليل« ألنه من 
دون بوصقر فقد الكثير من اللمعان 
وبرجوعه سيزيد من قوة البرنامج 
مرة اخرى، وسننتظر بوصقر على 
احر من اجلمر لكي يسلط الضوء 
على الكثير من القضايا االنسانية 
والتي استطاع ان يحلها من خالل 

برنامجه الشهير.
»األنباء« تتمنى عودة ميمونة 

وخطاك السو يا بوصقر.

يقول املثل: فاقد الشيء...
أـ ال يعطيه

ب ـ يبحث عنه
ج ـ يبلغ عنه

برعاية »األنباء« و»زين« و»سوكر« وآخرين

تذاكر سفر لجميع مشتركي برنامج »ألو فبراير«

»الذيب« أحمد املوسوي في البرنامج )فريال حماد(محمود ورامي ونايف في صورة تذكارية


