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  ١٦  فبراير ٢٠١١ 

 ممثلة بعد بروزها في الساحة  26 
الفنية هااليــــام «انغرت» على 
الناس اللي ســــاعدوها في هذا 
البروز لدرجة انها طلبت منهم 
اجر كبير للمشاركة في عملهم 

اليديد.. الشرهة مو عليچ! 

 ممثلة «بررت» غيابها عن 
االعمال الدرامية بأنها تبحث 
عن فرصــــة حقيقيــــة تبرز 
موهبتها النه ما عرض عليها 
كان اي كالم مثــــل ما تقول.. 

ودي أصدق!

 تبرير أجر
انتاج بعدما رفضت   مدير 
احـــدى املمثـــالت طلباتـــه 
الشـــخصية هددها بأنه يقدر 
على حرمانها من املشـــاركات 
في اعمال معزبة الياية.. خير 

ان شاء اهللا!

 تهديد

 مدير عام تلفزيون «الوطن» أحمد الدوغجي مدير عام مجموعة الرئيسي ضياء شحادة

 ورد اخلال  جنوى كرم 

 مسرح «ليالي فبراير»

 ريتا برصونا 

 رفيف شبلي 

 شحادة: «ليالي فبراير» ليست مهرجان «الوطن» بل كل الكويت

 عبدالحميد الخطيب
  من عام الى آخر حتاول مجموعة الرئيسي ان تبهرنا بأفضل 
تصميماتها ملســــرح مهرجان «زين الليالي.. ليالي فبراير»، فقد 
خطفت االنظار في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وفي ٢٠١١ أثبتت «الرئيسي» 
انها على قدر املسؤولية التي أوالها اياها تلفزيون «الوطن» فتعاملت 
بعقليــــة احترافية مبدعة مع كل املعطيات التي أمامها فأخرجت 

لنا «حتفة» فنية زادت املهرجان هذا العام ألقا وجماال.
  وفي هذا الصدد كشــــف مدير عام مجموعة الرئيســــي ضياء 
شحادة عن أسرار جتهيز مسرح «ليالي فبراير» هذا العام، حيث 
قال: لقد حاولنا أن نقدم جلمهور «زين الليالي» كل ما هو جديد 
في عالم التكنولوجيا، فرأينا هذا العام أن جنعل اجلمهور جزءا 
من احلــــدث، خصوصا ان الكويت حتتفل فــــي فبراير باألعياد 
الوطنية التي تكتسب شكال خاصا هذا العام ألنها تواكب ذكرى 
مرور ٥٠ عاما على االستقالل، و٢٠ عاما على التحرير، وخمسة 
أعوام على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، فكان لزاما 
علينا أن نقدم للعالم وملشــــاهدي تلفزيون «الوطن» ما يعكس 

صورة الكويت املشرفة في شتى املجاالت.
  وتابع: نحن شركاء جناح مع «تلفزيون الوطن»، خاصة وان 
القائمني عليه يسعون دائما للتميز وتقدمي كل ما هو جديد وغير 
تقليدي، فالتعاون معهم تكون محصلته النهائية اخلروج بصورة 

مشرفة وحضارية، فقدمنا معه مهرجانني كبيرين األول مهرجان 
«صاللة» الذي كان ميثل احتفاالت سلطنة عمان بعيدها األربعني، 
وتعاونا معه أيضا من خالل مهرجان مسقط املقام حاليا والذي 
تتزامن أنشــــطته مع أنشطة مهرجان «ليالي فبراير»، مؤكدا ان 
االشــــادات التي تأتيه من النجوم املشاركني في «ليالي فبراير» 
واجلماهير حتمله مسؤولية كبيرة وضعه أمام حتد في العالم 
املقبل لتقدمي أعمال ال تقل إبداعا عن «ليالي فبراير ٢٠١١»، ملمحا 
الى ان مجموعة الرئيســــي بدأت العمل على تصميم شكل جديد 

ومختلف كليا للمهرجان في ٢٠١٢.
  وعن التنسيق مع مخرج احلفالت أحمد الدوغجي قبل تصميم 
وتنفيذ املسرح قال شحادة: املسرح بشكل عام ليس عمال فرديا 

 نحن شـركاء نجاح مع تلفزيون 
الدوغجي  عدسـة  ومـع  «الوطـن» 
نقـدم للمشـاهدين «متعـة بصرية»

وإمنا جماعــــي، واخلبرة الكبيرة التي يتمتــــع بها املبدع أحمد 
الدوغجي جتعلنا نضع ملســــاته بعني االعتبار ألنه في النهاية 
تصميم املســــرح ال يقتصر فقط على احلاضرين داخل الصالة 
وإمنا نحرص أيضا على تقدمي متعة بصرية للمشاهدين في كل 

مكان من خالل عدسة «الوطن» التي يقودها الدوغجي.
  وحول استخدام شاشــــات الـ «LED» في تصميم املسرح رد: 
نحن اليوم نواكب كل ما هو جديد في هذا املجال، لذلك مت وضع 
كمية كبيرة جدا من شاشات الـ LED في تصميم املسرح، السيما 
ان هذه التقنيات تعتبر أحــــدث ما توصل إليه عالم التلفزيون 

واملسرح وتستخدم حاليا في جميع دول العالم املتقدمة.
  وبســــؤاله عن انزعاج سلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد 
من شــــدة اإلضاءة املســــلطة عليه خالل فقرته الغنائية اجاب 
شحادة: لإليضاح فقط فالنجم الكبير عبداهللا الرويشد اشتكى 
من شدة احلرارة املتولدة عن الكم الهائل من اإلضاءة املستخدمة 
في املســــرح والتي تنبعث منها حرارة شديدة باإلضافة الى أن 
احلفل حضرته أعداد غفيرة امتألت بها قاعة احلفل وبالتالي كان 
تعليق أبوخالد الطريف بأنه يغني في «ســــونا» ولكن اإلخوان 
في صالة التزلج واملشرفني عليها قاموا على الفور بزيادة برودة 
التكييف، ونحن بدورنا نشكرهم على ردة فعلهم السريعة جتاه 

هذا املوقف.

 سعيد بإشادات الجماهير ويستعد لـ «زين الليالي» ٢٠١٢ من اآلن
 حلقات «ألو فبراير» في األعياد الوطنية 

جوائزها تصل إلى ٨٠ ألف دوالر
 مفرح الشمري

  يواصل برنامج املســــابقات 
«ألو فبراير» الــــذي يبث يوميا 
عبــــر أثير «كويــــت FM» تقدمي 
مفاجآته ملســــتمعيه وخصوصا 
عمالء «زين» مع قرب االحتفاالت 
الوطنية الرسمية مبناسبة عيد 
االستقالل وعيد التحرير اللذين 
سيحظيان بتغطية اعالمية غير 
مسبوقة من قبل بعض الوسائل 
االعالمية اخلليجيــــة والعربية 
والعاملية. وتتمثل مفاجآت «ألو 
فبراير» في زيادة قيمة اجلوائز 
يومي ٢٥ و٢٦ اجلاري لتصل الى 
٨٠ ألف دوالر وفتح املجال جلميع 
املشاركني للفوز باجلوائز املقدمة 
من الشركات واملؤسسات الراعية 
للبرنامج وهي: «األنباء»، «زين»، 

«منتزه خليفة السياحي»، «معهد 
كراون بــــالزا الصحي»، «الفايز 
للعود والعطور»، «عيادة بلسم 
لألسنان»، «ليموزين اخلرينج»، 
«اجلوثن جالري»، باالضافة الى 
اجلوائــــز اخلاصــــة املقدمة من 
اجلهة املنفــــذة للبرنامج «ميديا 

فون بلس».

  فقرات خاصة

  تتضمن حلقات العيد الوطني 
وعيد التحرير في «ألو فبراير» 
فقرات خاصة بهاتني املناسبتني 
باالضافة الى «فالشات» موسيقية 
ســــتبث للمرة األولى من تنفيذ 
مخرج البرنامج ســــعود املسفر 
تتماشى مع أجواء الفرحة بالشارع 

الكويتي.

 يتواصل مع مستمعي «كويت FM» برعاية «األنباء» و«زين»

 نجوى كرم تستقبل أكثر من ٥٠٠ 
وردة حمراء في عيد الحب

 ورد الخال لـ «األنباء»: سأدخل مصر
   من خالل «بديعة مصابني»

 استقبلت النجمة اللبنانية جنوى كرم ٥٣٥ وردة حمراء، وذلك من 
بني ١١٦١ وردة اســــتقبلها الفنانون مبناسبة عيد احلب، حيث انهالت 
الورود على الفنانة اللبنانية عن طريق استفتاء يسأل اجلمهور عن 
النجم الذي يحبون أن يهدوه هذه الهدية مبناسبة عيد احلب. وتصدرت 
جنوى االستفتاء الذي أجراه موقع «للنشر» بنسبة ٤٦٫١٪، فيما حلت 
ثانيا مواطنتها املطربة إليسا، حيث استقبلت ١٥٦ وردة بنسبة ١٣٫٤٪، 
وحصل وائل كافوري على املركز الثالث بـ ٨٫٦٪. وجاء في املركز الرابع 
إلى األخير الفنانون: عاصي احلالني (٥٫١٪)، وكاظم الساهر (٤٫٨٪)، 
وراغب عالمة (٤٫٣٪)، وفضل شاكر (٣٫٧٪)، وهيفاء وهبي (٣٫٨٪)، 
ونوال الزغبي وفارس كرم (١٫٦٪)، ورامي عياش (١٫٤٪)، ونانســــي 

عجرم (١٫٢٪)، وعمرو دياب (١٪)، وأخيرا تامر حسني (٠٫٦٪).
  ولعب محبو النجمة اللبنانية، عبر موقع التواصل االجتماعي «فيس 
بوك»، دورا كبيرا في فوزها باللقب، حيث أنشؤوا رابط املسابقة في 

كل الصفحات التي حتمل اسمها.

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  كشفت املمثلة ورد اخلال لـ «األنباء» عن دخولها مصر للمرة األولى من خالل دور 
بطولي جتسد من خالله شخصية بديعة مصابني، مشيرة الى ان هذا الدور سيشكل 
نقطة حتول في حياتها الفنية نظرا لكونه شامال وقالت: هو دور اعتز به جدا، ألنني 
أجسد شخصية معروفة ومحبوبة، تركت اثرا إنسانيا وفنيا في آن واحد، ملمحة إلى 
ان قصة املسلسل تدور حول العالقة بني الفنانني الكبيرين جنيب الريحاني الذي يجسد 
دوره صالح عبداهللا وبني بديعة، والتي مرت بفترات متعاقبة من اللمعان واإلحباط، 
من الربح واخلسارة، من احلب واألحداث املتالحقة، ويحمل املسلسل عنوان «الضاحك 

الباكي»ويتناول قصة جنيب الريحاني. 
  كما كشفت ورد انها سترقص في املسلسل من خالل عدة لوحات واردة في النص 
الســـتكمال الصورة النموذجية عن بديعة مصابني وتعرف انها امتلكت مربعا حمل 
اسمها، وأيضا ستغني في العمل. مشيرة الى انه كان من املفترض ان تباشر تصوير 
العمـــل منذ أيـــام، بيد ان ما حصل في مصر غير األمـــور وال تعرف ما اذا كان العمل 

سيلحق ببرامج رمضان لهذا املوسم أم سيتم تأجيله. 

 عاصمة جمهورية مصر 
العربية:

  أ ـ أسوان
  ب ـ القاهرة

  ج ـ اإلسكندرية 

 ريتا تحمل طفلها أوين إلى التمثيل

 رفيف: ال أحد يشبهني و «مرحبا ماليين»

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أجنــــزت املمثلة ريتا برصونا 
كتابة مسلسل «ذكرى»، وهو دراما 
مؤلفة من خمس عشرة حلقة من 
املتوقع عرضها على الشاشة اعتبارا 
من مايو املقبل، وسيطل «أوين» ابن 
ريتا في املسلسل في أول إطاللة 
تلفزيونية له، في خطوة يبدو انها 
ستحمله كوالدته الى عالم التمثيل، 
وســــتلعب ريتا دور البطولة إلى 
جانب املمثل بيتر سمعان، حيث 
جتسد شــــخصية امرأة متزوجة 
من رجــــل أميركــــي وتتناول في 
العمل قضية حق املرأة اللبنانية 
في إعطاء اجلنســــية لطفلها، كما 
ستطرح موضوع األطفال اللقطاء، 

املذيعة رفيف شــــبلي    أكدت 
انه حققــــت ذاتها من خالل تقدمي 
برنامج «مرحبا ماليني» على قناة 
«انفينتي» قائلة: البرنامج شامل 
لكل املواضيع، حيث أناقشها مع 
الناس في إطار ترفيهي ومســــل، 
اســــتمع آلرائهــــم وتعليقاتهــــم، 
ويشــــاركونني مشاكلهم، مشددة 
على انها ال تعنيها الشــــهرة وال 
تسعى إليها من خالل مشاكل الناس 
وانها فقط حتب عملها لذلك جتتهد 

فيه، حسب «إيالف».
  وعما مييز «مرحبا ماليني» قالت 
رفيف: يكفي انني انا رفيف التي 
تقدمه ألنــــه ليس هناك إال رفيف 
واحدة، وال أحد يشبهني، املذيعة 

غير املعترف بهم شرعيا، والعالقة 
بني األهل واألوالد. 

بشــــخصيتها هي التــــي متيز اي 
برنامج عن اآلخر. 


