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)محمد ماهر(سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد يتوسط بعضا من ذوي االحتياجات  اخلاصة في مسرح صالة التزلج

الرويشد: ذوو االحتياجات الخاصة في قلبي وعقلي
 : غجي و لد ا
»ليال�ي  مس�رح 
األنس�ب  فبراير« 
اللوح�ة  له�ذه 
ن�ي�ة  ن�س�ا إل ا
الفني�ة الرائع�ة

»عيد يا وطن« هديته لكل كويتي في األعياد الوطنية

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

جيني اسبر

املخرج أحمد الدوغجي أثناء تصوير االغنية

مفرح الشمري
الفنان جزء من املجتمع الذي 
يعيش فيه، وال تتوقف إسهاماته 
في����ه عند ح����دود م����ا يقدمه من 
إبداعات، ولكن����ه يهبط من قمة 
مكانته الس����امية التي منحها له 
جمه����وره ليعيش ويتعايش مع 
الفرح  الناس، يشاركهم حلظات 
والس����عادة، والقليل من الفنانني 
الذين منحهم اهلل تلك الفلس����فة 
احلياتية هم األكثر رسوخا وثباتا 
في قلوب جماهيرهم على مر األيام، 
فأج����ّل الغاي����ات أن يكون املبدع 

إنسانا قبل أن يكون فنانا.
من هذا املنطلق لم يكن غريبا 
الكبير عبداهلل  النج����م  أن يقدم 
امل����زدوج  الس����فير  الرويش����د 
لألغنية اخلليجية، واإلنس����انية 
على تصوير عمل إنس����اني رائع 
م����ع فئة من أهم فئ����ات املجتمع 
الكويتي من الناحية اإلنس����انية 
جديرة بالتقدير واالحترام، وهي 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة في 
إطار أغني����ة ال تقل روعة حتمل 
عنوان »عيد يا وطن«، ومت تصوير 
الكليب على مسرح »زين الليالي.. 
ليالي فبراير« بعدسة املبدع أحمد 
الذي يع����ود ملواصلة  الدوغجي 
إبداعاته في تصوير الكليبات بعد 
غياب طويل. وفي أجواء من الدفء 
الكاميرات  واحلميمية انطلق����ت 
لتصوير العمل، فأبوخالد يرتبط 
بعالقة وثيقة مع إخوانه وأخواته 
من ذوي االحتياجات، فهم ضيوف 
دائمون في كل حفالته عبر دورات 

وعن سر إقدامه على تصوير 
األغنية قال: »الفكرة كانت تراودني 
منذ زمن لتقدمي أغنية ألهلنا من 
ذوي االحتياجات � كبارا وصغارا 
� وقد وجدت أنها فرصة طيبة ألن 
أقدمها بأجم����ل إطار، وهو كليب 
مصور مبس����اعدة األخت اعتدال 
العيار التي ساعدتنا بإحضار ذوي 

االحتياجات اخلاصة«.
 وحول اختياره مسرح »ليالي 
فبراي����ر« لتصوي����ر األغنية قال 
الرويشد بال تردد وبكل ثقة: »هل 
يعقل أن يكون لدينا مسرح مبهر 
أش����اد به كل املطربني اخلليجيني 
والعرب الذين غنوا على خشبته، 
ونصور الكليب في مكان آخر؟«، 
مؤكدا أن املسرح مبا يحويه من 
تقني����ات تكنولوجي����ة متطورة 
وديكورات جاذبة وإضاءة ساحرة 

الن����زول إليه����م والترحيب بهم، 
والش����ك في أن موافقتهم على أن 
يشاركوني تصوير تلك األغنية في 
حد ذاتها جناح يحسب لعبداهلل 
الرويشد، مشددا على أن تلك الفئة 

في قلبه وعقله دوما«.
وتقول كلمات األغنية:

عي����د يا وطن عي����د واحضن 
األعياد

عيد يا عسى أعيادك تبقى كل 
سنة وتنعاد

عيدك مبارك يا أحلى وطن
عي����دك مب����ارك ي����ا ش����عب 

الكويت
من جانبه أعرب املخرج احمد 
الدوغجي عن س����عادته بإخراج 
هذا العمل الوطني االنس����اني مع 
جنم كبير كعبد اهلل الرويشد ومع 
شريحة من مجتمعنا الكويتي من 

مهرجان »ليالي فبراير«، إذ يحرص 
في كل مرة على النزول من فوق 
إليهم  خش����بة املس����رح ويتجه 
مرحبا بهم ويلتقط معهم الصور 
التذكارية وه����ذا أبرز دليل على 

جدارته ب�»سفير اإلنسانية«.

سفير السعادة

لتتعرف أكث����ر على تفاصيل 
ق����ال عبداهلل  الكلي����ب اجلديد، 
الرويشد في البداية: هذا أقل شيء 
أقدمه ألحبابي من ذوي االحتياجات 
اخلاص����ة، م����ن أجل إس����عادهم 
وإش����عارهم بأن املجتمع معهم، 
فنحن تربطنا صداقة متينة قدمية، 
مشيرا الى أن األغنية بعنوان »عيد 
يا وطن« من أحلانه وكلمات الشاعر 
الغنائي الكبير ساهر، والتوزيع 

لعادل الفرحان.

»أنسب مكان« لتصوير الكليب.
وقد طلب الدوغجي بالفعل ذلك 
م����ن أجل إخراج األغنية في أبهى 

وأجمل صورة.

األرض الطيبة

ورف����ض الرويش����د تصنيف 
األغني����ة بأنه����ا موجه����ة لذوي 
االحتياجات اخلاصة فقط، معتبرا 
أنها موجهة لكل الفئات أيضا، فهي 
أغنية كل كويتي يعيش على هذه 

األرض الطيبة.
وبالنس����بة الختيار مجموعة 
من ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
ملش����اركته في تصوير األغنية، 
ش����دد الرويش����د عل����ى أنهم من 
نس����يج املجتمع الكويتي ويجب 
احتضانهم، وقال باعتزاز: »عندما 
أكون على املس����رح أحرص على 

ذوي االحتياجات اخلاصة التي 
لم متنعهم االعاقة عن التواصل 
واالحتفال بديرته����م احلبيبة 
الكويت، مشيرا الى انه يحرص 
على تصوير الكليب على مسرح 
ليالي فبراير ألنه املكان األجمل 
واألنس����ب لتصوير هذا العمل 
األش����به بلوحة اس����تعراضية 
رائعة تعبر بصدق عن اجلانب 
االنساني للنجوم الكبار وتفاعلهم 
واحتضانهم إلخوانهم من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
الدوغجي حديثه  واختت����م 
قائال ان االغنية سيتم عرضها 
عبر شاشة تلفزيون الوطن فور 
انتهاء عملية املونتاج لها، معربا 
عن سعادته بالتعاون مجددا مع 
سفير االغنية اخلليجية عبداهلل 

الرويشد.

عبدالعزيز كسار: »يا كويت ما يهزك ريح«

جيني أسبر: أحب جسدي.. 
وأزعجني خبر إصابتي باإليدز

أطلت املمثلة السورية جيني اسبر في برنامج »ألألة« 
الذي يقدمه طارق سويد على شاشة ال� otv، لتعلن عن 
فخرها بروح املسامحة التي تتحلى بها باالضافة الى نعمة 
النسيان بعيدا عن احلقد. ولم تخف جيني أنها كالبركان 
فشخصيتها انفعالية لكن بطريقة تراكمية، معتبرة أن 
أجمل يوم بالنسبة لها هو تاريخ عيد ميالدها، وقالت: 
أخاف من التقدم بالعمر لكن اهلل يخليلنا األطباء، أما أبشع 

يوم في حياتها فهو عند وفاة جدتها في اوكرانيا. 
وأشادت جيني بعالقتها بالصحافة التي انتقدتها كثيرا 
ألنها ليست خريجة معهد التمثيل وأتت من بيئة أجنبية 
ما شكل عائقا في البداية من حيث النطق وبالتالي على 
أدائها في التمثيل، أما أس���وأ اشاعة طالتها فهي بعنوان 
»جيني اسبر ومرض االيدز«، وأكدت جيني أنها ال تنزعج 
من عدم تقبل املمثالت السوريات لدخولها عالم التمثيل، 
ومن ناحية ش���كلها اخلارجي قالت »أحب جسدي، وال 

أحب أذني«.

عبدالحميد الخطيب
الفن���ان  أع���رب 
الش���اب عبدالعزيز 
كس���ار عن سعادته 
باالشتراك في احلفل 
الذي ستقيمه مدرسة 
النج���اح مبنطق���ة 
مشرف حتت رعاية 
الشاعر الشيخ دعيج 
اخلليف���ة ويحم���ل 
عنوان »يا كويت ما 
يهزك ريح«، مهنئا 
الدي���رة باالعي���اد 
الوطنية وذكرى 50 

عاما على االستقالل و20 على التحرير وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو امير البالد مقاليد احلكم.

واضاف انه سيشارك في احلفل مع مجموعة من الفنانني 
واالعالميني ومنهم: الفن���ان عبداهلل بهمن وعبدالعزيز 
لويس وخالد بوصخر والطفل ضاري الرش���دان وذلك 
في العاشرة صباح غد، وسيتضمن عدة فقرات غنائية 
وثقافية شعرية وفنية الضفاء البسمة والفرحة وتنمية 

الوالء لدى طالب املدرسة.
يذكر ان الفنان عبدالعزيز كسار طرح مؤخرا اغنية 
»عيشني« وصورها علي طريقة الڤيديو كليب وحظيت 

بنجاح كبير.

عبدالعزيز كسار

»أسماء« ينتظر موافقة األزهر
ليلة حزينة في »ألو فبراير«

شجار بين جومانا مراد وسعود بوسلطان في دبي

لوفاة نجل المعد نايف الكندري

عفاف شعيب

)فريال حماد(املذيع احمد املوسوي متأثرا بعد سماعه خبر وفاة جنل املعد نايف الكندري

سعود بوسلطان جومانا مراد

نسرين طافش

القاهرة � سعيد محمود
يبدأ املخرج هاني اس���ماعيل معاينة أماكن التصوير ملسلس���ل 
»أس���ماء بنت أبي بكر« نهاية الش���هر اجلاري والذي ينتجه قطاع 

االنتاج باحتاد االذاعة والتليفزيون.
وينتظر املخرج موافقة االزهر على حلقات املسلس���ل التي تبلغ 
30 حلق���ة ويقوم فريق العمل ببناء ديك���ور ضخم مبدينة االنتاج 
االعالمي للتصوير هناك، وتدور جميع أحداث املسلسل ما بني مصر 
وسورية، املسلس���ل بطولة صابرين والتي جتسد شخصية أسماء 

بنت أبي بكر.
ويش���ارك في بطولة املسلسل محمد رياض، وسامح الصريطي، 
وس���ميحة أيوب، وعفاف شعيب، وسناء شافع، وجالل الشرقاوي، 
ومروة عبداملنعم، وع���دد كبير من جنوم التلفزيون، واملسلس���ل 

سيناريو وحوار بهاء الدين ابراهيم.

في حلقة جديدة من املوسم 
الترفيهي  البرنامج  الثاني من 
»لعب النجوم« على قناة دبي، 
والتي ستبث مساء يوم اجلمعة 
املقبل والتي ستجمع بني النجمني: 
جومانا مراد وسعود بوسلطان، 
حيث قدمت املمثلة الس���ورية 
شخصية ناعمة دائمة االبتسام 
متحمسة للعب، ولكن بأسلوبها 
الطفولي على حس���ب قدراتها 
ومعرفتها، وفاج���أت اجلميع 
مبعلوماتها املمتازة عن السينما 
العربية القدمية واحلديثة، أما 
سعود فكان صاحب الشخصية 
الهادئة والرومانسية، وما يتمتع 
به من صوت حنون وتعامل راق 
يتأقلم بسرعة مع استراتيجية 

اللعب واخلوض في أحكامها.
ومع بداية الش���جار بينهما 
كل بلهجته ليعلو صوتهما في 
البالتو، ويجبر العراك جومانا 
على أن تهزم نعومتها لتغني 
الش���عبية »سيجارة  األغنية 

نسرين طافش تختار »زاهدة البصرة« 
لدخول السباق الرمضاني 

تقوم املمثلة السورية نسرين طافش بأداء دور رابعة العدوية 
في مسلس���ل »زاهدة البصرة« ويتناول املسلس���ل حياة رابعة 
العدوية منذ والدتها حتى الوصول للحقيقة واملتمثلة مبعرفة 
طري���ق اهلل الذي لم يغب عن بالها طيلة أيام حياتها، حس���ب 

»النشرة«.
ويصور العمل كيف أجبرت رابعة على أن تعيش في مهانة بعد 
أن ُسبيت وهي صغيرة السن، وعاشت حياة الرقيق والعبودية 
وذاع صيتها كإحدى جميالت عصرها، كما اش���تهرت بصوتها 
الش���جي وعزفها على الناي، حيث التق���ت بنماذج مختلفة من 

البشر حتى وصلت للقناعة التي غيرت مسارها لألبد.
واملسلس���ل من تأليف الكاتب عثمان جحا ومن إنتاج شركة 
ميراج لإلنتاج والتوزيع الفني، وسيكون جاهزا للعرض خالل 
موسم رمضان 2011 حيث جاء اختيار نسرين لبطولة هذا النص 

بعد دراستها للعديد من النصوص.

املنافس���ة  فيما تختت���م هذه 
بالدبكة اللبنانية التي تقودها 
جومان���ا التي ترقص بعد ذلك 
على أنغام س���عود الذي يعلو 
ايقاعه عل���ى الطبلة مع أغنية 

»يا بنت السلطان«.

بني« ويطرب لصوتها سعود 
واجلمهور، لكن سرعان ما يبدأ 
التوتر عندما ينسى سعود أغاني 
قيثارة الفن على حد تعبيره، 
ولكنهما س���رعان ما يعودان 
أصدقاء فيتحاوران باألوردو، 

مفرح الشمري
ق���دم العديد من مس���تمعي 
البرنام���ج اليومي املس���ابقاتي 
»أل���و فبراير« التع���ازي للمعد 
الكن���دري لوف���اة جنله  نايف 
)5 سنوات( مس���اء امس االول 
لتتحول حلقة البرنامج الى »ليلة 
حزينة« على جميع فريق العمل 
خصوصا املذيع احمد املوسوي 
الذي بدأ عليه التأثر لهذا املصاب 
اجللل طالبا من جميع املستمعني 
احملافظ���ة عل���ى اوالدهم وعدم 
اهمالهم ف���ي املتابعة خصوصا 
عندما يريدون االستمتاع بقيادة 
الذي راح بسببه جنل  »البقي« 

املعد نايف الكندري.
يذك���ر ان برنامج ألو فبراير 
 »FM يبث عل���ى محطة »كويت
برعاية »األنباء«، »زين«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »معهد كراون 
بالزا الصحي«، »عيادة بلس���م 
لالسنان«، »ليموزين اخلرينج«، 
»الفاي���ز للع���ود والعط���ور«، 
»اجلوثن جالري« باالضافة الى 

»ميديا فون بلس«.

 لون علم الكويت القديم:
أ - أصفر.

ب - أزرق.
ج - أحمر.


