
فنون
االحد 2 فبراير 2014

31

أكروبات عاملية تقدم ألول مرة في الكويت

هيا عبدالسالمصمود

ماجدةفراس إبراهيم

حضور كثيف لألسر والعائالت ملشاهدة الفقرات الرائعة لإلضاءة واخلدع البصرية

حتل بديلة لهيا عبدالسالم في بطولة العمل

انطالق أنشطة »ليالي فبراير 2014« مع األعالم الوطنية 
والبالونات امللونة في سماء »اجلزيرة اخلضراء«

صمود عاشقة وهادئة في »األعماق«

.. وماجدة: القضاء »أنصفني« وسجن من سرقونيمقاضاة فراس إبراهيم لعدم استكماله »أرواح منسية«

مع هبات الرياح الباردة 
في أجواء ســاحرة رســمت 
لوحة من اجلو البديع، انطلق 
مهرجان ليالي فبراير 2014 
حتت شعار »فبراير غير« في 
اجلزيرة اخلضراء، في حفل 
افتتاح رائع احتضن كل األسر 
الكويتية واجلاليات األخرى، 
من مختلف الشرائح واألعمار، 
والبسمات تعلو وجوههم، 
رافعني أعالم الكويت، احتفاال 
بقدوم أضخم مهرجان ترفيهي 
بالديرة، مواكبا ملوسم األعياد 
الوطنيــة للبالد، في شــهر 

فبراير من كل عام. 
بــدأ حفــل االفتتــاح في 
الساعة الثالثة عصرا، بإطالق 
أعالم الكويت، والبالونات في 
الســماء تعبيرا عن الفرحة 
الغامرة باألعيــاد الوطنية، 
معلنة انطالق »ليالي فبراير 
2014«، وعلــى الـ »ســتيج« 
املســرح الرئيسي مت تقدمي 
الفقــرات، مــع بث مباشــر 
لبرنامــج »تــو الليــل« من 
داخــل اجلزيــرة اخلضراء 
التي تزينت باألعالم الوطنية 
ترفرف في السماء، واخلضرة 
اجلميلة، وضحكات األطفال 
البريئــة، وســط حضــور 
جماهيري كثيــف، لتتوالى 

بعده الفقرات الترفيهية.
اليــوم األول  واحتــوى 
على فقــرات عديدة متيزت 
بالتشويق واإلثارة واملتعة 

أحمد الفضلي

علــى  القائمــون  أبلــغ 
املسلسل الدرامي »األعماق« 
الفنانة صمود مبوعد البدء 
بتصوير العمل مطلع مارس 
املقبل، حيــث أبلغت اجلهة 
املنتجة الفنانني املشــاركني 
ومؤلف العمــل هيثم بودي 
واملخرج محمد دحام الشمري 
بنيتها بدء التصوير بعد أن 
ســبق ان اجل فــي اكثر من 
مناسبة من قبل اجلهة املنتجة 
ومخرج ومؤلف العمل، حيث 

هــددت مدينــة اإلنتاج 
االعالمي مبصر، مبقاضاة 
الفنــان واملنتج الســوري 
»فراس إبراهيم«، في حالة 
عــدم اســتكماله تصويــر 
مسلسل »أرواح منسية«، 
وإلزامه بدفع قيمة اخلدمات 
التــي صرفتها املدينة على 
العمل، حيث أرسل ممدوح 
يوسف رئيس قطاع الدراما 
باملدينة خطابا شديد اللهجة 
للمنتج يطالبه فيه، حسب 
»اليوم الســابع« املصرية، 
بسرعة استئناف التصوير 

في أقرب وقت.
يشــار إلى أن مسلســل 

أبــدت الفنانــة املصريــة 
ماجدة سعادتها باحلكم على 
مديري أعمالها باحلبس ملدة 
ثالث سنوات، وقالت إن هذا 

احلكم »أنصفها«.
وصرحــت ماجدة لوكالة 
أنباء الشرق األوسط، بقولها: 
هــذا احلكم جــاء إنصافا من 
اهلل ليرفــع الظلم الذي وقع 
ضدي ممــن أحســنت إليهم 
وسرقوني، وأمتنى من اهلل 
أن ينصفنــي فــي القضيــة 
اجلديدة التي تقدمت ببالغها 
منذ ساعات ضد أحمد شوقي، 
سائقي وخادمي، الذي أدعى 
أنــه مدير أعمالي وقام أيضا 

بفقــرة  بــدأت  واإلبهــار، 
»RECYCLE BAND«، تالهــا 
 FOOTBALL FREE« عــرض
STYLE« الــذي قدمــه ثنائي 
إســباني، وهــو مــن أحدث 
العروض العاملية التي تتدخل 
فيها الشاشات واإلضاءة ما 
أضفى إبهــارا على العرض، 
 CYR« ثــم العرض األملانــي
WHEEL«، والذي أمتع جمهور 
املهرجان، إذ قام أحد أفضل 
العارضــني األملان بالســير 
بعجلة من األلومنيوم على 
سلك امتد على ارتفاع مترين، 
وقد ظهرت هذه اللعبة ألول 
مرة فــي مهرجــان عروض 
الســيرك مبونتريــال العام 

.1990
وبعدهــا فتحــت قريــة 
»بوقتادة وبونبيل« مفاجأة 
املهرجــان، والتــي بنيــت 

سبق ان اتخذوا قرار التأجيل 
في اكثر من مناســبة، وكان 
العمل جاهزا للتصوير منذ 
العــام 2011. وتعــد الفنانة 
صمــود مــن أبطــال العمل 
بعــد أن حلت بديلة للفنانة 
هيا عبدالســالم، وستلعب 
شخصية »عالية« وهي فتاة 
هادئــة جتمعهــا قصة حب 
مــع احد أبطــال العمل وهو 
الفنان الشــاب محمد صفر، 
وتعد جتربة صمود في هذا 
العمل ضمن سلسلة جتاربها 
مع املخرج دحام الذي سبق 

»أرواح منسية« قد توقف 
تصويــره منذ العــام قبل 
الســيولة  املاضــي لعــدم 
املالية، ويشارك في بطولته 
الفنانــون صابرين، عزت 
العاليلي، فــراس إبراهيم، 
عبدالرحمن أبو زهرة، ميرنا 
املهندس، أمل رزق، عايدة 
ريــاض، مادلــني طبر، من 
تأليف نبيل ملحم وإخراج 

السوري سمير حسني.

بالتزويــر واالســتيالء على 
أموالــي، أنا ســعيدة بعدالة 
القضاء  ونزاهــة وشــفافية 
املصري الذي حكم بالسجن 

على من سرقوني.
مــن جانبه، قــال محامي 
الفنانة، أســامة أبوالليل، إن 
محكمة جنح اجليزة أصدرت 
حكمها باحلبس على مديري 
أعمــال الفنانة ماجدة، حيث 
مت احلكم على محمد مســعد 
باحلبس ملــدة عامني لثبوت 
خيانته لألمانة، وضد شقيقه 
محمود مسعد بثالث سنوات 
لثبــوت خيانتــه لألمانــة 

واالستيالء على أموالها.

رواد  إلســعاد  خصيصــا 
املهرجان، أبوابها لتقدم عرضا 
ترفيهيا لألطفال ومسابقات 
الفرصــة لألطفال  وإتاحــة 
اللتقــاط الصــور التذكارية 
مع مجســمات شخصياتهم 
احملببــة، تــال ذلــك عرض 
 Alex« اخلدع البصرية لفرقة
Black« الذي سحر العيون من 
روعته، و»شو« رياضات املاء 
اخلطيرة لـ »Fly board« على 
 Dutch« البحيرة، ثم املتعة مع
واإلثــارة   ،»Double Rope
والتشويق مع عروض املاء 
 Under water« والضفدع لـــ

.»Bubble Show
وقد كانت هناك مشاركات 
مــن شــركات كبيــرة خالل 
االفتتاح، بعرض منتجاتها 
املختلفــة للبيــع بأســعار 
رمزية فــي أرجاء اجلزيرة، 
وكان أجمــل مــا فــي احلفل 
القطار الصغير امللون بألوان 
وأشــكال جميلة الذي ركب 
فيه احلضــور ليأخذهم في 
جــوالت ممتعــة باجلزيرة 
اخلضراء، ويوصلهم لالماكن 
الراغبني في زيارتها، كما كان 
فريق عمل »الوطن« اجلندي 
املجهول في حفــل االفتتاح 
على أهبة االستعداد، إذ بذلوا 
جهودا جبارة طــوال اليوم 
وكانــوا كخليــة نحــل، في 
التنسيق والتنظيم.. بالفعل 

»ما قصروا الشباب«.

ان شاركته في اكثر من عمل 
أبرزها سلسلة أجزاء مسلسل 

»ساهر الليل«. 
والعمل يعــد دراميا من 
الطراز األول ويناقش العديد 
من القضايا اخلاصة باملجتمع 
الكويتي من أبرزها أسلوب 
أفــراد املجتمع  التعامل بني 
حاليــا ومقارنتــه بطريقــة 
تعامــل أفــراد املجتمــع في 
املاضي ويشارك في بطولته 
بخالف صمود كل من جاسم 
النبهــان وباســمة حمــادة 

ومحمد صفر وغيرهم.

قرية »بوقتادة وبونبيل« مفاجأة املهرجان

يارا معلنة ملصمم أزياء كويتي.. و»األنباء« 
تكشف سر تواجدها في استديو فايز السعيد

يفترض ان تصور الفنانة يارا مع مصمم األزياء الكويتي 
محمد حمادة احلائز لقب أفضل مصمم أزياء في الكويت 

للعام 2013، جلسة تصويرية ألحدث ما ابتكره للعام 2014، 
وذلك خالل هذه الفترة بعدسة املصور اللبناني دافيد 

عبداهلل، ويلي اجللسة التصويرية حفلة جماهيرية ضخمة 
يجري التحضير لها مع يارا وكبار النجوم العرب واألجانب 
في دبي من بينهم عمرو دياب. وتواجدت يارا، التي تشارك 
في »ليالي فبراير« لهذا العام، منذ أيام في دبي حيث علمت 
»األنباء« أنها دخلت استديو الفنان فايز السعيد الى جانب 

مدير أعمالها طارق أبوجودة، حيث سجلت أغنية من 
أحلان باسل العزيز عراقي وكلمات وإنتاج الشاعر الوسام، 

وحتضر الفنانة أللبوميها الغنائيني اجلديدين األول خليجي 
والثاني لبناني ويضم 10 أغنيات لبنانية تعاونت فيهما 

مع بعض األسماء فقط، حيث وقع امللحن طارق أبوجودة 
7 أغنيات من كلمات الشاعر الراحل إلياس ناصر، إضافة 
إلى 3 أعمال من أحلان جان ماري رياشي وكلمات نزار 

فرنسيس، واألعمال العشرة من توزيع جان ماري رياشي، 
إضافة الى الديو الذي جمعها مع الفنان وائل كفوري 

»بعيوني« من كلمات سمير نخلة وأحلان طارق أبوجودة 
وتوزيع رياشي، حيث تعقد حاليا اجتماعات بني الطرفني 

يارا في استديو فايز السعيدبهدف تصوير األغنية على طريقة الڤيديو كليب.

أكدت أنها مع الغيرة املهنية لكونها تستفزها كممثلة وتدفعها لتقدمي األفضل

ريتا حايك لـ»األنباء«: أنا جريئة وال أضع خطوطاً حمراء لنفسي
بيومــه وكل حلظة بلحظتها 

بكثير من اإليجابية.

كم تغيرت بني األمس 
واليوم؟

٭ منــذ ســنة وحتــى اليوم 
تغيرت كثيرا، ازددت نضوجا 
وتغيــرت أشــياء كثيرة في، 
مثال عصبيــة للغاية، اليوم 

أنا العكس متاما.

جتربتك في برنامج 
»Splash« هل تندمني 

عليها؟
٭ أبدا، كانــت جتربة رائعة 
جدا وأعطتني دافعا إضافيا في 
مسيرتي املهنية، خصوصا في 
العالم العربي وبالتالي سمحت 
لي باكتساب شهرة إضافية، 
إلى ذلك، هذا البرنامج أتاح لي 
فرصة حتدي الذات وقد قلت 
لنفسي: »براڤو« عندما جترأت 
وقفزت عن علو عشرة أمتار.

حتى اليوم؟
٭ أعتقد بأن قدراتي التمثيلية 
كانت أقــوى حتــى اليوم من 
األدوار التي قدمتها باستثناء 
دوري فــي مســرحية »كعــب 
عالي«، »هيدي أول مرة بعمل 

شي بفش لي خلقي«.

يعني لم تنلي بعد 
فرصتك احلقيقية في 

التلفزيون؟
٭ ال لم أنل ولم أظهر القدرات 

التي أظهرتها في املسرح.

عموما كيف تتعاملني مع 
إطراءات الناس؟

٭ تخجلنــي اطراءاتهم يعني 
عندما أسمع من يقول كم يحبني 

وكم جميل ما أقدمه!

أنت مع الغيرة املهنية؟
٭ أنا معها لكونها تســتفزني 
كممثلــة وتدفعنــي لتقــدمي 

األفضل.
إيجابية أنت بطبعك؟

٭إيجابية جدا، أعيش كل يوم 

كيف تتعاملني مع النقد 
اجلارح؟

٭ أحترمه وأحاول أن أبحث في 
خلفياته، إذا كان نقدا جارحا، قد 
أنفعل بداية لكن سرعان ما أهدأ.

حاضرة في املستقبل 
لتقدمي دور أكثر جرأة؟

٭ »أجرأ بعد«؟ أنا مســتعدة 
للذهــاب حتــى النهاية في أي 
شيء شرط قناعتي الكاملة به.

كم يعنيك وضع خطوط 
حمراء ملهنتك كممثلة؟

٭ التمثيــل مهنتي وشــغفي 
وحياتــي وبالتالــي ال أريد أن 
أضع خطوطا حمراء لنفســي 
مادام ما أقدمه يشبهني ويشبه 

قناعاتي.

في احلياة أنت شابة 
جريئة؟

٭ أنــا كذلك، أنــا متحررة من 
الداخل من أمور كثيرة.

كم دورا أنصفك من 
االدوار التي قدمتها 

أحدا أو نضايق أحدا.

وأنت على اخلشبة 
كم مبقدورك 

حتييد نفسك عن 
التعليقات املباشرة 
التي تسمعينها من 

اجلمهور؟
٭ أحاول أال اسمعها، أحاول 
أيضا أال اسمع الهواتف التي 
ترن، األكيد أن هناك من ال 
يراعي شــعور املمثل على 
اخلشــبة »بس شــو بقدر 
أعمــل؟« شــخصيا أحاول 

أن أجتاهل بكل بساطة.

ماذا تقولني ملن لم 
يتقبل جرأتك؟

٭ أحترمــه، في النهاية ال 
أستطيع أن أجعل كل الناس 
يؤمنــون مبا اؤمــن به أو 
يقتنعون مبــا أنا مقتنعة 
به، ما أعرفــه وواثقة منه 
هو أن جرأتي أتت في إطار 
القصة ككل قصة حياة كل 

منا.

من اجلرأة كما هي حال 
املسرحية ككل. كيف 

تفاعل اجلمهور مع هذه 
اجلرأة؟

العمــل كســرنا  ٭ فــي هــذا 
محظــورات معينة وهذا ليس 
باألمر السهل وبالتالي بديهي 
أن تولد لدى اجلمهور في هذه 
احلــال ردات فعــل متفاوتــة، 
ثمــة من صدم إلى حد الرفض 
في مقابــل من تعامل مع األمر 
بالضحك وهناك أيضا من اكتفى 
باملراقبة، ســمعت من قال إني 
كنت جريئة جدا، لكن في موازاة 
ذلك هناك من قال لي »ما حسينا 
في شــيء جريء... هيدا شي 

حقيقي«.

ماذا كان الهدف من 
اجلرأة في األداء 

والتعبير؟
٭ ثمة خيط رفيع بني االبتذال 
واجلرأة الشــفافة وأعتقد أننا 
راعينا هذا اخليط، الهدف كان 
أن نقــدم املشــاعر احلقيقيــة 
والصادقة مــن دون أن نؤذي 

بيروت: بولين فاضل

لم تتردد ريتا حايك حلظة 
في قبول دور مسرحي صنفه 
كثيــرون فــي خانــة األدوار 
اجلرئية سواء لناحية اإليحاءات 
أو لناحيــة األداء، الســيما أن 
املسرحية تتحدث عن احلياة 
واخليانة واملشــاكل العاطفية 
واحلب من طــرف واحد، ولم 
تتردد في إفراغ كل انفعاالتها 
على اخلشبة، هي الباحثة عن 
صدق األداء وشــفافيته بعيدا 
عن االفتعال واالبتذال في آن، 
ووقفــت ريتا كما تقــول أمام 
وحشني في التمثيل هما عمار 
شــلق وطالل اجلردي وكانت 
باعتراف عمار مجنونة لكثرة 
مــا تغلبــت علــى احملظورات 
املتعارف عليهــا في املجتمع. 
»األنباء« التقت ريتا حايك، فإلى 

التفاصيل:

دورك األخير في 
مسرحية »كعب عالي« 

ريتا حايكانطوى على جرعة عالية 

قرية »بو قتادة 
وبونبيل« مفاجأة 
املهرجان ترسم 

البسمة على 
وجوه األطفال 
مع مجسمات 

شخصياتهم 
احملببة


