14

عالم

الفنون
�إ�رشاف م�شعل ال�سعيد

www.alshahedkw.com
العدد ( )3499األربعاء  19سبتمبر 2018
info@alshahedkw.com

«الشاهد» حضرت تسجيل مسلسل «بنقول لكم سالفة»

مجرد رأي

فهد المبارك :العمل في الدراما اإلذاعية سيكون على مدار العام

شكراً إذاعة الكويت
م�شعل ال�سعيد
كان الق�سم الفني بالأم�س يتابع ت�سجيل م�سل�سل
«بنقول لكم �سالفة» من �ألفه �إلى يائه ،وقد قام قطاع
الدراما بالإذاعة م�شكورا بت�سهيل دخول حمرري الق�سم
وامل�صور مما �سهل مهمتهم ،وكانت فريدة دهراب
مراقب الدراما بانتظارهم وا�ستقبلتهم بكل حفاوة،
وكنت حا�رضا ،ولي�س الأمر مق�صور ًا علينا ولكن على
كل ال�صحف التي ح�رضت ت�سجيل امل�سل�سل وهذه بادرة
طيبة وح�سن ترتيب ن�شكر عليها ال�شيخ فهد املبارك
وكيل الإذاعة و�سعد الفندي مدير �إدارة الربنامج العام
وكل العاملني بقطاع الدراما ،واحلقيقة اننا �شاهدنا
بالأم�س ما ي�شبه العر�س الفني ،حيث جل�سنا مع جنوم
العمل �سعد الفرج وحياة الفهد وداود ح�سني و�سليمان
اليا�سني وهدى اخلطيب ومتكنا من �أخذ ت�رصيح خا�ص
لنا من كل فنان على حدة ،وكذلك ت�رصيح ال�شيخ فهد
املبارك وكيل الإذاعة ،وما جعل مل�سل�سل بنقول لكم
�سالفة ثقال زيارة وكيل وزارة الإعالم اال�ستاذ طارق
املزرم ال�ستديو الت�سجيل وتهنئته ملجموعة العمل
ببدء الت�سجيل ،وقد كانت فر�صة للقاء الفنانني
بع�ضهم بع�ضا يف هذا العمل ،فبع�ضهم مل ير �آخرين منذ
�أكرث من عام ،ان اخلطة التي ت�سري عليها الإذاعة خطة
حمكمة ،خا�صة ما يخ�ص امل�سل�سالت الدرامية التي
�أ�صبحت تنتجها ب�شكل دوري ،وقد ا�ستقطبت الإذاعة
بهذه الأعمال الناجحة كل املمثلني كبارا و�صغارا
حتى انك ترى قطاع الدراما كخلية نحل طوال العام،
فحققت الإذاع��ة بذلك جناحا كبريا وقامت بدورها
على اكمل وجه ،ونقولها بكل �رصاحة� :شكرا �إذاعة
الكويت و�شكرا لكل من ا�سهم با�ستقطاب جنوم الفن
الكبار ،وقد لفت انتباهي قبل بدء الت�سجيل ان �سعد
الفرج وحياة الفهد وداود ح�سني و�سليمان اليا�سني
وهدى اخلطيب بيد كل واحد منهم الن�ص ويقر�أه بكل
متعن قبل البدء بالت�سجيل وهذا ما مل نره عند كثري
من فناين اجليل احلايل ،وليتهم يتعلمون من ه�ؤالء
النجوم الكبار بفنهم و�أخالقهم ،ويف النهاية نقول
�شكرا �إذاعة الكويت ،ودمتم �ساملني.

• الشيخ فهد املبارك

تغطية :فالني فخري
و�سو�سن �أ�سعد

بطاقة فنية

• عبير اجلندي

�إل������ى ال���ف���ن���ان���ة عبري
اجل���ن���دي ،ال��ت��ي كانت
والزال����ت و�ستظل مثال
االلتزام ورقي التعامل،
عبري التي قطعت �شوطا
بعيدا يف الفن بعيد ًا عن
املهاترات والقيل والقال
ه��ذا النهج ال�سيئ الذي
د�أب عليه بع�ض الفنانني
و�أ�صبح ديدنهم و�شغلهم
ال�شاغل ،نتمنى ان نرى
�أع��م��ال��ك اجل���دي���دة وان
ي�ستمر جناحك ف�أنت بحق
فنانة من نوع خا�ص.

لمع البرق اليماني
فنانو الأم�س يتميزون ب�صفات عدة منها على �سبيل املثال
ال احل�رص حفظ �أدوارهم قبل العمل حتى ترى احدهم كطالب
جمتهد يذاكر درو�سه .لينجح ويتفوق يف االمتحان ،لذلك
اليعطلون الت�صوير .وال الت�سجيل� ،أما فنانو اليوم وال
نقول كلهم ين�سون ح��واره��م ويعطلون العمل لأنهم مل
يحفظوا �أدوارهم ،وهذا هو الفرق بني جنوم الأم�س وفناين
هذه الأيام �ألي�س كذلك؟

• داليا
مبارك

• مسؤولو اإلذاعة مع أسرة املسلسل

(تصوير مبارك املهلهل)

قال وكيل وزارة الإع�لام امل�ساعد
ل�ش�ؤون الإذاعة ال�شيخ فهد املبارك
ان �أب��واب قطاع الدراما مفتوحة
لكل الفنانني كبارا و�صغارا ،وقد
كنا جنتمع مع الفنانني يف رم�ضان
من كل عام ،اما خطتنا اجلديدة
فهي العمل على مدار العام ،واكد
ال�شيخ فهد ان الإذاعة ت�ستقطب كل
الفنانني وبال ا�ستثناء ،وها نحن
اليوم نبد�أ هذه اخلطة مب�سل�سل
«ب��ن��ق��ول ل��ك��م ���س��ال��ف��ة» وبكاتب
مميز هو م�شعل ال�سعيد وجنوم
كبار هم �سعد الفرج وحياة الفهد
وداود ح�سني و�سليمان اليا�سني
وهدى اخلطيب ،وذكر ان اجتماع
الفنانني يف مثل هذه امل�سل�سالت
يعود باخلري على اجلميع ،حتى
م��ن ك��ان بينه وب�ين زميله �سوء
تفاهم ينتهي بهذا اللقاء ،وختم
ت�رصيحه ب��ال��ق��ول ان �أبوابنا
مفتوحة للجميع ،وم��ا نحن �إال
جنود يف خدمة هذا الوطن العزيز،
من ناحيتها قالت الإعالمية فريدة
دهراب ان هذا العمل هو �أ�شبه ما
يكون بالعر�س الفني ،وان قطاع
الدراما يحر�ص كل احلر�ص على بث
الأعمال الدرامية ذات الهدف والتي
تعالج م�شكالت وت�ضع لها احللول،
وكذلك الأعمال التي ت�ساهم ببث
الروح الوطنية بني ابناء الوطن
الواحد والتي تنبذ الفرقة وت�ؤكد
على ح��ب ال��ك��وي��ت وط��اع��ة والة
ام��ورن��ا ،وانهت ت�رصيحها ب�أن
م�سل�سل بنقول لكم �سالفة م�ستمر
فيما عدا �أيام املنا�سبات الوطنية،
وق��ال بطل العمل الفنان الكبري
�سعد الفرج ان اخلطة التي و�ضعها
وكيل الإذاع��ة فهد املبارك ت�صب
يف م�صلحة الفن والفنانني ،وانه
�سعيد بالعمل يف م�سل�سل بنقول لكم
�سالفة ،فالق�صة �سل�سلة واحلوار
جميل للغاية ،وبالن�سبة للإذاعة
قال الفرج انه ام�ضى عمره فيها
وان��ه يحب الإذاع��ة فقد عمل فيها
منذ بداية م�شواره الفني ،وختم
حديثه بالقول ان الإذاعة الكويتية
كانت وال زالت ت�ستقطب م�ستمعني
كرث ًا وانه ال يرتدد بالعمل فيها،
وقالت الفنانة الكبرية حياة الفهد
انها ت�شعر بال�سعادة لوجودها يف

داليا مبارك

تحضر ألغنية
جديدة

�أعلنت الفنانة دال��ي��ا م��ب��ارك عن
حت�ضريها �أغنية جديدة ،مل تف�صح
عن تفا�صيلها ،من املقرر طرحها
خالل الفرتة املقبلة.
ن����شرت «دال���ي���ا» ،ع�بر خا�صية
«�ستوريز» على موقع «ان�ستغرام»،
فيديو م�صور ًا من اال�ستوديو،
ظهرت فيه برفقة امللحن واملوزع
جا�سم حممد ،م�ؤكدة �أنها تعمل
على عمل غنائي جديد �سيتم
اطالقه قريبا ،ثم �أ�ضافت �صورة
لها وه��ي تركب �صوتها على
الأغنية.
وت�ستعد الفنانة داليا مبارك
الجن���اب م��ول��وده��ا الأول من
زوجها رجل الأعمال الأمريكي
امل�سلم «الهيم».
و�أطلقت «داليا» ،م�ؤخرا،
�أغ��ن��ي��ة ج��دي��دة بعنوان
«ه�����ذا ال����ي����وم» ،عرب
قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي
من كلمات رامي العبودي
و�أحلان على �صابر وتوزيع
عثمان عبود.

فريدة دهراب :نسعى لنبذ الفرقة

وتأكيد حب الكويت وطاعة والة أمورنا

سعد الفرج :عمل سلس وحوار جميل
وسعيد بمشاركتي

حياة الفهد :اإلذاعة باتت تستقطب
كل الفنانين

• حياة الفهد والزميلة فالني فخري

كواليس العمل

• كان لزيارة وكيل وزارة الإع�لام اال�ستاذ طارق
املزرم ال�ستديو �صقر الر�شود بالغ الأثر يف نفو�س
الفنانني.
• ح�رض ت�سجيل العمل عدد من القنوات الف�ضائية
وكل ال�صحف املحلية.
• ظل وكيل وزارة الإعالم امل�ساعد ل�ش�ؤون الإذاعة
ال�شيخ فهد املبارك يتابع �سري العمل بنف�سه قرابة
ال�ساعتني.
• قامت مراقب التمثيليات الأ�ستاذة فريدة دهراب

قطاع الدراما بالإذاعة وم�شاركتها
بهذا العمل ور�ؤيتها لزمالء دربها
واجتماعها بهم ،واكدت ان ال�شيخ
فهد املبارك �صاحب ر�ؤية ثاقبة،
وان ما يقوم به من جمع الفنانني
وتذليل كافة ال�صعوبات امامهم امر
مفرح للغاية ،فالإذاعة اليوم باتت
ت�ستقطب معظم الفنانني ،ونحن
ال ن�تردد يف العمل بامل�سل�سالت
الإذاع��ي��ة ،وختمت بالقول انها
تتمنى ان يحوز ه��ذا العمل على
اعجاب ال�سادة امل�ستمعني ،من
ناحيته ق��ال الفنان داود ح�سني
ان��ه ميثل يف ه��ذا امل�سل�سل اربع
�شخ�صيات وكل �شخ�صية تختلف عن

الأخرى ،فهو تاجر اخلام الفا�شل،
واملطرب الفا�شل ،والزوج املغلوب
على امره ،واالبن العاق لوالده،
وذكر ان امل�سل�سل من النوع ال�سهل
املمتنع وانه ي�أخذ طابع كوميديا
املوقف ،واكد انه �سعيد بالعمل
يف م�سل�سل يكتبه م�شعل ال�سعيد،
وختم ت�رصيحه بالقول ان الإذاعة
ال تقل اهمية عن التلفزيون وان
العمل بها ممتع للغاية ،وقال
الفنان الكبري �سليمان اليا�سني انه
ميثل دور الراوي الذي يعلق على
�أح��داث العمل وي�ضع احللول لكل
امل�شاكل التي يطرحها امل�سل�سل،
ويعقب على الأح����داث ،واو�ضح

بدر الشعيبي
يحضر ألول ألبوم
غنائي

بت�سهيل دخول م�صور «ال�شاهد» وحمرري الق�سم.
• كانت روح املحبة وال��ت��ع��اون وامل���رح ت�سود
الأجواء.
• ح�رض الفنانون قبل بدء الت�سجيل ب�ساعة ولفت
انتباهنا قراءتهم الن�ص بتمعن.
• ا�ستطاع املمثلون ت�سجيل  11حلقة يف �أربع
�ساعات.
• كان الفنان داود ح�سني ي�ضفي على العمل جو
املرح بخفة ظله وتوا�ضعه ال�شديد.

�أعلن الفنان بدر ال�شعيبي عن بدء التح�ضري
لأول �ألبوم غنائي يف م�سريته الفنية ،حيث
من املقرر �أن يب�رص النور خالل العام املقبل
.2019
ون�رش «ال�شعيبي» ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على
موقع «ان�ستغرام»� ،صورا لعدد من امللحنني
واملوزعني ،وعلق عليها قائال« :جاهزين ب�أول
�ألبوم يل �أقدم لكم مع الفنانني املبدعني �شعراء
وملحنني وموزعني نقدم لكم مو�سيقى جديده
وفن راقي ترقبونا .»2019
ثم �أ�ضاف �صورا �أخرى من اال�ستوديو ،وعلق
عليها قائال�« :أعمل على �أول �ألبوماتي».
و�شارك الفنان بدر ال�شعيبي ،م�ؤخرا ،يف عر�ض
م�رسحيته اجلديدة «امل�ستذئبون» ،من بطولة
ف�ؤاد علي وهيا عبد ال�سالم ،وعلي احل�سيني
و�أح��م��د ال��ع��و���ض��ي ،ون���وف �سلطان ،وف��وز
ال�شطي ،ومن ت�أليف �أحمد العو�ضي و�إخراج
بدر ال�شعيبي ،وتدور �أحداثها حول �رصاع يدور
بني دراكوال وامل�ستذئبني ،وهم الذين يظهرون
على هيئة الب�رش ،وال�رصاع بينهم يكون على
الب�رش �أنف�سهم.
و�أطلق «بدر» خالل �شهر �أغ�سط�س املا�ضي �أحدث
�أعماله الغنائية بعنوان «�أ�صعب يوم» ،عرب
قناته الر�سمية على موقع يوتيوب ،والأغنية
من كلمات و�أحل��ان علي غيث ،وبيانو علي
املرتوك.

ان احل���وار مكتوب ب�شكل جيد،
النه يطرح امل�شكلة ويذكر احلل
الأن�سب لها ،وانهى الفنان �سليمان
اليا�سني حديثه قائال :الإذاعة بيتي
الثاين وانا �سعيد بوجودي هنا مع
زمالئي ،وقالت النجمة االمارتية
هدى اخلطيب ان دورها يف العمل
حم��وري فهي خطيبة داود ح�سني
وابنة خالته التي تقف معه جنبا
�إل��ى جنب يف ك��ل ال��ظ��روف التي
يعمل بها ،وذكرت ان دورها يغلب
عليه الطابع الكوميدي بال ا�سفاف
وانها �سعيدة بعملها �إل��ى جانب
كبار جنوم الكويت� :سعد الفرج
وحياة الفهد وداود ح�سني و�سليمان

صمود الكندري

 ...بطلة «عطيتك عيوني»

تعاقدت الفنانة �صمود الكندري على بطولة م�سل�سل جديد
بعنوان «عطيتك عيوين» ،ومن املقرر عر�ضه خالل الفرتة
املقبلة.
و�أذاع���ت «ال��ك��ن��دري» اخل�بر جلمهورها ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام» ،وقالت« :م�سل�سل عطيتك
عيوين للكاتب ع��ادل اجلابري ،وللمخرج �سائد ب�شري
الهواري».
«عطيتك ع��ي��وين» م��ن بطولة :ح�سني
املن�صور ،وحممود بو�شهري ،وبا�سمة
ح���م���ادة ،وط��ي��ف ،وم��ي��ث��م بدر
واخرين ،ت�أليف عادل اجلابري
و�إخراج �سائد ب�شري الهواري.
و���ش��ارك��ت ال��ف��ن��ان��ة �صمود
ال����ك����ن����دري يف امل��و���س��م
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل
«خذيت عمري وعطيت» ،من
بو�شهري،
بطولة:حممود
وانت�صار ال�رشاح ،واميان
احل�سيني ،وفهد البناي،
وط���ي���ف ،وحم��م��د ج��اب��ر،
وع��ب��د االم�����ام ع��ب��دال��ل��ه،
وغ�يره��م ،وه��و م��ن ت�أليف
عامر احلزميي ،و�إخراج حمد
البدري.

اليا�سني ،وبينت انها تتعاون مع
قطاع الدراما منذ فرتة وانه مبجرد
ان ات�صل بها امل�س�ؤول وذكر لها
ا�سم امل�ؤلف وجنوم العمل وافقت
دون ت���ردد ،وختمت بالقول ان
العمل �سيعحب امل�ستمعني باذن
الله ،وقالت خمرجة العمل و�ضحة
ال�سني ان��ن��ي ا�شعر بال�سعادة
الغامرة لعملي مع ه�ؤالء النجوم
ال��ك��ب��ار ،ف��ال��ك��ات��ب واملمثلون
�أ�صحاب خربة وا�سعة وكل �إن�سان
يتمنى العمل معهم ،وبالن�سبة
مل�سل�سل بنقول لكم �سالفة فهو عمل
جديد من نوعه يحمل يف طياته
الكثري م��ن امل��واق��ف الكوميدية
واملفارقات ،وهو مت�صل منف�صل
فكل خم�س حلقات ق�صة قائمة
بذاتها وتختلف كليا عن �سابقاتها،
وان الأح���داث مت�سارعة بحيث ال
ي�شعر امل�ستمع بامللل ،و�سيبث
العمل مطلع اكتوبر املقبل ،وقد
بذلنا اجلهد ون�س�أل الله التوفيق
وال��ن��ج��اح ،جت��در اال���ش��ارة هنا
�إلى ان وكيل وزارة الإعالم ال�سيد
طارق املزرم زار ا�ستديو الدراما
و�صافح جمموعة العمل ومتنى
لها النجاح ،وكان لزيارة املزرم
بالغ الأثر على الفنانني و�شكروه
على هذه الزيارة التي تدفعهم �إلى
العمل بحما�س.

• صمود
الكندري

