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جرى تصويرها في عدد من المواقع الميدانية

مريم الصباح تعلن عن طرح أغنية
«قائد اإلنسانية»
كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• ال�شيخة مرمي ال�صباح

• �إ�رساء احل�سيني

وا����ض���اف���ت ان اغ��ن��ي��ة «ق��ائ��د
االن�سانية» جرى ت�صويرها من
قبل املخرج نايف الظفريي يف
عدة مواقع ،ولقد مت عر�ضها عرب
�شا�شة تلفزيون الكويت وعدد من
املحطات الف�ضائية ،الفتة �إلى
انها �ستوا�صل تقدمي املزيد مثل
تلك النوعية من الأعمال الوطنية
خالل الفرتة املقبلة.
من جانبها ثمنت الفنانة ا�رساء
احل�سيني ال��رع��اي��ة الكرمية
والدعم املتوا�صل من قبل ال�شيخة
مرمي ال�صباح ،والتي «احت�ضنت
موهبتي ومنحتني عدة فر�ص يف
تقدمي الغناء الوطني ،وهو �أمر
لي�س بغريب على �شخ�صية متتلك
احل�س االن�ساين اجلميل».
و�أ����ش���ارت احل�سيني �إل���ى انها
تعتز وتفتخر وت�شعر بال�سعادة
ال��غ��ام��رة خل��و���ض ع��م��ل وطني
يتحدث عن الفرحة بعودة النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
م�ؤكدة ان اغنية «قائد االن�سانية»
هي �أجمل هدية وتقدير وحمبة
له ،وثمنت احل�سيني الدور الكبري
واجل��ه��د ال���ذي ق��ام ب��ه املخرج
نايف الظفريي يف ت�صوير كليب
الأغنية.

«البرنامج الثاني» في إذاعة الكويت
يفوز بخمس جوائز بمهرجان

محمد جابر لـ«الشاهد»:
جديدي «مساحات خالية»
ومسلسل تربوي لألطفال

«مونديال القاهرة»

�ضمن امل�شاركة الفعالة لإذاعة الربنامج الثاين يف مهرجان مونديال
القاهرة للأعمال الفنية ا�ستطاع «الربنامج الثاين» احل�صول على خم�س
جوائز عن خم�سة برامج هي« :وقفة مع املوال» اعداد وتقدمي الإعالمية
امل عبدالله و�إخراج عادل املويل واجلائزة الثانية عن برنامج «كافيه
فني» من اعداد وتقدمي م�شعل معريف و�إخراج �صباح املعتوق واجلائزة
الثالثة لربنامج «لألئ الزمن» من اعداد وتقدمي فاروق العو�ضي و�إخراج
�سعود املزفر واجلائزة الرابعة لربنامج «على اخلط» من اعداد وتقدمي
عجاي عبدالكرمي و�إخراج عادل العوي�س واجلائزة اخلام�سة لربنامج
«كال�سك» من اعداد وتقدمي فهد الهندال.

كتبت فالني فخري:
ق��ال الفنان حممد ج��اب��ر� :إن
جنوم الع�رص الذهبي مقدرون
من امل�س�ؤولني الكبار ويالقون
االحرتام من وزير الإعالم ووكيل
ال����وزارة وال��وك��ي��ل امل�ساعد
ل�ش�ؤون التلفزيون والوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون االذاع��ة و�أن
الأبواب مفتوحة امامنا وهذا امر
ي�شكرون عليه ولكن تواجهنا
بع�ض ال�صعوبات ومنها على
�سبيل املثال م�سل�سل قدمته
لرقابة الإع�لام ورف�ض ل�سبب
ال يقنع احد ًا واذا عرف ال�سبب
بطل العجب فاعرتا�ض الرقابة
ان فتاة كويتية «تغازل» فهل
نحن مالئكة �ألي�س يف املجتمع
مثل هذه النوعية؟ ومن ناحية

تزامنا مع ع��ودة النائب االول
لرئي�س جمل�س ال����وزراء وزير
ال��دف��اع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
م��ن رحلته العالجية� ،أعلنت
ال�شيخة مرمي ال�صباح عن طرح
�أغ��ن��ي��ة وط��ن��ي��ة ب��ع��ن��وان «قائد
االن�سانية» ،والتي كتبت كلماتها
بهذه املنا�سبة العزيزة ،وقامت
بتلحينها زينب الد�سوقي ،ومن
غناء الفنانة �إ��سراء احل�سيني،
ه��ن��د���س��ة ال�����ص��وت وال��ت��وزي��ع
املو�سيقي طارق الرفاعي ،وهي
من �إنتاج م�ؤ�س�سة «العني ميديا»
للإنتاج الفني ،فيما قام املخرج
نايف الظفريي بت�صويرها يف عدة
مواقع.
وحول هذه الأغنية حتدثت ال�شيخة
مرمي ال�صباح قائلة�« :أوال �أعرب عن
�سعادتي الغامرة بعودة النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح من
الرحلة العالجية ،متمنية له
دوام ال�صحة والعافية وموا�صلة
عطائه يف خدمة الوطن ،وهذه
الأغنية هي تعبري ووف��اء لهذه
ال�شخ�صية التي حتمل كل معاين
االن�سانية واحلب والعطاء».

ذاكرة الفن

• حممد جابر

ثانية قال انه ي�صور م�سل�سل
«م�ساحات خالية» للمنتج منقذ
ال�رسيع وم��ن �إخ��راج الأردين
حم��م��ود ال��دوامي��ة وي�شاركه
جمموعة م��ن النجوم ولديه
م�سل�سل �آخر تربوي للأطفال.

محمد العلوي يبدأ تصوير مسلسل
«حضن الشوك» إلى جانب إبراهيم الحربي

عادل محمود« :دام طق المطر
قلنا نحلق شعرنا»

ك�شف الفنان ع��ادل حممود ع�بر ح�سابه ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،عن ا�ضطراره لق�ص �شعره ،بعد �سقوط الأمطار!
ون�رش «عادل» �صوره �سيلفي له ،ظهر من خاللها ب�شعر ق�صري ،وكتب
عليها قائال« :دام طق مطر قلنا نحلق �شعرنا».و�شارك عادل حممود،
حديثا ،يف الأوبريت اخلليجي ال�ضخم «هذي بالدكم»� ،إلى جانب عدد
من فناين االمارات واخلليج :منهم ح�سني اجل�سمي ،وفهد الكبي�سي،
وف�ؤاد عبد الواحد ،وبلقي�س ،وغريهم.وكان الفنان عادل حممود،
طرح عرب قناته الر�سمية عرب موقع «يوتيوب»� ،أحدث �أعماله الغنائية
التي حتمل ا�سم «�أم�س انتهينا» ،مع ال�شاعرة ب�شاير ال�شيباين ،وهي
من كلماتها ،و�أحلان عادل حممود وتوزيع عارف عامر.

فرح الصراف سعيدة بالعمل
مع نوال

• �أمل عبدالله

• حممد العلوي

ع���ب��رت ال���ف���ن���ان���ة ف���رح
ال�رصاف عرب ح�سابها على
«ان�ستغرام» ،عن �سعادتها
وفرحتها الغامرة بتعاونها
يف عمل فني جديد مع النجمة
نوال ،الذي يحمل ا�سم «ق�ضى
عمري» امل�صور على طريقة
الفيديو كليب.
ون�رشت «فرح» ،مقطع فيديو
م��ن الكليب ،وعلقت عليه
قائلة�« :شكر خا�ص لكل اللي
اجتهدوا يف الكليب و�شكرا �أم
حنني واملخرج �أحمد اخللف..
�أنا جدا �سعيدة مب�شاركتي يف
الكليب ..يا بختي».
و����ص���ورت ال��ن��ج��م��ة ن���وال
الكويتية� ،أغنية «ق�ضى عمري»
على طريقة الفيديو كليب،
بعد �أن طرحتها يف نهاية
�أكتوبر املا�ضي ،وه��ي من
كلمات قو�س و�أحلان يا�رس بو
علي ،و�إخ��راج �أحمد اخللف،
وكانت مفاج�أة الكليب هذه
امل��رة م�شاركة املمثلة فرح
ال�رصاف يف بطولة الكليب.

بد�أ الفنان حممد العلوي ت�صوير
�أول م�شاهده يف م�سل�سل «ح�ضن
ال�شوك» ،حتت ا��شراف املخرج
حمد ال��ب��دري ،حيث م��ن املقرر
عر�ضه يف امل��و���س��م الرم�ضاين
املقبل .2019
و�شارك «العلوي» جمهوره ،عرب
ح�سابه ال�شخ�صي ع��ل��ى موقع
«ان�ستغرام» ،ب�صورة من كوالي�س
ت�صوير العمل ،وعلق عليها قائال:
«�أنقول ب�سم الله واليوم �أول يوم
ت�صوير م�سل�سل «ح�ضن ال�شوك»
دعواتكم لنا متابعيني بالتوفيق
ت�أليف عبدالله �سعد من �إخراج حمد
البدري من �إنتاج كنوز اخلليج».
«ح�ضن ال�شوك» من بطولة الفنان
ابراهيم احلربي ،ليلى عبدالله،
الهام الف�ضالة ،انت�صار ال�رشاح،
�أحمد م�ساعد ،نور الغندور ،خالد

محمد الحملي يستعد
لمسرحية

«عودة الوطواط»

�أعلن الفنان حممد احلملي تفا�صيل م�رسحيته
اجل���دي���دة ،ال��ت��ي حت��م��ل ع���ن���وان« :ع���ودة
الوطواط» ،وذلك تزامنا مع مرور �سبع �سنوات
على ت�أ�سي�س فرقة «باك �ستيج».
ون�رش احلملي ،االعالن اخلا�ص بامل�رسحية
وعلق عليه قائال« :مبنا�سبة احتفالنا مبرور
�سبع �سنوات على ت�أ�سي�س فرق باك �ستيج
غ��روب ،نعلن لكم عن م�رسحيتنا اجلديده
«ع��ودة الوطواط» على م�رسح مركز الكويت
للتوحد ،بطولة جنم باك �ستيج مل�رسح الطفل
الفنان ال�شاب عبد الرحمن الفهد ،وجمموعة
كبرية من النجوم ،والفنانني ال�شباب ،الذين
�سيتم االعالن عن �أ�سمائهم قريبا».
ي�شار �إلى �أن م�رسحية «عالء الدين» ،كانت �آخر
�أعمال الفنان حممد احلملي ،وهي من بطولته،
و�إخراجه ،وت�أليفه ،و�شاركه فيها عدد من
جنوم امل�رسح ،من بينهم :عبد الرحمن الفهد،
وعبد الله اخل�رض ،و�شوق ،وجمال ال�شطي،
وح�سني املهنا.
وخا�ض حممد احلملي املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «عربة �شارع» ،من بطولة
الفنانة القديرة �سعاد عبد الله ،وداود
ح�سني ،وفاطمة ال�صفي ،وهبة ال��دري،
وج��م��ال ال��رده��ان ،وه��و م��ن ت�أليف حمد
الرومي ،و�إخراج منري الزعبي.

الربيكي ،مي البلو�شي ،و�آخرين،
وهو من ت�أليف عبدالله ال�سعد.
وي��ع��ر���ض حاليا للفنان حممد
العلوي م�سل�سل «روز باري�س »،
من بطولة :هيا عبد ال�سالم� ،أحمد
ال�سلمان ،عبد املح�سن القفا�ص،
فاطمة احلو�سني� ،أم�يرة حممد،
فهد البناي ،مي عبدالله ،وهو من
ت�أليف الكاتبة �سحاب ،و�إخراج
حمد البدري.
ويعد امل�سل�سل االذاع��ي «بنقول
لكم �سالفة» �أحدث �أعمال العلوي
وي�شاركه البطولة نخبة من جنوم
اخلليج ،منهم :حياة الفهد ،وداود
ح�سني ،و�سعد الفرج ،و�سليمان
ال��ي��ا���س�ين ،و�أ���س��ام��ة املزيعل،
وحممد ال�شطي ،وهدى اخلطيب،
وهند البلو�شي ،وغريهم ،ومن
املقرر بثه خالل الفرتة املقبلة.

• غالف برنامح «افتح يا �سم�سم»

م��ن ال�برام��ج التعليمية
الرتبوية برنامج «افتح
يا �سم�سم» ،وق��د ظل هذا
الربنامج را�سخا يف ذاكرة
الفن والقى جناحا كبريا،
وه��و م��ن �إن��ت��اج م�ؤ�س�سة
الإنتاج الرباجمي امل�شرتك
لدول اخلليج العربية ،مت
بث جزئه االول عام ،1979
وب��ث اجل���زء ال��ث��اين منه
عام  ،1982برنامج «افتح
ي��ا �سم�سم» ه��و الن�سخة
العربية من م�سل�سل �أمريكي
ا�سمه «���ش��ارع ال�سم�سم»،
�صورت م�شاهده الداخلية
يف ال��ك��وي��ت ،و���ص��ورت
م�����ش��اه��ده اخل��ارج��ي��ة يف
ع��دد م��ن ال���دول العربية
والعامل ،وهو �إنتاج �ضخم
���ش��ارك فيه ممثلون عرب
و�أط���ف���ال ب��اال���ض��اف��ة �إل��ى
�شخ�صيات ال��دم��ى وه��ي:

نعمان ،مل�سون ،عبلة،
ان��ي�����س ،ب����در ،كعكي،
قرقور ،وهذه ال�شخ�صيات
م��ع��روف��ة وم�����ش��ه��ورة يف
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،بع�ض
هذه ال�شخ�صيات م�ستقاة
من الن�سخة الأمريكية لكن
�شخ�صيتي نعمان ومل�سون
بالن�سخة
خ��ا���ص��ت��ان
ال��ع��رب��ي��ة ،وق���د ا�شرتت
م�ؤ�س�سة ال�برام��ج حقوق
اال�سم من ال�رشكة الأمريكية،
وك����ان اجل����زء االول 95
حلقة ،واجلزء الثاين 82
حلقة ،والربنامج معرب،
وقد مثل يف الربنامج من
الكويت عبدالله احلبيل،
اح��م��د ال�����ص��ال��ح ،جا�سم
ال��ن��ب��ه��ان ،خليل زينل،
عبداملجيد قا�سم ،عبدالله
غ��ل��وم ،م��رمي الغ�ضبان،
انتهت ذاكرة الفن.

دبابيس فنية
مدير �إنتاج ابتكر طريقة �سهلة تريحه وتريح الفنانني ،وهي
فكرة جديدة مل ي�سبق اليها ،لذلك فحقوق الفكرة حمفوظة
له ادبيا وماديا «عليه ب�ألف عافية» ،الفكرة بب�ساطة ان
ي�أخذ ن�سبة من اجر الفنان لري�شحه للعمل الفني ،هنيئا
مريئا يا �شاطر ب�س موتن�سانا بالعمولة يا بطل وتقول كالم
الليل ميحوه النهار.

لمع البرق اليماني
الفن خلق واخللق فن وال فن ملن ال خلق عنده ،فكيف مبن
هو فارغ من الفن واخللق ،والأنكى والأمر اعتقاده ب�أنه فنان
زمانه ،تع�س الزمان الذي ا�صبحت به فنانا ،وتع�سا ملن
�صدق ذلك ،لقد بد�أ الفن يلفظ انفا�سه الأخرية ب�سبب هذه
اال�شكال املتفننة ،والبقية ت�أتي وع�ش رجبا ترى عجبا،حقا
ان برق اليمن ليثري ال�شجن.

هدى حمدان تنتهي من تصوير
«سواها البخت»
�أعلنت الفنانة هدى حمدان عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع «ان�ستغرام» ،انتهاء ت�صوير دورها يف م�سل�سل
«�سواها البخت» ،املقرر عر�ضه خالل الفرتة املقبلة.
ون�رشت هدى حمدان� ،صورة لها من كوالي�س ت�صوير
العمل ،وعلقت عليها قائلة�« :آخر يوم ت�صوير مع �أحلى
عامل ،هيا ال�شعيبي ،و�شهاب حاجية ،و�أحمد العونان».
«�سواها البخت» من ت�أليف حممد الكندري ،و�إخراج ح�سني
�أبل ،وي�شارك يف بطولته عدد من النجوم من بينهم :حممد
ال�صرييف ،بدور عبد الله ،فهد البناي� ،شيالء �سبت،
و�آخرون.
وانتهت الفنانة هدى حمدان ،حديثا ،من ت�صوير
م�سل�سل «ب�ين الأم�س وال��ي��وم» ،ال��ذي �شاركها
بطولته نخبة من النجوم ،من بينهم :غدير
ال�سبتي ،وحممد جابر ،و�شفيقة يو�سف،
و�أحمد العونان ،وم��ي عبد الله ،و�أحمد
اي��راج ،ون��واف ال�شمري ،باال�ضافة �إلى
جمموعة من الأطفال ،وهو من ت�أليف �ضيف
الله زيد و�إخراج املخرج �أحمد الفردان.
يذكر �أن م�سل�سل «واحد مهم» ،كان �آخر
�أع��م��ال ه��دى ح��م��دان ،ال��ذي عر�ض يف
�شهر رم�ضان املا�ضي ،وهو من بطولة:
ط��ارق العلي ،خالد املظفر ،خالد
العجريب ،حممد ال�صرييف ،مني
�شداد ،وهو من ت�أليف �ضيف الله
زيد ،و�إخراج نعمان ح�سني.

