16

عالم

الفنون
�إ�رشاف م�شعل ال�سعيد

www.alshahedkw.com

العدد ( )3561الثالثاء  20نوفمبر 2018
info@alshahedkw.com

تقام ضمن أنشطة قسم اللغة العربية األسبوع المقبل

سر ...قوة منال الجاراهلل
• منال
اجلارالله

ذاكرة الفن

سعاد الصباح تقيم أصبوحة شعرية

ك�شفت ال��ف��ن��ان��ة منال
اجلارالله عرب ح�سابها
ال�شخ�صي ع��ل��ى موقع
«ان�����س��ت��غ��رام» ،ع��ن �رس
ق��وت��ه��ا يف احل���ي���اة،
الفتة �إلى �أنها مل تنتظر
احلب من �أح��د .ون�رشت
«منال» �صورة حديثة لها
وعلقت عليها قائلة« :هل
عرفت الآن ��سر قوتي؟
مل �أنتظر يوما �أن يحبني
�أح��د» .يذكر �أن م�سل�سل
«عزوتي» ،كان �آخر عمل
درامي �شاركت فيه الفنانة
منال اجل��ارال��ل��ه ،وهو
من بطولة :خالد �أمني،
و�إلهام الف�ضالة ،وفاطمة
ال�صفي ،وفرح ال�رصاف،
وف��ه��د ب��ا���س��م ،وح�لا،
وغريهم ،وهو من ت�أليف
الكاتبة مرمي القالف،
و�إخراج مناف عبدال.

«يا هلي يا هلي»

في مدرسة الكويت اإلنكليزية

م�شعل ال�سعيد

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

�أعلنت ادارة مدر�سة الكويت الإنكليزية عن �إقامة
�أ�صبوحة �شعرية �ستحييها ال�شاعرة ال�شيخة د�.سعاد
ال�صباح ،وذلك يف الثامن والع�رشين من ال�شهر احلايل
 ال�ساعة الثانية ع�رشة ظهرا يف القاعة الرئي�سيةللمدر�سة ،والتي ت�أتي �ضمن فعاليات �أن�شطة ق�سم
اللغة العربية للعام الدرا�سي احلايل.
وع�ب�رت ادارة امل��در���س��ة يف ب��ي��ان �صحايف عن
اعتزازها مب�شاركة ال�شاعرة د�.سعاد ال�صباح يف
فعالية تربوية مبنا�سبة الأن�شطة اخلا�صة باللغة
العربية باملدر�سة ،م�ؤكدة �أن ال�شاعرة ال�شيخة
�سعاد ال�صباح هرم �شعري عربي ي�شار له بالبنان،
مقدمة لها خال�ص ال�شكر والتقدير والعرفان
بحر�صها على احل�ضور واحياء الأ�صبوحة ال�شعرية
�أمام �أبنائها الطلبة والطالبات ،وذكرت املدر�سة
�أن��ه مت تقدمي العديد من ال��دع��وات حل�ضور تلك
الفعالية.
و�أ�شارت املدر�سة �إلى �أن مدر�سة الكويت الإنكليزية
حتر�ص كل احلر�ص �ضمن كل عام درا�سي على تقدمي
عدد من الأن�شطة والفعاليات التي تتناول اللغة
العربية مبا فيها االحتفال الكبري يف اليوم العاملي
للغة العربية الذي يقام �سنويا.

ت�شري ذاكرة الفن �إلى �أغنية
من ا�شهر الأغاين الكويتية
عنوانها :ياهلي ياهلي،
ق��ام بتلحينها وغنائها
الفنان عبداحلميد ال�سيد
�أما �شاعرها فهو وليد جعفر
�شقيق وكيل وزارة الإعالم
ال�سابق عبدالعزيز جعفر،
وماما اني�سة جعفر ،وكان
وليد رحمه الله �ضابطا يف
اجلي�ش الكويتي ومع ذلك
• عبداحلميد ال�سيد
كان �شاعرا و�أديبا ،ونظرا
لنجاح الأغنية الكبري طلب وزير الإعالم اال�سبق ال�شيخ
جابر العلي من عبداحلميد ال�سيد ان يغنيها الفنان
الكبري عبداحلليم حافظ فوافق وغناها عبداحلليم وكان
�سعود الرا�شد يعزف له على العود وعبداحلميد ال�سيد
على الكمان ،وقد �صورها تلفزيون الكويت عام 1965
ودوت �شهرة الأغنية يف انحاء الوطن العربي و�أ�صبحت
اليوم من الرتاث الغنائي الكويتي العزيز� ،أما مطرب
الأغنية الأ�صلي فهو عبداحلميد بن ال�سيد ها�شم بن ال�سيد
عبدالوهاب احلنيان رحمه الله ،املولود عام ،1938
وقد بد�أ م�سريته قارئا للقر�آن الكرمي منذ  1952وحتى
 ،1958ف�شجعه على الغناء الوزير االديب حمد الرجيب
ورائد امل�رسح حممد الن�شمي ،وتعلم املو�سيقى على يد
حممد ح�سن �صالح ،ثم بد�أ م�سريته الغنائية الناجحة
بلون خا�ص به ،فكان �شاعرا وملحنا ومطربا ،وكان
ذا �صوت �شجي للغاية ،وباال�ضافة لأغنيته ال�شهرية
ياهلي ،غنى هيله يارمانة التي رددتها الأجيال جيال
بعد جيل ،وغنى يامن ي�سلم يل على الغايل ،والقت
اي�ضا جناحا كبريا ،ويعترب عبداحلميد ال�سيد من
الفنانني الذين طوروا الأغنية الكويتية دون امل�سا�س
ب�أ�صالتها وهو فنان نادر من جيل الكبار ،وقد تويف
ال�سيد يف  21مار�س  2014خارج الكويت ودفن يف تراب
وطنه الذي طاملا احبه وغنى له رحمه الله.

• ال�شيخة �سعاد ال�صباح

شراكة «ديتونا لإلنتاج الفني» مع «إيجل فيلم» محطة أساسية

عبداهلل السيف :قطعنا شوط ًا كبيراً في تصوير عملين دراميين جديدين
كتبت �سو�سن �أ�سعد:

�شدد الفنان املنتج عبدالله ال�سيف
على اهمية ال�رشاكة العربية التي
عقدتها «ديتونا للإنتاج الفني» مع
«ايجل فيلم» وو�صفها بانها �رشاكة
�ستكون ل�صالح الدراما الكويتية
وحمطة ا�سا�سية يف االنطالق �إلى
افاق فنية ابعد وارحب واخ�صب.
وا���ش��ار ال�سيف �إل���ى ان بداية
التعاون وال����شراك��ة امل�شرتكة
�ستكون من خ�لال اربعة �أعمال
درامية جديدة �ستجد طريقها �إلى
امل�شاهد يف العامل العربي.
وق��ال ال�سيف« :هكذا �رشاكة من
�شانها اال�ستفادة من التجارب
امل�شرتكة للطرفني �سواء الإنتاج
العربي املتمثل بتجارب «ايجل
فيلم» ب��ق��ي��ادة املنتج القدير
جمال �سنان وعرب جتربة «ديتونا
ل�ل�إن��ت��اج ال��ف��ن��ي» وال��ت��ي باتت
حتتل موقعها البارز على خارطة
الإنتاج الفني التلفزيوين كويتيا
وخليجيا».
وا�ستطرد ال�سيف« :قطعنا �شوطا
وا�سعا يف ت�صوير عملني جديدين
االول «ع�شاق رغم الطالق» تاليف
الكاتبة علياء الكاظمي و�إخراج
خالد جمال وبطولة نور و�سليمان
اليا�سني وانت�صار ال�رشاح وحممد
الدو�رسي وعبدالله بهمن واميان
احل�سيني و�صابرين بور�شيد،
والثاين فهو «غ�صون يف الوحل»
ت�أليف منى النافلي و�إخراج حممد

وخز إبرة
يقال وعلى ذمة من قال احنا مانحط بذمتنا
���ش��ي ،ان ممثل زع�ل�ان على اخت�صار دوره
وحذف م�شاهد كبرية منه ،لذلك ارعد وازبد
وهدد واوعد ونادى بالثبور وعظائم الأمور ثم
ر�ضخ للأمر الواقع وقبل وقال ملن حوله :عرب
بام �شو�شه ملة جتيك املنفو�شه وبال�ش حرق
اع�صاب ودو�شه و�صياح وهو�شه.

• عبدالله ال�سيف
• هدى ح�سني تتو�سط عبدالله ال�سيف وجمال �سنان

دح��ام ال�شمري وبطولة النجمة
املتميزة ه��دى ح�سني وحممد
الر�شيد وعبدالله الطراروة وفوز
ال�شطي ورمي ارحمه وعبدالله
ال�سيف وام�يرة حممد وانت�صار
ال�رشاح ولطيفة املقرن».
واك���د ال�سيف ان ه��ذه الأعمال
�ستكون جاهزة مع نهاية العام
احلايل و�ستعر�ض يف بداية العام
املقبل يف ع��دد من الف�ضائيات
الكويتية واخلليجية والعربية.
وا�ضاف ال�سيف« :ويف خط مواز
جت���ري ال��ت��ح�����ض�يرات لت�صوير

م�سل�سل «ال مو�سيقى يف الأحمدي»
تاليف الكاتبة منى ال�شمري
و�إخراج املخرج القدير حممد دحام
ال�شمري وبطولة جا�سم النبهان
وعبداملح�سن النمر ون��ور وفهد
العبداملح�سن وفوز ال�شطي ورمي
ارحمه وحمد العماين وعبدالله
ال�سيف وح�شد اخر من النجوم،
وهو جديدنا للمو�سم الرم�ضاين
املقبل .وهناك اي�ضا م�سل�سالت
جديدة �أخ��رى منها م�سل�سل «انا
احبك بعد» ويتم حاليا اختيار
ف��ري��ق ه��ذا ال��ع��م��ل .باال�ضافة

لعمل اخر بعنوان «امنية واحدة
ال تكفي» وهذا االخري من بطولة
النجمة هدى ح�سني».
وقال ال�سيف متابعا�« :رشاكتنا
مع «ايجل فيلم» �ستكون �شاملة
للأعمال املحلية واي�ضا للأعمال
التي تقوم «ايجل فيلم» ب�إنتاجها،
و�أ�شري هنا �إلى ان «ايجل فيلم»
حققت على مدى الأعوام الأخرية
جمموعة من الأعمال ومنها «جراند
ه��وت��ي��ل» و«ده�����ش��ة» و«ن��و���س»
و«ل��ي��ايل اوج��ي��ن��ي» و«ت��اجن��و»
وغ�يره��ا م��ن الأع��م��ال الدرامية

طارق العلي يطالب
بتكريم مريم الصالح

• طارق العلي ومرمي ال�صالح وابنها نواف

ن�رش الفنان طارق العلي عرب ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
�صورة جتمعه بالفنانة القديرة مرمي
ال�صالح ،طالب من خاللها وزارة الإعالم
وامل�س�ؤولني ب�إطالق ا�سم «مرمي» على
تكرميا مل�سريتها الفنية
�رصح فني،
ً
وكونها �أول ممثلة كويتية تدخل جمال
التمثيل .وعلق «العلي» على ال�صورة
قائال�« :صورة جميلة مع الرائدة القديرة
مرمي ال�صالح وابنها نواف ال�صالح� ،أم
نواف التاريخ لن ين�سى �أنك رمز ًا من
رموز احلركة الفنية الكويتية».
و�أ�ضاف« :معلومة هي �أول ممثلة كويتية
مع الله يرحمها مرمي الغ�ضبان ،و�أمتنى
من امل�س�ؤولني بالدولة تكرميها بو�ضع
ا�سمها على �أي مبنى فني كونها الرائدة

الأولى».
وخا�ض الفنان طارق العلي ،املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي بامل�سل�سل الكوميدي
«واحد مهم» ،ت�أليف �ضيف الله زيد،
و�إخ���راج نعمان ح�سني ،وي�شارك يف
بطولته فخرية خمي�س ،ومنى �شداد،
وانت�صار ال����شراح ،وخالد املظفر،
وخالد العجريب ،و�آخرون.
وي�شارك الفنان طارق العلي يف بطولة
م�سل�سل «املتزوجون» ،وهو من ت�أليف
عبدالعزيز احل�شا�ش و�إخ��راج نعمان
ح�سني ،حيث م��ن املفرت�ض عر�ضه
خالل ال�سباق الرم�ضاين املقبل ،2019
وي�شارك يف بطولته نخبة من جنوم
ال��درام��ا اخلليجية ،م��ن بينهم هند
البلو�شي.

نيفين ماضي تصف سوسن سعد
بـ«أم الطاقة اإليجابية»

• نيفني
ما�ضي

�شاركت الفنانة نيفني ما�ضي جمهورها ومتابعيها
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
ب�صورة جتمعها بالفنانة �سو�سن �سعد� ،أثناء
ح�ضورهما حفل االفتتاح الر�سمي لفيلم «�شباب
�شياب» يف امارة دبي.
وو�صفت «نيفني» �صديقتها �سو�سن بـ«�أم
الطاقة االيجابية» ،حيث قالت�« :أنا
و�صديقتي �أم الطاقة االيجابية كلها،
�سو�سن �سعد �أحبك».
ون�رشت جمموعة �أخرى من ال�صور
جتمعها ب��ف��ري��ق ال��ع��م��ل خالل

االحتفال ،وعلقت على ال�صور قائلة« :مع �أحلي
�أ�صدقاء يف حفل االفتتاح الر�سمي لفيلم �شباب
�شياب يف امارة دبي».
«�شباب �شياب» من بطولة نخبة من جنوم اخلليج
العربي ،وهم� :سعد الفرج ،مرعي احلليان ،ليلى
عبدالله ،ف�ؤاد علي ،من�صور الفيلي ،ا�ضافة �إلى
الفنان ال�سوري �سلوم حداد ،وهو من �إخراج يا�رس
اليا�رسي .وتدور �أحداث الفيلم حول � 4أ�صدقاء
م�سنني يعي�شون يف دار للم�سنني ،وعندما يرث
�أحدهم ثروة كبرية ،يذهبون جميع ًا يف مغامرة
م�شوقة يف دبي بت�شجيع من طبيبتهم.

العربية .وهذا التعاون �سيقود
«ديتونا للإنتاج الفني» �إلى افاق
ابعد على ال�صعيد العربي ما
مينح الإن��ت��اج الكويتي ح�ضورا
عربيا اك�بر و�أو���س��ع باال�ضافة
�إل����ى امل�����ش��ارك��ة يف ع���دد من
امل�شاريع الدرامية والتلفزيونية
وال�سينمائية اجلديدة».
على �صعيد مت�صل ي�شارك الفنان
عبدالله ال�سيف يف بطولة م�سل�سل
«غ�صون يف ال��وح��ل» �إل��ى جوار
النجمة ه��دى ح�سني واملخرج
القدير حممد دحام ال�شمري.

مسمار بلوح
املنتجني �شفيهم كل طاق �شالله ورايح جاي
للتلفزيون ،ب�رصاحة ذكرونا ب�أغنية قدمية
ت��ق��ول :واب���وري راي��ح راي��ح واب���وري جاي،
وابوري حممل �سكر� .شاي� ،ضبطوا �أموركم ترى
الرقابة ما عندها غ�شمرة و�إياكم واملحاذير
ترى بعدين ت�صفون على خايل بال�ش وتقولون
ك�أنك يابوزيد ما غزيت.

عبير أحمد تصور
مشاهدها في مسلسل
«مساحات خالية»
توا�صل الفنانة عبري �أحمد ت�صوير
م�شاهدها يف م�سل�سل «م�ساحات خالية»،
�إلى جانب نخبة من النجوم ،من بينهم:
ابراهيم احلربي� ،شيالء �سبت ،عبدالله
الطراروة ،حممد جابر ،و�آخرون ،وهو
من �إخراج حممود الدوامية.
و�شاركت «عبري» ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على تطبيق «�سناب �شات»� ،صورا من
كوالي�س ت�صوير العمل ،وعلقت عليها
قائلة :م�سل�سل «م�ساحات خالية».
وانتهت الفنانة عبري �أحمد من ت�صوير
م�سل�سل «حكايات �صغرية» ،من بطولة
نخبة من جن��وم ال��درام��ا اخلليجية،
�أبرزهم :هنادي الكندري ،حممد احلداد،
زه��رة اخلرجي ،مي عبدالله ،جمال
الردهان ،و�آخ��رون ،وهو من ت�أليف
عبد املح�سن الرو�ضان ،و�إخراج �سلطان
خ�رسوه ،وامل�سل�سل مكون من جمموعة
ق�ص�ص ق�صرية تقع يف ثنائية وثالثية
وخما�سية و�سباعية ،وكل منها حتمل
�أ�سماء خمتلفة ،منها« :حالة حنان»
و«عري�س ليلة خمي�س» و«م�ضاوي �أكلها
الذيب» ،وغريها .و�شاركت عبري �أحمد
يف املو�سم الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل
«عطر الروح» ،من بطولة هدى ح�سني،
وعبري �أح��م��د ،وعبدالرحمن العقل،
وعبداملح�سن النمر ،وح�سني املن�صور،
وحممد العجيمي ،و�أحمد ال�سلمان،
و�سلوى اجلرا�ش ،وت�أليف عالء حمزة،
و�إخراج حممد القفا�ص.
• عبري �أحمد

