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الفندي يشكر «الشاهد» على متابعتها
لبرامج ومسلسالت اإلذاعة
داخل الكويت وخارجها

ا�شاد مدير �إدارة الربنامج
العام يف �إذاع��ة الكويت
���س��ع��د ال��ف��ن��دي بالدعم
ال��ذي حتظى ب��ه الإذاع���ة
من جريدة «ال�شاهد» لكل
ان�شطتها داخ��ل وخ��ارج
الكويت و�شكر ال�صفحة
الفنية ممثلة يف رئي�سها
م�����ش��ع��ل ال�����س��ع��ي��د على
املتابعة احلثيثة للربامج
وامل�سل�سالت الإذاع��ي��ة
خ�ل�ال ل��ق��اء اج����راه له
• سعد الفندي
تلفزيون «ال�شاهد» على
الهواء مبا�رشة مع الزميل بداح ال�سهلي وبني الفندي قائ ًال :ان
اال�شادة بجهودنا ما هي �إال حافز على ال�سعي نحو االف�ضل واننا
�سنكون عند ح�سن ظن اجلميع ويف ات�صال اجرته معه ال�صفحة
الفنية ام�س ذكر ان الإذاع��ة ت�ستعد ببدء دورة رم�ضان وقال ان
هذه الدورة خا�صة بهذا ال�شهر الف�ضيل و�ستكون د�سمة وحافلة
بالربامج وامل�سل�سالت الإذاعية ومبا يخ�ص مراقبة التمثيليات
و�ضح الفندي انه مت اختيار �سبعة �أعمال درامية ويتم الآن توزيع
الأدوار على املمثلني وقد ا�ستقطبنا اغلب الفنانني الكويتيني مبن
يف ذلك جنوم الكويت الكبار وا�ضاف انه يف  26من ال�شهر احلايل
�سيتم ت�سجيل اول م�سل�سل وهو «نهاية خدمة» الذي كتبه للإذاعة
م�شعل ال�سعيد وتخرجه و�ضحة ال�سني ومتنى يف نهاية ت�رصيحه
ان حتوز برامج وم�سل�سالت الإذاعة على ار�ضاء اجلمهور.

للسنة الثانية على التوالي

عبداهلل السدحان يصور
مسلسل «بدون فلتر»

ع���اد ال��ف��ن��ان عبدالله
ال�����س��دح��ان ،لت�صوير
م�سل�سل «ب����دون فلرت»
لل�سنة ال��ث��ان��ي��ة على
ال��ت��وايل ،وال��ذي �سيبد�أ
بعد ع�رشة �أيام يف مدينة
ال��ري��ا���ض ،وذل���ك بعد
توقيع عقد �إنتاج العمل
مع الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون باململكة.
و�أو���ض��ح ال�����س��دح��ان �أن
الفرتة املتبقية �صعبة
• عبد الله السدحان
لإنتاج ثالثني حلقة ،مع
ذلك هي جتربة �سبق �أن �صادفتنا ومت جتاوزها ،باجلدية وتن�سيق
الوقت واجناز امل�سل�سل ب�شكل الئق.و�أكد �أن م�سل�سل «بدون فلرت»
لل�سنة الثانية �سيظهر بر�ؤية �أف�ضل من الأول ،وب�أفكار ع�رصية
ت�صنعها مواهب من الإخراج والكتابة والتمثيل ،و�أن هيئة الإذاعة
والتلفزيون حتر�ص على تقدمي الدراما ال�سعودية ب�شكل متطور،
وكل �أملنا �أن نقدم دراما راقية تتنا�سب مع املتغريات الثقافية
التي ت�شهدها ال�ساحة ،وهي املتغريات التي �ستجعلنا يف «بدون
فلرت» ن�ضع �أول اهتماماتنا �ضخ املواهب ال�شابة القادرة على
الإبداع من �أجل تقدمي عمل يوازي طموح امل�س�ؤولني يف الهيئة،
ً
فارقا �ساهم يف جذب
كما حدث يف العام املا�ضي ،عندما عملنا
امل�شاهدين لل�شا�شة ال�سعودية.وقال ال�سدحان :ان �إبداع املمثلني
والكتاب واملخرجني ال�سينمائيني ال�شباب� ،سي�ساهم يف تطوير
الدراما ال�سعودية.
و�أكد �أن الور�ش امل�ستمرة مع الكتاب واملخرجني ملناق�شة الأفكار
وتطوير املحتوى بال�شكل الذي ي�ضمن امل�ستوى الرفيع ،وبالتايل
هذه الور�ش �ستدعم توجهات الهيئة وتوجهاتنا يف ت�أ�سي�س فكرة
ا�ستقطاب ال�شباب ومتكينهم.واختتم ال�سدحان �أن «بدون فلرت»
�سيناق�ش م�شاكلنا االجتماعية ب�أ�سلوب كوميدي �ساخر يف ثالثني
حلقة متنوعة يف قوالبها الفنية.

بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية وفي مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

«رحلة المعنى» يختتم فعالياته
بمسرحية «مسك»
علي العنزي:
إسماعيل فهد
عبقرية فريدة
قلم ًا وتأليف ًا
وسرداً
• مشهد من املسرحية

تغطية فالني فخري:
اختتم املعهد العايل للفنون امل�رسحية فعاليات مهرجان
«رحلة املعنى» ال��ذي ترعاه من�صة تكوين الإبداعية
مب�رسحية «م�سك» عن �سرية الأديب �إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل،
وقد �أقيمت امل�رسحية يف القاعة امل�ستديرة يف مركز
ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف .ح�رض اخلتام جمع كبري من
الأدباء واملثقفني واملهتمني.
وي��دور العمل يف رحلة حميمية خا�صة بحياة الراحل
�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل ،احلافلة باالجنازات ،امل�شبعة
بالغربة والكفاح والأمل والأمل .رحلة زاخرة ،تخزلها
خ�شبة امل�رسح عرب اط�لاالت �رسيعة على حياته ،بدء ًا
مبعاناة الطفولة ،مرورا باخفاقات وجناحات ال�شباب،
و�صوال لغربة الروح واجل�سد ،يف عر�ض م�رسحي حاول
الغو�ص يف فل�سفة مبدع خلف �أج��ي��اال م��ن املريدين
واملحبني ،وخلودا ال ميكن �أن تتجاوزه ال�سنني.
العمل من ت�أليف عالء اجلابر ،ومتثيل عمري البلو�شي يف
دور �إ�سماعيل ،وجا�سم التميمي يف دور القرين� ،أزياء
وديكور د.خلود الر�شيدي .ماكياج خالد ال�شطي ،عزف
الكمان نان�سي ال�صفدي ،والعمل من �إخراج د.فهد العبد
املح�سن ،وم�ساعد املخرج ابراهيم بوطيبان ،ومتابعة
د�.سعداء الدعا�س ،وا�رشاف عميد املعهد د.علي العنزي.
وت�ضمنت امل�رسحية �أغنية بعنوان «�إ�سماعيل» وهي من
كلمات و�أحلان عالء اجلابر ،وغناء الفنانة فاطمة حممد
علي ،والفنان كرمي نيازي� .إلى جانب م�شاركة الفنان
القدير �سليمان اليا�سني بالقاء ق�صيدة «ال تلتفت» لل�شاعر
علي ال�سبتي وق�صيدة «�أن�شودة املطر» لل�شاعر بدر �شاكر
ال�سياب.

ق��ال عميد املعهد ال��ع��ايل للفنون امل�رسحية د.علي
العنزي« :ال جند �أنا و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف تاريخ
معهدنا منوذجا �آخر ،ارتفع �إلى هذا امل�ستوى الرائع،
كان �إ�سماعيل عبقرية فريدة ��سردا ،قلما ،وت�أليفا،
و�سيظل �أحد �أهم خريجي املعهد ،ان مل يكن �أهمهم على
االطالق ،بل وال ميكن لأي بادرة �شكر �أو �أي فعالية� ،أن
تلخ�ص رحلته مع الأدب واحلياة ،و�سيبقى ما بقي الدهر
منوذجا يحتذى لكل طالبة وطالب ،ي�ؤد �أن يتقن قواعد
الفن والثقافة كهاو ،ثم يك�رسها كمثقف وفنان حمرتف».
و�أ�ضاف د.العنزي «لهذا وذاك نلتقي اليوم وفاء ل�شجرة
الكتابة الكويتية .وعرفانا بجميل قامة ال تغيب� .أديب
كالرمح ،عرفناه مبدعا توحدت القلوب مبداده ،نلتقي
اخال�صا للأدب والثقافة و�إ�سماعيل».
�أما �أ�ستاذ م�ساعد ق�سم النقد والأدب امل�رسحي د�.سعداء
الدعا�س فقالت «االحتفاء بالقامات الكربى ،واجب ان�ساين
خا�صة حني تكون تلك القامة مثل الكاتب الكبري �إ�سماعيل
فهد �إ�سماعيل ،مبدع �أخل�ص ملنجزه الأدب��ي ،وق�ضاياه
االن�سانية .وعلى هام�ش امل�رسحية قال طالب التمثيل
والإخراج امل�رسحي عمري البلو�شي ب�أنه واجه �صعوبات
كثرية يف �أداء الدور ،و�أبرزها تقم�ص ال�شخ�صية ،م�شريا
الى �أن��ه من ال�صعب جت�سيد ال�شخ�صية و�أن تتمكن يف
�أدائها بامل�رسح يف وقت قريب وعلق قائال «احلمدالله
قدرنا �أن نربز ال�شخ�صية على �أكمل و�أف�ضل �صورة»� .أما
طالب باملعهد العايل للفنون امل�رسحية جا�سم التميمي
فقال لقد ج�سدت دور القرين لإ�سماعيل فهد �إ�سماعيل،
ولفت التميمي لقد �أخذ من الدور وقتا كبريا حتى يتقم�ص
ال�شخ�صية ،م�ضيفا �أنه الراحل هو روائي كبري وقد �أحببناه
و�شيء �صعب �أن نقوم بتقليده.

مجرد رأي
بطل ٍ
ثان
م�شعل ال�سعيد
يظن كثري من النا�س �أن ال �أهمية للدور الثاين يف العمل الفني
اذا ما قورن بالدور الأول ،وهذا الظن غري �صحيح ،ولكن
بع�ض الكتاب يهم�شون الدور الثاين يف ما يكتبونه خا�صة
يف الفرتة الأخرية وهذا دليل �ضعف الكاتب .الفنان الراحل
حمد نا�رص لعب دور �صديق البطل حممد املن�صور يف فيلم
ب�س بابحر� ،إال ان من يتابع الفيلم يعرف انه اذا ا�ستغني عن
دور حمد نا�رص وهو الدور الثاين فلن تكون الق�صة مقنعة
ومل ينجح الفيلم ،تابعوا امل�شهد الذي يحمل فيه حمد نا�رص
مالب�س �صديقه حممد املن�صور ويناولها لوالدته حياة الفهد
ووالده �سعد الفرج بعد وفاة �صديقه ،ت�أملوا هذا امل�شهد
الرتاجيدي لتعلموا كم كان الدور الثاين م�ؤثر ًا يف الأحداث
حتى ان حمد نا�رص ك��ان بطال يف ه��ذا امل�شهد احلزين،
ولو عدنا �إلى ال�سينما العربية لوجدنا �أن ابطال الدور
الثاين هم مم �صنعوا تاريخ ال�سينما امل�رصية ،وقد تركوا
�أ�سماءهم المعة يف تاريخ الفن ،وا�ستطاعوا ان يعي�شوا يف
قلوب ووجدان النا�س ،وكانوا ال يهتمون بحجم الدور بقدر
اهتمامهم ب�أهميته يف العمل الفني ،من هنا �أقول :انه على
الكاتب ان يهتم بالدور الثاين اثناء كتابته عمله الفني ،وان
يجعل من هذا الدور حموريا وم�ؤثرا على جمريات الأحداث.
اذكر متاما انني �شاهدت ولأكرث من مرة فيلم االن�سان يعي�ش
مرة واحدة وهو �إنتاج عام  1981وكان الفيلم بطولة عادل
امام وي�رسا ،وظهر علي ال�رشيف يف الفيلم بدور حار�س
املدر�سة ال�صعيدي ،ورغم �صغر حجم ال�رشيف �إال ان انت�صار
اخلري على ال�رش كان على يديه حتى ان نهاية الفيلم كان
هو بطلها ،اما اليوم فالدوي الثاين �أ�صبح حت�صيل حا�صل
يف الأعمال الفنية التي ن�شاهدها وا�صبح الرتكيز على البطل
والبطلة .ودمتم �ساملني.

بطاقة فنية

• عبدالرحمن املطيري

نر�سلها عرب ال�صفحة
الفنية ال��ى القائمني
على مهرجان امل�رسح
ال���ث���اين ع����شر ،ه��ذا
املهرجان ال��ذي جنح
بامتياز ،لذلك فنحن
نبارك ونهنئ الهيئة
العامة لرعاية ال�شباب
ممثلة مبديرها العام
عبدالرحمن املطريي
وك��ل م��ن عمل يف هذا
املهرجان ونقول �شكرا
لكم جميعا.

وخز إبرة
�س�ألنا اخلبري الفني لي�ش ماعندنا مطربني ي�صلون لدرجة
عبدالكرمي عبدالقادر وح�سني جا�سم حتى عبدالله الروي�شد ونبيل
�شعيل؟ ابت�سم اخلبري مثل العادة وقال :االجابة على هال�س�ؤال
طويلة ،قلنا له :خري الكالم ماقل ودل ،ابت�سم مرة ثانية وقال:
املوهبة هي ال�سبب ،مطربني هالأيام وياكرثهم ماعندهم املوهبة
اللي عند املطربني اللي ذكرتهم ،وحتى اح�سا�س الأولني ا�صدق
من اح�سا�س املطربني اللي ن�سمعهم هالأيام ،وحتى �شاعر اليوم
وملحن اليوم مومثل الأولني كلمة �ضعيفة وحلن على املا�شي،
قلنا للخبري� :صح ل�سانك.
• احلاضرون مع ممثلي العرض املسرحي

• ميار الغيطي

دنيا بطمة تفوز بلقب الفنانة

غدير السبتي تطلب دعاء الجمهور لشقيقها
في رسالة مؤثرة

المغربية األكثر جماهيرية

تُ ّوجت الفنانة املغربية دنيا بطمة بلقب �أك�ثر الفنانات
املغربيات �شعبية وجماهريية� ،إلى جانب جمموعة من الأ�سماء
املغربية يف املجال الفني والريا�ضي .
و�شاركت «بطمة» خرب التتويج الذي اعتربته عن جدارة وا�ستحقاق،
عرب تدوينة يف ح�سابها اخلا�ص على تطبيق ال�صور والفيديوهات
«االن�ستغرام» �أرفقتها ب�صورة وهي حتمل درع التتويج.
كرم
وكتبت يف التدوينة قائلة« :ي�رشفني وي�سعدين وكلي فخر �أن �أُ ّ
ك�أكرث الفنانات املغربيات �شعبية وجماهريية باملغرب� ،إلى
جانب الفنان الكبري ر�شيد الوايل ،والفنان القدير عبدالقادر مطاع
وغريهما».

• دنيا بطمة

ميار الغيطي متحمسة لدورها
في مسلسل «ياسمينا»
�أعربت الفنانة ميار الغيطي عن �سعادتها
بامل�شاركة يف م�سل�سل «يا�سمينا» ،كما
عربت عن حما�ستها ال�شديدة يف �أول يوم
ت�صوير لها بامل�سل�سل.
وقالت ميار لربنامج «عرب وود» ،املذاع
على ف�ضائية «روتانا �سينما» انها ت�ؤدي
متاما يف هذا امل�سل�سل ،كما �أنه
دورا خمتلفا
ً
متميز عن باقي امل�سل�سالت التي �ستعر�ض يف
رم�ضان املقبل ،لأنه يناق�ش مو�ضوعا جريئا
للغاية ،و�سيحظى مبتابعة اجلمهور.
وعن تفا�صيل دوره��ا يف امل�سل�سل قالت:
«�أ�ؤدي دور �شاهي ،وه��ي فتاة من طبقة
ع��ادي��ة ،لديها �أح�ل�ام �أك�بر م��ن حياتها

احلقيقية ،وطموحة لدرجة الو�صولية،
وتتطور ال�شخ�صية وت�صل مل��راده��ا يف
النهاية».
و�أ�ضافت« :امليزة يف هذا امل�سل�سل يوجد به
من كل �شيء حالة ،فهناك كوميديا املوقف،
والأك�شن والرومان�سية ،فهو عمل منا�سب
لكل الأ�رسة �أنها ت�شاهده وت�ستمتع به».
�أم���ا امل���ؤل��ف حم��م��د الغيطي ف��ق��ال عن
امل�سل�سل« :يا�سمينا ا�سم م�ؤقت وقد يتغري،
وهو م�سل�سل خ��ارج ال�صندوق ،لأن��ه يعد
�أول م�سل�سل درامي عربي يتطرق ملو�ضوع
الغجر ،حيث مل يتطرق اليه �أحد يف الدراما
�سواء بامل�سل�سالت �أو ال�سينما».

طلبت الفنانة غدير ال�سبتي من اجلمهور الدعاء ل�شقيقها عبدالله،
لكي ي�شفيه الله من مر�ضه يف �أقرب وقت ،خا�صة و�أنه يتلقى
العالج منذ وقت طويل.
غدير ال�سبتي فطرت قلوب متابعيها على ان�ستغرام مبا
ك�شفته عن مر�ض �شقيقها عبدالله ،فن�رشت �صورة له
وعلقت عليها قائلة« :يا رب ت�شفي �أخ��وي عبدالله
ال�سبتي احنا �أملنا فيك كبري يا رب العاملني �أهو حتت
رحمتك».كما علقت غدير ال�سبتي على �صورة �شقيقها
لتطلب من متابعيها الدعاء له بر�سالة م�ؤثرة قائلة:
«اللهم �أ�شف من اتعبه مر�ضه وت�أخر �شفا�ؤه وقل
دوا�ؤه �أنت عونه يا رب العاملني...ادعوله حمتاج
دعاءكم يا رب العاملني اهو حتت رحمتك».تفاعل
حمبو غدير ال�سبتي ب�شدة مع ر�سالته :عن مر�ض
�شقيقها ،داعني الله �أن يتجاوز و�ضعه ال�صحي
و�أن يتماثل لل�شفاء قريب ًا ،ومل يخل الأمر
من طرح البع�ض الأ�سئلة عن طبيعة
مر�ضه �إال �أن الفنانة الكويتية مل
تو�ضح ما مير به �شقيقها الآن.
وكانت غدير ال�سبتي ن�رشت
يف يونيو  2018على �سناب
�شات ،لقطات من احتفال
عائلتها ،بعودة �شقيقها من
رحلة عالج مل تك�شف عن
طبيعتها ،ولكن ظهر وهو
ي�ضع على وجهه ما�سك ًا
طبي ًا و�أج��واء ال�سعادة
وال��ف��رح��ة تعم املكان
ف���ور ظ��ه��وره ،لريبط
اجل���م���ه���ور ب�ي�ن ه��ذا
الفيديو وطلبها الآن
من اجلمهور الدعاء
ل�شقيقها م��ن �أج��ل
�أن يتجاوز مر�ضه
قريب ًا.

• غدير السبتي

