درة  :محظوظة بتجربة مسلسل «بال دليل»
أع ��رب ��ت ال �ف �ن��ان��ة ال �ت��ون �س �ي��ة درة ع ��ن ت �ف��اؤل �ه��ا
بمسلسل با دليل» المقرر عرضه في الموسم
الشتوي المقبل ،معتبرة أنها محظوظة بهذه
ال �ت �ج ��رب ��ة وت �ح �م �س��ت ل� �ه ��ا؛ ألن� �ه ��ا ت� �ق ��دم ف�ي�ه��ا
شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة،
وتتمنى أن تلقى أعجاب الجمهور.
وق ��ال ��ت درة  -ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات ن �ش��رت �ه��ا ع�ل��ى
م��وق �ع �ه��ا ال � �خ� ��اص  -إن ال �م �س �ل �س��ل درام � ��ا
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب� �ه ��ا ك �ث �ي ��ر م � ��ن ال� �ح� �ك ��اي ��ات
واألل �غ��از ال �ت��ي ي�ت��م كشفها ت�ب��اع��ا ،فهي
تشبه حياتنا العادية التي نعيشها ،في

بعض األوقات يكون لدينا فيها الغاز نعمل على
حلها ،وهذا ما سنشاهده في «با دليل».
وأوضحت أن تصوير المسلسل يتواصل بشكل
م �ن �ت �ظ��م ..م �ش �ي��رة إل � ��ى أن� ��ه ت ��م ت �ص��وي��ر ب�ع��ض
المشاهد ف��ي العين السخنة ،وه��ي مشاهد لها
ض� ��رورة درام �ي��ة م�ه�م��ة ف��ي األح � ��داث ،الف �ت��ة إل��ى
عقد جلسات عمل قبل انطاق التصوير ودراسة
تفاصيل الشخصية ،وهو أمر مهم للغاية يعطي
الممثل ثقة في التعامل مع الدور طوال الوقت.
وأش��ارت إل��ى أن أح��داث المسلسل مشوقة تمت
صياغتها بحبكة درام �ي��ة ال ت��رغ��ب ف��ي حرقها
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بشكل سينعكس على الصورة التي سيشاهدها
الجمهور على الشاشة مع بدء عرض المسلسل..
م� ��ؤك� ��دة أن� �ه ��ا ال ت ��ري ��د ح � ��رق ش �خ �ص �ي �ت �ه��ا ف��ي
ال�م�س�ل�س��ل ل�ك�ن�ه��ا س�ت�ك��ون م �ف��اج��أة ل�ل�ج�م�ه��ور..
ح�ي��ث تجسد دور ع��ازف��ة موسيقى ف��ي األوب ��را،
وه ��و دور ج��دي��د وم�خ�ت�ل��ف ل��م ت�ق��دم��ه م��ن ق�ب��ل،
الفتة إل��ى أنها تنتظر ع��رض المسلسل لمعرفة
رد فعل الجمهور.
وأك � ��دت أن �ه��ا ت��ؤي��د األع� �م ��ال ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د على
ال�ب�ط��ول��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ،ألن ف��ي ه ��ذه ال�ن��وع�ي��ة من
المسلسات كل ممثل يكمل اآلخ��ر ،الفتة إلى أن

م��ا يهمها مضمون الشخصية ال�ت��ي تجسدها
ومدى نجاحها.
واع� �ت� �ب ��رت أن ع � ��رض ال �م �س �ل �س��ل ف� ��ي ال �م��وس��م
ال �ش �ت��وي س�ي�م�ن�ح��ه ف ��رص ��ة ج �ي ��دة ل�ل�م�ش��اه��دة
ب�ت��رك�ي��ز ب�ع�ي��دا ع��ن ال��زح��ام ال��رم �ض��ان��ي ،م��ؤك��دة
أه �م �ي��ة ع� ��رض األع � �م� ��ال ال� �ت ��ي ت �ن �ت �م��ي ل �ل��درام��ا
الطويلة ،مثل «با دليل» خارج سباق رمضان.
وت��دور أح��داث المسلسل ف��ي إط��ار تشويقي من
خ��ال  45حلقة ح��ول ج��ري�م��ة ق�ت��ل ت�ح��دث خ��ال
حفل خاصة رجل أعمال ،ويتم التحقيق مع كل
المتواجدين في الحفلة.
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يعرض على قناة «أطفال الكويت» كل سبت

«الرسام»  ..يهتم بمواهب األطفال الفنية وتعليم التلوين
محمد ثالب :
نبتعد عن التقليدية
وعما سبق طرحه ونوظف
«السوشيال ميديا»
سعد الخالدي :اإلشادات
الكثيرة نتيجة جهد فريق
متكامل
كتب مشاري حامد

ف ��ي اط � ��ار ال �س �ع��ي ن �ح��و االس �ت �م��راري��ة
والتطور من خال ما يقدمه من برامج
ن��وع �ي��ة وم �خ �ت �ص��ة ي ��واص ��ل ت�ل�ف��زي��ون
الكويت من خال قناة «اطفال الكويت»
ع��رض ب��رن��ام��ج «ال��رس��ام» ال��ذي يقدمه
ال��زم �ي��ل ال �ف �ن��ان م �ح �م��د ث � ��اب رئ �ي��س
جمعية الكاركتير الكويتية ومن اعداد
ج � � ��واد ال �ص �ي ��رف ��ي وف ��اط� �م ��ة ال �ص��ال��ح
واخ � ��راج س �ع��د ع �ب��دال��رح �م��ن ال �خ��ال��دي
واشراف عام سلطان الميموني والذي
يتم عرضه كل يوم سبت
ف � ��ي ال � �ب� ��داي� ��ة ت � �ح� ��دث ال � �ف � �ن ��ان م �ح �م��د
الثاب عن البرنامج قائا :نحاول من
خ��ال برنامج «ال��رس��ام» ان نبتعد عن
التقليدية عما سبق كما ان�ن��ا نوظف
«ال � �س� ��وش� ��ل م� �ي ��دي ��ا «ف� � ��ي اس �ت �ض��اف��ة
ال� �م ��واه ��ب ك �م��ا ان ال �ب��رن��ام��ج ي �ع��رض
ال��رس��وم��ات ع��ن ط��ري��ق االي �ب��اد وتعلم
الرسم من خاله
واض��اف ايضا  :نواكب الطفل حيث ان
شخصيته حاليا تختلف عن السابق
ووج� � � � ��ود ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ال� �ك ��رت ��ون� �ي ��ة
واالل� � �ع � ��اب ال �ح��دي �ث ��ة وال � �ت� ��ي ت �ت �م��رك��ز

املخرج �صعد اخلالدي متو�صطا ً حممد ثالب واملعد جواد ال�صرييف

رس� ��وم� ��ات � �ه� ��م ع� �ن� �ه ��ا ون� � � �ح � � ��اول أخ� ��ذ
ال �ج��ان��ب ال�ف�ن��ي وااله �ت �م��ام ب��ه خ��اص��ة
ان البرنامج ه��و األول م��ن ن��وع��ه ال��ذي
ي �ه �ت��م ب �م��واه��ب األط� �ف ��ال ال �ص �غ��ار من
الناحية الفنية حيث يستهدف تعليم
الطفل الرسم وطريقة التلوين واإلبداع
كما أن البرنامج يهتم بمواهب الطفل
وي�ح��رص على تعزيز ال ��روح الوطنية
واالخاقيات والقيم الجيدة عند الطفل
ح �ت��ى ي �م �ك��ن ل ��ه االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا ف��ي
المستقبل لخدمة وطنه ومجتمعه.
وع ��ن ال �ت �ق��دي��م ق� ��ال :ان ال �ب��رن��ام��ج يعد
التجربة األول ��ى ل��ه ف��ي تقديم برنامج
ي� �س� �ت� �ه ��دف م� �خ ��اط� �ب ��ة ع � �ق� ��ل ال� �ط� �ف ��ل،
ب��اس�ل��وب م��ائ��م ل�ه��ذه ال�س��ن الصغيرة
م�ت�م�ن�ي��ا أن ت �ح��وز ت �ل��ك ال �ت �ج��رب��ة على
إعجاب الجمهور.
كما ق��ال ايضا  :توصل لدينا طللبات
ك� �ث� �ي ��رة م� ��ن االط� � �ف � ��ال ل� �ل� �م �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال �ب��رن��ام��ج خ��اص��ة ان ��ه ي��وج��د ت��واص��ل
م��ع وزراة االع ��ام وال�م�ج�ل��س الوطني
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واالداب ل�ت��زوي��دن��ا
بالمواهب الكويتية.
كما تم اللقاء مع المعد جواد الصيرفي
الذي تخدث عن البرنامج قائا  :تعتمد

وكيل التلفزيون �صعد اخلالدي مع اأ�رسة برنامج «الر�صام»

جواد الصيرفي:
نعتمد على مصادر
وأفكار معينة
وإضافة ما هو
جديد ونحاول
التركيز على
الشفافية

ثالب خالل الربنامج مع ال�صفار
ت �ل��ك ال �ن��وع �ي��ة م��ن ال �ب��رام��ج ف��ي كيفية
توفير الجو المناسب لتلك االعمار وان
يعيش في ال��واق��ع ال��ذي يحتاجه وهي
تجربة تعتمد على الموهوبين في فن
الرسم عبر اللوحات التي يتم رسمها
م��ن خ ��ال ت��واج��ده��م ف��ي ال �ب��رن��ام��ج او
في الخارج باالضافة الي تعليم الرسم

الذكي بالبرامج الذكية وكيف يستفيد
ال�ط�ف��ل م��ن ت�ل��ك ال �ب��رام��ج وه �ن��اك ف�ق��رة
بريد مرسمنا تخلق نوع من التواصل
م��اب�ي��ن ال�م�ش��اه��د وال �ب��رن��ام��ج وع��رض
ماتم رسمه سواء في البيت او المدرسة
ويرسله للعرض في البرنامج.
وق� � ��ال اي� �ض ��ا  :ن �ع �ت �م��د ع �ل ��ى م �ص ��ادر

واف�ك��ار معينة وعمل ابديت للبرنامج
واضافة ماهو جديد ونحاول التركيز
ع �ل��ى ال �ش �ف��اف �ي��ه م ��ع ال �ط �ف��ل ون�ع �ت�م��د
ع �ل��ى ال �ب �س��اط��ة وال �ت �ل �ق��ائ �ي��ة .واض� ��اف
ق��ائ��ا  :وج��دن��ا ك��ل ال��دع��م م��ن ق �ي��ادات
االع��ام ب��داي��ة م��ن وزي��ر االع��ام ووكيل
الوزراة وايضا الوكيل المساعد لقطاع

التلفزيون سعود الخالدي وحتى مدير
القناة.
وخ� �ت ��ام� �ه ��ا ك � � ��ان م � ��ع ال � �م � �خ� ��رج س �ع��د
عبدالرحمن ال�خ��ال��دي ال��ذي ق��ال  :منذ
ب ��داي ��ة ال� �ف� �ك ��رة ال� �ت ��ي ات � ��ى ب �ه��ا م�ح�م��د
ث��اب حيث جلسنا معه للمناقشة عن
ض� � ��رورة ت ��واج ��د م �ث��ل ذل� ��ك ال �ب��رن��ام��ج
وك �ي �ف �ي��ة ص �ي��اغ��ة ال �ع �م��ل ح �ت��ى يظهر
ال � ��ى ال� �ش ��اش ��ة ب �ط��ري �ق �ت��ه ال �ص �ح �ي �ح��ة
وك � � ��ان � � ��ت ه � � �ن � ��اك ج � �ل � �س� ��ات م � �ت � �ع� ��ددة
ح �ت��ى ت ��م ال ��وص ��ول ال� ��ى االت� �ف ��اق على
ن �ق��اط م�ع�ي�ن��ة وم �ن �ه��ا ض � ��رورة ت��واج��د
ع� �ن ��اص ��ر م �ه �م��ة ل� �ش ��د ال� �ط� �ف ��ل وم �ن �ه��ا
ال � �ل ��ون واالص � � � ��وات وه� � ��ذا م��اح��رص �ن��ا
عليه ف��ي ال��دي�ك��ور وم��ن خ��ال مشاركة
احمد البناي ومحمد ب��ودري��د وزه��راء
الحسيني تم وض��ع ديكور يوافق هذا
ال�ت��وج��ه وه��م متخصصون ف��ي الرسم
وي�ك��ون الديكور مناسبا الس��م العمل
وانطاقته
وقال ايضا  :نتمنى ان تطور اكثر ومن
خ ��ال االش� � ��ادات ال �ك �ث �ي��رة ال �ت��ي ل�ق��اه��ا
ال �ب ��رن ��ام ��ج وه� ��ي ن �ت �ي �ج��ة ج �ه��د ف��ري��ق
م �ت �ك��ام��ل ف ��ي اي� �ج ��اد ف� �ق ��رات م �ت �ع��ددة
ومناسبة للطفل في وقتنا الحالي.

برعاية وزير الثقافة على املسرح الوطني في الدوحة

«ليلة األغنية القطرية»  ..ازدانت بالنجوم

املاي�صرتو علي خ�صاف
الفنان علي عبد ال�صتار
كتب مشاري حامد

ش �ه��دت خ�ش�ب��ة م �س��رح ق�ط��ر ال��وط�ن��ي ان �ط��اق ف�ع��ال�ي��ات ليلة
األغ �ن �ي��ة ال �ق �ط� ّ
�ري��ة ،ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا م��رك��ز ش� ��ؤون ال�م��وس�ي�ق��ى
التابع ل ��وزارة الثقافة وال��ري��اض��ة للمرة األول ��ى تحت شعار
«أصل الوفا منج وذلك تحت رعاية سعادة السيد صاح بن
غ��ان��م العلي وزي��ر الثقافة وال��ري��اض��ة وش��ارك ف��ي الفعاليات
ك��وك �ب��ة م��ن ال�م�ط��رب�ي��ن ال�ق�ط��ري�ي��ن وه� ��م :ع �ل��ي ع �ب��د ال �س �ت��ار،
وفهد الكبيسي ،ومنصور المهندي ،وسعد الفهد ،وعيسى
الكبيسي ،وأص�ي��ل هميم باإلضافة إل��ى اثنين م��ن األص��وات
ّ
القطرية الواعدة هما :ناصر الكبيسي ومحمد الجابر ،وقدم
الحفل اإلعامي تيسير عبدالله.
وتم اطاق هذه االحتفالية من قبل مركز شؤون الموسيقى

الوزير �صالح العلي متو�صطا ً امل�صاركني يف «ليلة الأغنية القطرية»
ب � ��وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال��ري��اض��ة ل�ت��أك�ي��د دور ال � ��وزارة ال��رائ��د في
ً
ً
ً
المضي قدما نحو بناء مجتمع يحمل وجدانا أصيا وهذا
ً
ً
ً
النشاط يحمل في أهدافه عمقا وطنيا ثقافيا ،ونبعت الفكرة
برعاية صاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وببادرة
من إدارة الثقافة والفنون ومديرها حمد بن محمد الزكيبا،
في احتفال فني وإع��ام��ي .وش��ارك الفنان منصور المهندي
ف��ي أداء اغنتين وهما «ال��ذك��رى» و«هيضوني» وام��ا الفنان
س�ع��د ال�ف�ه��د ف�ق��د ادى «ح�ب�ي��ب ق�ل�ب��ي» و«م��اج�ب��رت��ك» وش��ارك
اي�ض��ا ال�ف�ن��ان عيسى الكبيسي ف��ي اغ�ن�ي�ت��ي «م �ي��اد صبح»
و«حسك المجنون» اما الفنان القدير علي عبدالستار فقد ادى
اغنية «ياناس احبه» واغنية «غرقان انا في الهوى» وبعدها
ش��ارك ف��ي اغنية «المعنى» م��ع ال�ف�ن��ان ن��اص��ر الكبيسي كما
كانت مشاركة للفنان فهد الكبيسي في اغنيتي «ماذا دهاك»

و«ماسمح قلبك» وبعدها ادى اغنية «ياقل الزين» مع الفنان
محمد الجابر وبعده شاركت الفنانة أصيل هميم في اغنية
«ح�ي��ات��ي ي��اق�ط��ر» كما ش��ارك��ت م��ع ال�ع��ازف��ة سونيا ب��ارك في
اغنية «في عينها مسرا» وبعدها مع الفنان ناصر الكبيسي
وهالة العمادي في اغنية «امضي بادي» وقبل الختام شارك
جميع الفنانين في اداء لوحة «اصل الوفا».
وق��د اك��د ق��ائ��د ال�ف��رق��ة الموسيقية المايسترو ال�ع��راق��ي علي
خ �ص��اف ان ال �ج �م �ي��ع ك ��ام م �س �ت �ع��دا ل �ن �ج��اح ال �ح �ف��ل وت�ق��دي��م
ً
ل�ي�ل��ة اس�ت�ث�ن��ائ� ّ�ي��ة ت�ل�ي��ق ب��األغ �ن �ي��ة ال �ق �ط��ري��ة ،م �ش �ي��را إل ��ى أن
ّ
عالمية يفهمها الجميع وأنها تسهم في
الموسيقى هي لغة
ً
التقريب والتفاهم بين الشعوب ،مثمنا اهتمام وزارة الثقافة
ّ
ّ
ّ
الفنية ما ي��دل على وعيهم
القطرية بدعم الحركة
والرياضة
ُ
التام بأهمية الفنون في بناء المجتمعات.

الإعالمي تي�صري عبداهلل

