بيرين سات تستعد لـ «إذا خسر امللك»

عمر العبدالالت يغني «الفنجان» ..أشعار سعود الشربتلي

ً
طرح الفنان عمر العبدالات أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «الفنجان» متعاونا
في كلماتها مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي ،ومن ألحان الفولكلور
ّ
المطور ،الذي جرى توزيعه مع الموزع الكويتي ربيع الصيداوي.
وقد طرح العبدالات أغنية «الفنجان» عبر قناته الرسمية في «اليوتيوب» ،تحت
ً
ً
إشراف ومتابعة مدير أعماله أحمد العبدالات ،متضمنة مونتاجا جميا شمل
كلمات األغنية التي يتغزل في أبياتها األخرى بالمحبوب.
ً
ً
ً
وم��ن جهة أخ ��رى ،يستقبل عمر ال�ع�ب��دال��ات موسما فنيا ح��اف��ا ،حيث يستعد
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م �ج �م��وع��ة ك �ب �ي��رة م ��ن ال �ح �ف��ات وال �م �ش ��ارك ��ات ال �ف �ن �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
واألوروب�ي��ة ،كما سيتوجه إلى الواليات المتحدة األميركية في ديسمبر المقبل
إلحياء مجموعة من الحفات في بعض الواليات بتنظيم من شركة .Petra Events

ً
بعد نجاحهما الدرامي األول بمسلسل «العشق الممنوع» الذي ّ
قدماه معا قبل 11
ً
ً
عاما تقريبا ،وافق كل من بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على المشاركة في تجربة
درامية جديدة بعنوان «إذا خسر الملك» ،حيث كان الثنائي من أكثر الثنائيات
الدرامية التركية الشهيرة في ذلك الوقت ،يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تكرار
تعاونهما الذي تأجل أكثر من مرة.
ُ
وم��ن المقرر أن ت�ع��رض عبر ش��اش��ة إح��دى المنصات التركية خ��ال الموسم
ال�ج��دي��د ،وه��و م��ا ن�ش��ره أح��د ال�م��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة خ��ال ال�س��اع��ات
الماضية ،وتناقلته وسائل السوشيال ميديا ومتابعو الثنائي الشهير سمر
ومهند أو بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ.
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ُ
تنافس من العيار الثقيل في األعمال الدرامية لرمضان 2022
بعد إعالن القصبي وحياة الفهد وهدى حسني وإلهام الفضالة عن أعمالهم

كتب مشاري حامد

في ظل االستعدادات الجارية التي تقوم بها شركات االنتاج
المختلفة ف��ي ال�ك��وي��ت وال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي م��ن اج��ل التنافس
لعرض االعمال الدرامية الخليجية في الموسم المقبل لشهر
رمضان حيث أعلن عن بعض تلك االع�م��ال ومنها «سنوات
ال �ج��ري��ش» ل�ل�ف�ن��ان��ة ال �ق��دي��رة ح �ي��اة ال �ف �ه��د واي �ض��ا مسلسل
«العاصوف »3للفنان القدير ناصر القصبي ومسلسل «من
شارع الهرم الى المسايل» للفنانة القديرة هدى حسين والتي
ت�ج��ري االس �ت �ع��دادات ح��ال�ي��ا الس�ت�ك�م��ال ال�ت�ص��وي��ر وتدشين
تصوير االعمال االخرى التي لم تعلن عن بداية التصوير.

رحلة إلى املاضي
وفي مسلسل «سنوات الجريش» كشفت الفنانة حياة الفهد
في حديث لها لوسائل اعامية عن ان اسم العمل هو اشارة
ال��ى السنوات العجاف التي م��رت بمنطقة الخليج ف��ي فترة
ال �ح��رب العالمية ال�ث��ان�ي��ة ،وال �ت��ي ت�ع��رف ب�س�ن��وات الجريش
واتضح ان المسلسل يخاطب الفترة خ��ال أربعينات القرن
الماضي والعمل من تأليف الكاتب محمد النابلسي ،وفكرة
حسين ال�م�ه��دي ،واإلش� ��راف ال�ع��ام ليوسف ال�غ�ي��ث ،وإخ��راج
مناف عبدال .وعلقت الفهد على ملصق تفاصيل العمل الذي
نشر ،قائلة «رحلتنا المقبلة إلى الماضي ،مسلسل سنوات
ال �ج��ري��ش ،ل �ن��روي ل �ك��م ق �ص��ة م��ن ال ��واق ��ع ،ول �ن �ق��ول ألب�ن��ائ�ن��ا
وأحفادنا إن حياة أجدادنا لم تكن سهلة أب� ً�دا ،وإن الحروب
م��أس��اة ع�ل��ى ال �ب �ش��ري��ة ،ون �ح��ن اآلن ف��ي ن�ع�م��ة وأم� ��ن وأم� ��ان،
ونحمد الله على كل شيء ،ونسأل الله التوفيق لطاقم العمل».
اما مسلسل «العاصوف  »3فقد رصد بجزأيه األول والثاني
حقبة مفصلية ف��ي ت��اري��خ المملكة وه��ي ف�ت��رة السبعينات
ً
م ��رورا بالثمانينات م��ن ال�ق��رن ال�م��اض��ي وف��ي ال�ج��زء الثالث
ي �س �ل��ط ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى ف � �ت ��رة ن� �ه ��اي ��ة ال �ث �م ��ان �ي �ن ��ات وم �ط �ل��ع
التسعينات من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية وأبرز
ما رافق تلك الفترة من أحداث المست حياة السعوديين.
وي��دور الجزء الجديد ح��ول األح��داث التي م��رت بها المملكة
تلك الفترة ،ال سيما الحدث األبرز وهو حرب الخليج الثانية
التي حدث فيها غزو الكويت من قبل الجيش العراقي مطلع
التسعينات وكيف عاش السعوديون تلك الفترة عند َّ
تعرض
البلد ال�ج��ار ال��واق��ع ش�م��ال ش��رق المملكة ل�غ��زو وت��أث�ي��ر ذلك
فيهم بإطار درامي اجتماعي.

«مبني من عنوانه»
اما مسلسل «من شارع الهرم الى المسايل فإنه يوثق التعاون
بين الفنانة هدى حسين والكاتبة هبة مشاري حمادة ومنذ
االع ��ان ع��ن العمل اص�ب��ح ح��دي��ث ال�ن��اس لما يتضمنه ،وقد
فسر الكثير من المتابعين بان العمل «مبين من عنوانه» وما
يحتويه من محاور واسس ومسار للعمل الدرامي الذي تقوم

بتأليفه الكاتبة هبة حمادة وبصمتها المعروفة والتي قد
تثير الجدل في كل عمل يكون بتوقيعها.

تحقيق األفام كوميديًا
وم��ن االع �م��ال ال �ت��ي س�ت�ع��رض خ��ال ال�م��وس��م ال��رم�ض��ان��ي
مسلسل «ام�ي�ن��ة ح ��اف »2وه��و م��ن ت��أل�ي��ف ع�ل��ي ال��دوح��ان

وإخ ��راج س��ائ��د بشير ال �ه��واري وم��ن ال�م�ق��رر ت�ص��وي��ر أول
ّ
يخص
مشاهد العمل في منتصف نوفمبر المقبل وفي ما

أسماء الممثلين المشاركين ستجري إضافة نجوم جدد
وفق ما تتطلب األحداث.
وه ��م ال �ف �ن��ان��ة ال �م �ص��ري��ة ش �ي �م��اء س �ي��ف وغ ��دي ��ر ال�س�ب�ت��ي
وإي �م��ان فيصل وال�م��ذي�ع��ة ري��م ال�ن�ج��م ،إذ س�ت�ك��ون القصة

ً
ام �ت��دادا لسابقتها م��ع أح ��داث ج��دي��دة وم�غ��اي��رة وش� ّ�ي�ق��ة،
أبرزها تحقيق حلم أمينة ،وفق إطار كوميدي.
ومن خال تلك االعمال التي ستعرض خال شهر رمضان
ال �م �ق �ب��ل ف ��إن ال �ب �ع��ض وص �ف �ه��ا ب��ان �ه��ا اع� �م ��ال م ��ن ال �ع �ي��ار
ال�ث�ق�ي��ل وان �ه��ا م��ؤش��ر ع�ل��ى ت�ن��اف��س ق��وي ف�ي�م��ا ُي �ط��رح من
اعمال اخرى مقبلة.

العبدالجليل استقبل «هيئة القرآن» و«حماية البيئة» و«إرث»

َّ
«الوطني للثقافة» وقع مذكرة تفاهم مع «الكويتية لفنون التصوير»

ّ
وق ��ع ال�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون
التصوير ف��ي مقر المجلس وذل��ك بحضور األمين
العام للمجلس كامل سليمان العبدالجليل ورئيسة
مجلس إدارة الجمعية الكويتية لفنون التصوير
د .سعاد علي الحمر وبحضور أمين سر الجمعية
ع � ��ادل ال �م �ش �ع��ل واألم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام ال �م �س��اع��د ل �ق �ط��اع
الثقافة بالمجلس د.عيسى األنصاري.
وق � ��ال ال� �ن ��اط ��ق ال ��رس� �م ��ي ل �ل �م �ج �ل��س األم� �ي ��ن ال �ع��ام
ال�م�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ة د .عيسى األن �ص��اري «إن
ت��وق �ي��ع م��ذك��رة ال �ت �ف��اه��م وال �ت �ع��اون ي��أت��ي ل�ت��وط�ي��د
الشراكة بين المجلس والجمعيات األهلية المعنية
ب��ال�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب ،وال�ت�ن�س�ي��ق ال�م�ش�ت��رك
ب �ي �ن �ه �م��ا وت �ف �ع �ي��ل ك ��ل آل� �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون ال �م �ش �ت��رك
لتحقيق رؤية الكويت .»2035

كما وقع المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
أم��س ب��روت��وك��ول تفاهم وت�ع��اون م��ع الهيئة العامة
ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة ون� �ش ��ر ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري ��م وال �س �ن��ة
النبوية وعلومهما في مقر المجلس ،وذلك بحضور
األمين العام للمجلس كامل العبدالجليل والمدير
العام لهيئة القرآن الكريم د.فهد الديحاني والوفد
ال �م��راف��ق ،واألم �ي��ن ال �ع��ام ال�م�س��اع��د ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ة
د.ع �ي �س��ى األن� �ص ��اري واألم �ي �ن��ة ال �ع��ام��ة ال �م �س��اع��دة
ل �ق �ط��اع اآلث� � ��ار وال �م �ت ��اح ��ف وال � �ش� ��ؤون ال �ه �ن��دس �ي��ة
د.تهاني العدواني.
واس �ت �ق �ب��ل ام� �ي ��ن ع� ��ام ال �م �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة
وال�ف�ن��ون واآلداب ك��ام��ل العبدالجليل ص�ب��اح أم��س
في مكتبه رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة د .وج � ��دان ال �ع �ق��اب .وج� ��رى خ��ال
اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وبحث مجال

ال�ت�ث�ق�ي��ف وال�ت��وع�ي��ة م��ع ال�ج�م�ع�ي��ة ودع ��م أنشطتها
البناء ة في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية في
الكويت.
ً
وق��د أه��دت د .ال�ع�ق��اب درع ��ا ت��ذك��اري��ة ل��أم�ي��ن ال�ع��ام
ل �ل �م �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب
ً
ت� �ك ��ري� �م ��ا ل� �ج� �ه ��ود األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ف��ي
المجهود البيئي للجمعية ،وإستقبل اي�ض��ا أمين
ع ��ام ال�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ً
ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه وف � � ��دا م� ��ن ال �خ �ط��اط �ي��ن
الكويتيين يمثلون مجموعة «إرث» برئاسة الفنان
علي البداح وعضوية أمل العنزي وعبدالله النجار،
وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك مع المجلس
ب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي ت �ف �ع �ي��ل ه� ��ذا ال� �ف ��ن ودع� �م ��ه ب�ش�ت��ى
ال��وس��ائ��ل ال�م�ت��اح��ة وإلب ��راز اس��م ال�ك��وي��ت ف��ي مجال
الخط العربي والفنون المصاحبة.

