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»البا« احتفت باليوم العاملي للملكية الفكرية

أميرة عزام
@amira3zzam

إحتفت أكادميية لوياك للفنون 
األدائية »البا« فــي إطار التعاون 
الثقافي والفني املشترك بينها وبني 
الســفارة األميركية فــي الكويت 
»باليوم العاملي للملكية الفكرية« 
املوافق ٢6 أبريل مبقرها في املدرسة 
القبلية بحضور ســفير الواليات 
املتحــدة األميركية لــدى الكويت 
لورانس سيلفرمان، وذلك حرصا 
منهــا علــى دعم»حقــوق امللكية 
الفكريــة« من خــال احترام دور 
القوانــني وأهميــة حفــظ حقوق 

املبدعني واملفكرين.
من جانبه، قال السفير االميركي 
لورانــس ســيلفرمان لانباء انه 
يعتبــر هذا احلفــل فرصة لتقدمي 
رســالة مهمــة مبوافقتهــا اليــوم 
العاملــي للملكيــة الفكريــة وحني 
امللكية  حتمي احلكومات حقــوق 
الفكريــة يســتفيد اجلميع وليس 
الفنانــون فقــط امــا بــأن ينظر 

حكومتي الواليــات املتحدة ودولة 
الكويت التي ســتؤدي إلى زيارات 
متبادلــة بــني العديد مــن الفنانني 
واملوسيقيني والرياضيني من الدولتني 
مشيرا الى تقدير السفارة األميركية 
لــدى الكويت اجلهود التــي بذلتها 
البا لتعزيز التسامح من خال الفن 
ودعمهم للفنانني احملليني ونتطلع 
إلى التعاون معهم بشــكل مســتمر 
متقدمــا بالشــكر للســيدة فارعــة 
السقاف وفريق البا لوياك لتنظيم 
هذا احلفل املميز ولتقدمي السيدة أليا 
سايكن وهي مؤلفة موسيقية، عازفة 
بيانــو وعازفة عود. فــي رصيدها 
عدة مؤلفات خاصة مســتوحاة من 
العربيــة، واإلســبانية  املوســيقى 
واجلــاز، واملوســيقى التصويرية، 
واألوركسترالية، واملوسيقى املستمدة 

من البوب والروك.
وفي كلمته باحلفل امام اجلمهور 
قال: أليا هي أول عازفة عود تخرجت 
من جامعة بيركلي للموســيقى في 
بوسطن التي تعد من أبرز اجلامعات 
املوسيقية في أميركا وحاليا تدرس 

املاجستير في أســبانيا. ورغم أنه 
ليس لديهــا جذور عربيــة إال أنها 
درست املوسيقى واللغة العربية لكي 
تستطيع تأليف ترتيبات املوسيقى 
العربيــة. ومؤخــرا، اختيرت أليا 
كسفيرة ثقافية للواليات املتحدة 
للمشاركة في جولة موسيقية في 
عمان وتونس. وشــاركت أليا في 
عدة مهرجانات حــول العالم مثل 
مدينة نيويورك، سينيغال، بيروت، 
فلســطني، األردن، لنــدن، تونس، 
وفي احتفال جائزة نوبل للســام 

في عاصمة النرويج. 
وشــارك أليا فــي حفلها فرقة 
األوركســترا الصغيــرة مــن البا 
املوســيقية باإلضافــة إلى جوقة 
مكونــة مــن ١3 شــخصا لتقــدمي 
مقطوعات موســيقية أصلية من 
تأليفها على منط الفيوجن الشرقي/ 
الغربــي، باإلضافة إلى أغان معاد 
توزيعها مــن فنانني آخرين ومن 
عدة دول حول املنطقة مبا في ذلك 
تونس، مصر، لبنان، اندونيسيا، 

والكويت.

بحضور السفير األميركي واملطربة أليا سايكن

املطربة أليا سايكنرئيسة »البا« فارعة السقاف مرحبة بالسفير األميركي لورانس سيلفرمان

مجلس األمة الكويتي إلى مسودة 
قانون جديد يساعد الكويت على 
املواكبة بالتزاماتها الدولية ويساعد 
املجتمع اإلبداعــي أن يحمي عمله 
في الســوق الرقمية، فالكويتيون 
فــي الوســط الفنــي واملوســيقي 
والسينمائي سيستفيدون من قانون 
يواكب املعايير الدولية الذي يعزز 
هيــكا قانونيا أفضل لتعويضهم 
عن عملهم، ففي األســبوع املاضي 
قدمت الفنانة األميركية أليا سايكن 
وملحق امللكية الفكرية لدى السفارة 
األميركية ورش عمل لفنانني محليني 
عن كيفية استخدام حقوق امللكية 
الفكريــة حلمايــة عملهــم وجتنب 
انتهاك حقوق اآلخرين. وتعد احلفلة 
املوســيقية الليلة مبنزلة توضيح 
مثالــي لكيفية قيــام كاتب األغاني 
بحماية الفن الذي يقدمه ومشاركته 
في ظل هيكل قانوني يحمي حقوق 
امللكيــة الفكرية مع الســماح أيضا 
لفنانني آخرين بإعادة توزيع أعماله.
 وتابع قائا: مت مؤخرا التوقيع 
على اتفاقية للتعــاون الثقافي بني 

ظهور ُمحاِربة السرطان شيماء العيدي 
على تلفزيون الكويت.. »ضربة معلم«

مفرح الشمري
@Mefrehs

تسعى ادارة البرامج الثقافية والدينية 
بتلفزيون الكويت ممثلة مبديرها أســامة 
املخيال إلى أن تكون برامجها لشهر رمضان 
املقبل ذات طابع شبابي من حيث أفكار البرامج 
ومقدميها حيث ســتحمل بني طياتها القيم 
التربوية والتوعوية ومليئة بروح االيجابية.
وفي هذا الصدد، اتفقــت ادارة البرامج 
الثقافيــة بتوجيهات من الوكيل املســاعد 
لقطاع التلفزيون سعود اخلالدي مع محاربة 
الســرطان الكويتية شيماء العيدي لتقدمي 
برنامج تلفزيوني طوال شهر رمضان يحمل 
اسم »أنا أقدر«، وذلك بعد أن استطاعت ان 

تتحول األلم الى أمل في حتديها ومحاربتها 
ملرض الســرطان خصوصــا انها أصبحت 
مصدر الهام للجميع سواء كانوا مرضى او 

غيرهم لتغيير مسار حياتهم.
ويحسب لتلفزيون الكويت هذه االستعانة 
ألن شــيماء من األســماء املؤثرة حاليا في 
مواقع التواصل لرسائلها اإليجابية، وتركت 
بصمة يشهد لها مبحاربتها للسرطان باألمل 

رغم آالمه املوجعة.
ظهور محاربة السرطان شيماء العيدي 
على شاشة تلفزيون الكويت يعتبر »ضربة 
معلــم« إلدارة البرامج الثقافية، خصوصا 
ان شــيماء لها مشاركات كثيرة في االعمال 
االنســانية أّهلتها لنيل لقب سفيرة العمل 

االنساني للشباب العربي.

لتقدمي برنامج »أنا أقدر« طوال شهر رمضان

محاربة السرطان شيماء العيدي أثناء تصوير برنامجها التلفزيوني »أنا أقدر«

مدير البرامج الثقافية والدينية اسامة املخيال وكيل التلفزيون سعود حمد اخلالدي

السقاف: نحتفل باليوم العاملي للملكية الفكرية لإلطالع على الدور الذي تلعبه في تشجيع اإلبتكار واإلبداع
سيلفرمان: تعد احلفلة املوسيقية مبنزلة توضيح لكيفية قيام كاتب األغاني بحماية الفن الذي يقدمه



فنـون
االحد ٢٨ ابريل ٢٠١٩

21

»مارينا أف أم« في رمضان.. برامج متنوعة ترضي جميع األعمار

عبداحلميد اخلطيب

أعــدت محطــة »مارينــا 
اف ام« دورة جديــدة لشــهر 
رمضان املقبل عامرة مبجموعة 
متنوعة من البرامج الترفيهية 
واملسابقات واحلوارية، معتمدة 
فيها على إبداع شــبابي وإرث 
برامجي كبير لتقدمي محتوى 
مختلف يناسب أذواق جميع 

املستمعني من كل األعمار.
الدورة الرمضانية لـ»مارينا 
اف ام« تضم برامج قبل الفطور، 
وهي: »نغــم الصباح« والذي 
يبث يوميا من الساعة الثامنة 
والنصــف وحتــى العاشــرة 
والنصــف صباحــا من تقدمي 
طال امللك ونوف الســلطان، 
»الديوانية« مــن الثانية بعد 
الظهر الــى الرابعة عصرا من 
تقدمي مايك مبلتع وعبداملطلب 
نذر، »عصــاري رمضان« من 
الرابعة عصرا وحتى اخلامسة 
من تقدمي علي خاجة، »نقطة 
تغيير« يوميا الساعة اخلامسة 
من تقدمي فؤاد بوشهري، »رشا 
زاد« يبث طوال اليوم كل ساعة 
من تقدمي رشا شلهوب. وبرامج 
بعد الفطــور: »االختبار« من 
الساعة التاسعة حتى العاشرة 
مساء تقدمي آالء الهندي، »ريا 
اكشن« من العاشرة الى احلادية 
عشرة تقدمي مشاري املجيبل، 

نعيده مرة أخرى؟، خصوصا 
أن الكثيرين »طافهم االستماع 
إليه«، مستدركا: سيتم تقدمي 
البرنامــج ملــدة 3٠ يومــا في 
رمضــان فقط بنفــس الفكرة 
مع وجود بعــض التعديات، 
وســيكون املوضــوع شــكله 
مختلفا متاما مع وجود مشاري 

املجيبل كمقدم له.
أما علي جنم فقال: »مارينا 
اف ام« هــي التي متلك حقوق 
»ريا اكشن«، واليوم إذا أردنا 
أن نتميز وأن يعرف اآلخرون 
مــن هي »مارينا اف ام« فا بد 
أن نستعرض كل قوتنا، ونظهر 
األفكار املوجودة عندنا والتي ال 
يستطيع أي أحد أن يستخدمها 
غيرنا، وان نعيد تقدمي البرنامج 
فهذا لتذكير الناس بأن األصل 
موجــود وان هناك علما يرفع 
بأن »هنا.. مارينا اف ام« التي 

موسم ثان منها، مثل »صافي يا 
لنب« الذي حقق انتشارا واسعا 
بسبب فكرته احلوارية اجلديدة 
بالنسبة للمستمعني، ورفضت 
ذلــك، والســؤال.. ملاذا »ممكن 
نتعرف« أصبــح له جزء ثان 
بعنوان »ممكن نتعرف أكثر«؟ 
ألننا الوحيدون الذين يغردون 
خارج الســرب بهذا النوع من 

إن الغير ميشي على خطانا.
بــدوره، قــال طــال امللك: 
»مارينا اف ام« تقدم احملتوى 
الذي يناســب جميع األعمار، 
معتمــدة على كوارد شــبابية 
قوية متنوعة، وشهر رمضان 
بالنسبة لنا هو املوسم، وفي 
املواسم التي سبقت الكل أصبح 
يقلدنا. أما عن الدراما اإلذاعية، 
فرد امللك: جتربة املسلســات 
ليســت غريبــة علينــا، لكن 
نعترف بأننا مقلون فيها، ألن 
إيقاع احملطة سريع وحتكمنا 
أوقات االستماع، وهذا ال ينفي 
أن الفكرة موجودة وفي طور 
التطويــر، مجيبا عن ســؤال 
حــول وجهة نظره في الدورة 
الرمضانية املقبلة وهل يرى أنها 
مكتملــة أم ناقصة؟ املوضوع 
نسبي ويخضع لتنوع األذواق، 
نحن حرصنا على ان نقدم دورة 

تبث برامجها منذ ١3 عاما ليست 
وليدة األمس واليوم.

وعن ســبب إعادة تقدميه 
برنامج »ممكن نتعرف« وإضافة 
كلمة »أكثر« هذا العام، رد علي: 
أنا أخاف أن أكرر نفسي، لذلك 
أحــاول كل عــام تقــدمي فكرة 
جديدة، وهناك أكثر من برنامج 
اجلمهور كان يطالبني بتقدمي 

البرامج البعيدة عن التجريح 
واإلسفاف واإلحراجات والدموع 
واملشــاكل، وعندمــا يقلدنــا 
اآلخرون ســنبحث وقتها عن 
شيء جديد، مكما: أيضا أقدم 
جزءا ثانيا من »ممكن نتعرف« 
ألنني وجدت ردود أفعال حوله 
لم أجدها في أي برنامج آخر، 
كما أنني لست أول مذيع يقرر 
أن يقدم برنامجه مرة أخرى لكن 
بشكل مطور، فالناس ما زالت 
ترغب في حلقات جديدة منه، 
فلماذا ال نقدم لهم ما يريدون 

وأكثر؟
وحول فريق احملطة الشبابي 
بالكامل واملنافســة الشــديدة 
في رمضان، قال جنم: الشباب 
هم األســاس والعمود الفقري 
لـــ »مارينــا اف ام«، فاحملطة 
هي مصنع لإلبداع واحملتوى 
الناجح، وبكل قوة وفخر أقول 

فيهــا كل البرامج التي ترضي 
طموح جمهورنا العزيز، وميكن 

أن نقدم أكثر قريبا.
ورد علي جنم على ســؤال 
حول البرامج الدينية، بالقول: 
لدينا برنامج فؤاد بوشــهري 
وهــو قريــب مــن األجــواء 
الروحانية فــي رمضان وفيه 
الكثير من القصص واملواعظ 
التي تفيد اإلنسان، مكما: نحن 
ال ننظــر الى خريطة برامجنا 
الرمضانية كجدول كامل ولكن 
كل برنامج يكــون عبارة عن 

مشروع يتم العمل عليه.
وعــن اســتغال اســتديو 
احملطــة تلفزيونيــا وعبــر 
»يوتيوب« ومواقع »السوشيال 
ميديا« بعد تطويره، أجاب امللك: 
ألن لنا اســما ال بــد أن نخرج 
الى الناس فــي افضل صورة 
ممكنة، لذا مت جتديد االستديو 
ليتناســب مع الروح اجلديدة 

لـ»مارينا اف ام«.
أما علي فقال: ال بد أن نهتم 
باجلانب التلفزيوني ومواقع 
»السوشيال ميديا«، خصوصا 
أننــا سنتســلم قريبــا »درع 
يوتيوب« كأول جهة خليجية 
حتقــق مليون مشــترك على 
قناتنــا بـ »يوتيــوب«، وهذه 
أرقام تؤخذ بعني االعتبار، ومن 
أجلهــا لدينا الدافع للمواصلة 

والتطوير باستمرار.

دورة عامرة بالترفيه واملسابقات واحلوارات تقدم بإبداع شبابي

)متني غوزال( فريق »مارينا أف أم« في لقطة جماعية   بوستر برنامج »الديوانية«بوستر برنامج »ممكن نتعرف«

»ممكن نتعــرف واكثــر« من 
احلادية عشرة حتى الواحدة 
بعد منتصف الليل تقدمي علي 
جنــم. وفي هذا الصدد، أقامت 
محطة »مارينا اف ام«، مساء 
اخلميــس املاضــي، مؤمتــرا 
صحافيا في »غراند ســينما« 
مبجمــع احلمرا لإلعــان عن 
دورتها الرمضانية لعام ٢٠١٩، 
بحضور مديرها العام طال امللك 
ومدير البرامج علي جنم ومدير 
قطاع تطوير األعمال والتسويق 
طال الفصام وعدد من مقدمي 
برامج رمضان والعاملني فيها 

ووسائل اإلعام احمللية. 
وحتدث فــي البداية طال 
امللــك عن إعادة تقدمي برنامج 
»ريا اكشــن«، وقــال: بطبعنا 
نحب الذكريات و»ريا اكشن« 
برنامج ناجــح وقوي وحقق 
نسب متابعة كبيرة، فلماذا ال 

الفصام: قيمة اجلوائز وعددها هذا العام أكبرخاجة: »عصاري رمضان« مختلف
حتــدث املذيع علــي خاجة عن برنامجه »عصاري رمضــان«، قائا: خال الفترة 
املاضيــة كانــت فكرة برنامج »عصاري« تركز على اســتضافة شــخصيات وتقدمي 
محتوى في أكثر من قالب وال نستقبل اتصاالت، لكن في »عصاري رمضان« سنقلل 
االســتضافات، وســيتم فتح االتصاالت مع املســتمعني، باإلضافة الى وجود فقرات 

جديدة تتناسب مع الشهر الفضيل.

أكد مدير قطاع تطوير األعمال والتســويق فــي »مارينا اف ام« طال الفصام أن 
جوائــز رمضان هذا العام ســتكون غيــر، وقال: اجلوائز في رمضــان املقبل قيمتها 
وعددها أكبر، و»كل ما شــاركتم جوائزكــم راح تكون اكثر«، مكما: من جانب آخر، 
وللتسهيل على املعلنني في برامجنا نتعاون مع شركة كبيرة مثل »M٢R«، وحاولنا 

نطلع خارج الصندوق بأفكار جديدة.

املدير العام طالل امللك ومدير البرامج علي جنم

ملشاهدة الڤيديو


