
16
االثنني ١٤ اكتوبر ٢٠١٩ فنـون

توقعت النجاح للصفي والرئيسي وكاكولي وأشكناني ومهدي
أمتنى أن يرى »ماي« النور.. وبوشهري ال يشارك أحداً

الفنانة القديرة أسمهان توفيق

خالد أمني لـ »األنباء«: أحتدى »طالبي النجوم«.. فمن ينتصر؟!
يصور حالياً »عافك اخلاطر« للرومي وعبدال

ياسر العيلة

بعد النجاح الكبير الذي حققه 
في املوسم الرمضاني املاضي من 
خالل مسلسلي »إفراج مشروط« 
و»ماذا لو؟«، يصور حاليا النجم 
خالد أمني مسلسله اجلديد »عافك 
اخلاطر«، للكاتب املوهوب عبداهلل 
الرومــي، وإخــراج املتميز دائما 

مناف عبدال. 
»األنباء« التقت خالد أمني ودار 
حــوار معه، بــدأه باحلديث عن 
»عافك اخلاطر«، قائال: املسلسل 
موسمي خارج رمضان، ويضم 
مجموعــة كبيــرة مــن النجوم 
مثــل الفنانــة القديرة أســمهان 
الياســني  وســليمان  توفيــق 
وعبير أحمد وهبة الدري وأحمد 
إيراج وغدير السبتي وآخرين، 
والعمــل اجتماعي رومانســي، 
يتناول ثالثة حقب زمنية بداية 
مــن فتــرة الثمانينيــات مرورا 
بالتســعينيات وصــوال للوقت 
احلالي من خالل ثالثة بيوت لكل 
بيت منها قصة، وأنا لي قصة مع 
ابني وزوجتي، واحمد ايراج له 
قصة اخرى، والعمل تدور أحداثه 
بشكل عام حول أمينة )اسمهان 
توفيق( التي حتمل على عاتقها 
تربية أوالدها بعد تخلي زوجها 
)سليمان الياسني( عنها للزواج 

من امرأة أخرى.
وعن جديده لشــهر رمضان 
املقبل، قــال: جنهز حاليا لعمل 
درامي لشــهر رمضــان املقبل، 
ســيكون مفاجأة مبعنى الكلمة 
للجمهور، ويضم مجموعة كبيرة 
جدا من النجوم، أكثر من الذين 
شــاركوا فــي مسلســل »إفراج 
مشروط«، وسيتم تصوير العمل 
في الكويت ودولة أخرى بداية 

من شهر نوفمبر املقبل.

خالد امني في مسلسل »افراج مشروط«

سماح جمال

أكد املخرج أحمد املقلة 
لـ »األنباء« رغبته في تقدمي 
مسلسل يتناول املواضيع 
التراثية ويطرح من خالله 
قضية متس واقعنا اليوم، 
خاصــة أن األعمــال التي 
قدمها فــي بدايتــه كانت 
تراثيــة، مشــيرا إلى انه 
مازال في مرحلة االختيار 
للعمل الذي ســيقدمه في 
املوسم الرمضاني املقبل.

املقلــة عن  وكشــف 
حتضيراتــه ملشــروع 
درامي ضخم سيشــرع 
في تصويره بعد انتهاء 

شــهر رمضان ٢٠٢٠، حتى يكون جاهزا 
للعرض في ٢٠٢١، كما حتدث عن الدراما 
البحرينية، قائال: لألسف تلفزيون البحرين 
لم ينتج أعماال درامية منذ عامني، بالرغم 
من قوة اإلنتاج الدرامي البحريني والذي 
جعله منافسا وبقوة على الساحة الفنية 
اخلليجيــة، وخّرج كوكبــة من املبدعني 
فــي مختلف املجاالت الفنيــة »الكتابية، 
التمثيلية....«، ومن احملزن  اإلخراجية، 

أن يغيب هذا التنافس، خاصة أن وجوده 
يخلق حالة من اإلبداع املطلوبة.

وتابــع أحمــد املقلة: لألســف أن هذا 
الكالم ينطبق حتى على احلالة اخلليجية 
الدرامية عامة التي تعاني من حالة تراجع، 
فبعد أن كانت منافسة وبقوة على الساحة 
العربية وفي فترة كانت الرقم الصعب، 
نراهــا اليوم تعود للخلف وتنغلق على 

ذاتها.

»اإلعالم« اختتمت 
دورة البروتوكول الدولي لإلعالميني

أميرة عزام
@amira3zzam

اختتمت وزارة اإلعالم  دورة البروتوكول 
الدولي لعدد مــن اإلعالميني بالتعاون مع 
معهــد االنفــراد للتدريــب األهلــي والتي 
قدمها د.عبداحملسن الشمري والذي شرح 
خاللهــا البروتوكول الدولي وفن التعامل 
مع كبار الشخصيات في فندق امليلينيوم 
فــي الفترة مــن 6 حتى ١٠ اجلــاري. وقد 
شــارك من وزارة اإلعالم املذيعون الزينة 

اللهو واميان احمد وفاطمة الكندري ومناير 
القالف واحمد الطراح إلى جانب كوكبة من 
ادارة االعــالم اخلارجي.  مــن جانبه، قال 
الشمري لـ»األنباء« ان الدورة قد اشتملت 
علــى عــدة محــاور تضمنت الشــخصية 
وأمناطها وكيفية التعامل معها، وكذلك فن 
االتيكيت واثره اإليجابي في التعامل مع كبار 
الشخصيات، وشملت قواعد البروتوكول 
الدولــي ومفهومه وتعريــف البروتوكول 
السياسي وايضا العالقة بني البروتوكول 

واإلتيكيت والتكنولوجيا احلديثة.

جانب من املشاركني في الدورة

تعاملــه  عــن  وبســؤاله 
وشــعوره عندمــا يواجه أحدا 
من هؤالء الطالب في عمل فني 
يجمعهم معا، مبعنى منافســة 
الطالب ألســتاذه في التمثيل، 
أجاب )ضاحكا(: في هذه احلالة 
يكون احلماس كبيرا وتصبح 
هناك حالة مــن التحدي بيني 
وبينهم على تقدمي افضل اداء، 
وننتظر من ينتصر على اآلخر، 
ومرات انا انتصــر ومرات هم 
ينتصــرون، وعند تصوير اي 
عمل يجمعنا معا ننســى انني 
االســتاذ وهم الطلبة، ونعمل 
بحرفية عاليــة تتطلب منا ان 
نقدم الشيء اجلميل الذي يناسب 
الشخصيات التي جنسدها على 

الشاشة.
الســينمائي  وعــن فيلمــه 
»ماي« الــذي لم ير النور حتى 
اآلن علــى الرغــم من تصريحه 
اكثر من مرة بأن ذلك سيتم في 
القريب العاجل، قال: ادعو معي 
ان يــرى الفيلم النور في اقرب 
وقت، خاصة انه فيلم ضخم ال 
يقل جودة عن الفيلم الشــهير 
»بس يا بحر«، ولكن مبواصفات 
هذا الزمن احلالي، املسألة كلها 
انتاجيــة ألن تكلفتــه عاليــة 
واملوضــوع عند منتــج الفيلم 
املخرج عبداهلل بوشهري، فأنا 

ال أملك اال املساعدة فقط.
وعمــا يتــردد بأنه شــريك 
للمنتج عبداهلل بوشــهري في 

شــركة اإلنتــاج التــي 
فــي  أعمــاال  انتجــت 
رمضــان املاضــي، قال 
خالد أمني: يا ريت، ولكن 

عبداهلل ما يشارك أحداً، 
يفضل ان يكون مبفرده، وانا 

نفس الشيء، ولدي شركة انتاج 
خاصة بي ولكنها متوقفة حاليا.

جلوســي معها أجدها مجموعة 
من العلوم وإنسانة تتحدث بشكل 
جميل ومثقف خالل مناقشــاتي 

معها في أكثر من موضوع.
وعن الفنانني والفنانات الذي 
كان سببا في بروز أسمائهم في 
الساحة الفنية حاليا، قال أمني: 
ال اقول انني كنت سببا في بروز 
اسمائهم بالساحة، وال انني أتيت 
بفالن او فالنة ومنحتهم فرصة، 
ولكــن أســتطيع ان اقــول بأن 
هناك اسماء توقعت لها النجاح 
والنجومية مثل فاطمة الصفي 
وبثينة الرئيسي وروان مهدي 
وعلي كاكولي وحمد اشكناني، 
ومنهم من كانوا طالبا أدرسهم 

في املعهد.

مغامرة قابلة للفشل والنجاح، 
ولكن في النهاية تكون مغامرة 
ايجابية ومربحة للمنتجني حتى 

يعيدوا تكرار هذه التجربة.
أمــا عــن االشــادة الدائمة له 
من قبل الفنانة الكبيرة اسمهان 
توفيــق مبوهبته وشــخصيته 
الراقية في التعامل مع اجلميع، 
قــال: كالمــي عــن هــذه الفنانة 
العظيمة مجروح ألنني مهما أتكلم 
عنها لن أوفيها حقها، فهي مثال 
للفنانة امللتزمة واخللوقة، وأنا 
ر أمامها في اي  أخجل من أن أُقصِّ
شيء، مكمال: أسمهان توفيق لديها 
مبــادئ ثابتة في احلياة بخالف 
أنها كاتبة فريدة من الدرجة األولى 
ومثقفــة ونهمة للقــراءة، وعند 

وحــول رأيــه فــي األعمال 
املوســمية التي تعرض خارج 
رمضان وهل هو معها او ضدها، 
رد: معهــا أكيد، فأنا أحب هذه 
النوعية من املسلسالت، وأعمال 
كثيرة جنحت لي وقت عرضها 
خــارج موســم رمضــان، مثل 
القلوب«،  »عزوتي« و»حــرب 
وسبق أن تناقشنا من قبل اكثر 
من مرة في هذا الشــأن، وكان 
املنتجون يتخوفــون من ذلك 
لدرجة أنهم يتركون ١١ شــهرا 
من السنة لعرض أعمالهم في 
شهر واحد فقط، وهذا كالم غير 
حقيقي، فاجلمهور بشكل عام 
يتابع كل شيء جديد يقدم له، 
صحيح هي بالنسبة للمنتجني 

أحمد املقلة لـ »األنباء«: 
الدراما اخلليجية منغلقة على ذاتها

يستعد ملسلسل ضخم من املقرر عرضه في 2021

أحمد املقلة

الدرويش: أنا من مؤسسي »الدريا« وحالياً أقدم »طلعة بحر«
يصوّر بالكويت واخلليج وآسيا وأوروبا وأميركا

بشار جاسم

بعد جناحه في برنامج »الدريا« 
الذي عرض قبل 3 سنوات على قناة 
املذيع بدر  كويت سبورت، يعود 
الدرويش ببرنامج جديد بعنوان 
»طلعة بحر« ويعرض حاليا على 
الكويت،  بتلفزيون  القناة االولى 
»األنباء« هاتفت بدر وسألته عن 
»الدريــا« وتقدميه   ترك برنامج 
لـ »طلعة بحر« حيث قال: سعيد 
جدا بعودتي بحلة وأفكار جديدة 
لعالم البحر فــي برنامج بحري 
شامل فيه كل ما له عالقة بالبحر 
وفقرات متنوعة اسمه طلعة بحر، 
بعد تقدميي 3 سنوات واعتبر من 

مؤسسي البرنامج البحري »الدريا« 
الذي يعرض على شاشة تلفزيون 
الكويــت اجتهت الى برنامج آخر 
بأفكار جديدة وطرق صيد االسماك 
التقليدية واحلديثة بداية من اخليط 
الى السنارة والغوص بنوعيه احلر 
والسكوبا باملعدات، حيث ان لدى 
عدة دورات خاصة بالغوص وأيضا 
الكويت  تلفزيونية خارج  حلقات 
لدعم الطلبة املبتعثني الدارســني 
باخلارج حول العالم ومشاركتهم 
هواياتهم البحرية وفقرات متنوعة 
مثل فقرة بورصة السمك وفيها 
املواطنــني واملقيمني ومدى  آراء 
رضاهم عن أسعار وتوافر االسماك 
بالســوق وفقرة الطبــخ بأيادي 

طباخني كويتيني خاصة باألكالت 
البحرية الكويتيــة وفقرة أنواع 
االسماك وطريقة معرفة االسماك 
الفاسدة واملثلجة والطازجة واحمللية 
الشباب  واملستوردة يقدمها احد 
املتخصصني بهذا املجال. ويعرض 
البرنامج كل جمعة على القناة االولى 

الساعة 2 ظهرا.
أما عن مواقع تصوير البرنامج 
فيقول »بالنســبة لبرنامج طلعة 
بحر التصوير ليس فقط بالكويت 
وإمنا بدول اخلليج وآسيا وأوروبا 
وأميركا وحول العالم ألننا نحرص 
على تقدمي شيء جديد ومميز أنا 
العمل وهم: إشراف عام  وفريق 
تركي املطيري، رئيس فريق العمل 

اسماعيل احلميدي، إخراج هاشم 
نوشاد، مخرج منفذ احمد احلداد، 

إعداد رمي التيتون.
البرنامج  ويضيف: بجانب هذا 
مســتمر في برنامج »شباب قول 
وفعل« الذي يعرض يوميا على قناة 
ســبورت الرياضة الساعة 7 مساء 
الطاقات  والبرنامج شــبابي يدعم 
الشــبابية واإلجنــازات الرياضية 
واملشروعات الصغيرة والبرنامج 
من تقدميي ود.فايز السهلي وسعود 
القحطاني وعلياء  بوشهري وهبة 
جوهــر. وأعدكم باالســتمرار في 
العالية  الالئق وبالروح  املســتوى 
دائما واختيار البرامج املناسبة وطرح 

األفكار بأسلوب متجدد ومتقدم.

ملشاهدة الڤيديواملذيعة علياء جوهر وبدر الدرويش واملخرج خالد مطر

دمشق ـ هدى العبود

احتفلت املمثلة السورية القديرة صباح اجلزائري 
بخطبة ابنتها املمثلة ترف التقي، ونشرت صورة 
من أجواء االحتفال الذي اقتصر على العائلة وبعض 

األصدقاء.
وظهــرت اجلزائري في الصــورة برفقة ابنتها 
وخطيبهــا، وعلقــت بالقول »ألف مبــروك يا بنت 
قلبي، كبرت وخطبتك وإن شاء اهلل عقبال فرحتكن 
الكبيــرة يا أمي، خالد وترف اهلل يخليكن لبعض 

ويحميكن«.
حضر احلفل الفنانون املقربون من الفنانة صباح 

صباح جزائري مع ابنتها ترف التقيجزائري.

صباح جزائري حتتفي بخطوبة ابنتها


