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فنـوناالثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠

البرامج املباشرة ٣ أشخاص داخل االستديو.. 
و«التسجيلية» بالهاتف.. ومن ال يلتزم يتم إيقاف برنامجه

مفرح الشمري

بعــد دخولنــا فــي املرحلة الثانيــة من خطة 
العودة التدريجية للحيــاة الطبيعية وتقليص 
مواعيــد حظــر التجول اجلزئي وتشــغيل مقار 
العمل للجهات احلكومية والقطاع اخلاص بأقل 
من ٣٠٪ من طاقتها، أصدر الوكيل املساعد لقطاع 
اإلذاعة بوزارة اإلعالم الشيخ فهد املبارك الصباح 
تعميما لكل فرق البرامج املباشرة والتسجيلية 
في اإلذاعة باتخاذ جميع االحترازات الطبية للحد 
من انتشــار جائحة كورونا ومنع التجمعات في 
االســتديوهات تطبيقا لقــرارات مجلس الوزراء 

وتعليمات اجلهات الصحية.
وتضمن التعميم الصادر من الوكيل املساعد 
لقطاع اإلذاعة الشيخ فهد املبارك الصباح تعليمات 
واضحة وصريحــة بخصوص فرق برامج البث 

املباشر تتمثل بتواجد ٣ أشخاص فقط داخل 
االســتديو، ومن لم يلتــزم بالتعليمات 

فســيتم إيقــاف البرنامــج فــورا، أما 
البرامج التسجيلية فسيتم تسجيلها 
عن طريق الهاتــف دون احلضور 
لالستديو، وذلك منعا لالختالط 

والتجمعات.
وأكــد العاملون فــي البرامج 
املباشرة والتسجيلية في قطاع 
اإلذاعــة لـــ «األنبــاء» التزامهــم 
بالتعليمــات التــي تهــدف الــى 
احملافظــة على أنفســهم لســرعة 

انتشار هذا الڤيروس، واعدين وكيل 
اإلذاعة الشــيخ فهد املبارك الصباح 

بااللتــزام مبــا جاء فــي هــذا التعميم 
وشاكرين له حرصه على سالمتهم.

تعميم وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك ملنع االختالط والتجمعات

 أشخاص فقط داخل 

البرامج التسجيلية فسيتم تسجيلها 

انتشار هذا الڤيروس، واعدين وكيل انتشار هذا الڤيروس، واعدين وكيل 

سراب لـ «األنباء»: «بغيناها طرب» قصة واقعية وجرس إنذار!

عبداحلميد اخلطيب

أكد املخرج واملنتج حسن 
الفيلم  ســراب أن تصويــر 
التلفزيوني «بغيناها طرب» 
مت قبل أزمة «جائحة كورونا» 
بفتــرة طويلــة، وقــال في 
تصريح لـ «األنباء»: أجنزنا 
العمل في صيف ٢٠١٩، منذ ١١ 
شهرا مضت تقريبا، وسيكون 
العرض االول له عبر شاشة 
تلفزيون الكويت والذي يشهد 
في هذه املرحلة قفزات كبرى 
ســاهمت فــي إثــراء جتربة 
الكويت فــي صناعة الدراما 
واإلنتاج الفني التلفزيوني، 
الــذي  الــدور  وهنــا اثمــن 
تضطلع به وزارة االعالم التي 
اعتبرها املظلة احلقيقية لدعم 

الشــباب  الدولــة لشــؤون 
محمد ناصر اجلبري ووكيلة 
الــوزارة منيــرة الهويــدي، 
الوكيــل املســاعد  وأيضــا 
التلفزيون ســعود  لقطــاع 
اخلالدي، حيث اســتطاعت 
أن حتقق صناعة الدراما في 
عهدهم قفزات كبرى رسخت 

حضورها وبصمتها. 
وتابــع: قصــة «بغيناها 
طرب» واقعية، وتعطي جرس 
إنذار للناس بأن يحترسوا من 
النصب العقاري، حيث تدور 
االحداث حول احد األشخاص 
يقوم بقراءة إعالن في إحدى 
الصحف عن شقق للبيع في 
منطقة سياحية خارج البالد 
وبسعر معقول، فيقرر الذهاب 
الى املكتب ليشتري الشقة، 

فرصــة للوصول الــى اكبر 
قاعــدة جماهيريــة، حيــث 
اجلمهــور الكويتي احلبيب 
الذي يتمتع بالــذوق الفني 
الرفيــع وأيضا تقدمي الدعم 
واإلســناد لصناعة االنتاج 

الفني. 
جدير بالذكر أن مدة الفيلم 
التلفزيوني «بغيناها طرب» 
ساعة ونصف، وهو من تأليف 
عادل الزاهد، وإخراج حسن 
سراب، وساعد في اإلخراج 
بســام دحدل، وبطولة عدد 
متميــز من النجــوم، منهم: 
حسني املنصور ومرام وأحمد 
ايراج وسالي القاضي، ومن 
مصر الفنان جمال حجازي، 
النجــوم  ومجموعــة مــن 

الشباب.

ويخبروه بأنه سيتســلمها 
خــالل ٣ شــهور، ولكن بعد 
انتهاء املهلــة يقوم صاحب 
املكتب باملماطلة، وتتشعب 
الدراميــة والتي  اخلطــوط 
جتري بــني الكويت وإحدى 
الــدول األوروبية، بحضور 
عــدد بارز من النجوم الذين 
جسدوا الشخصيات مبستوى 
فنــي عــال املســتوى يليق 
بالدراما التلفزيونية الكويتية 

اجلديدة. 
واســتطرد ســراب: بعد 
إنتــاج العديــد مــن االعمال 
الدرامية واملسلسالت وأيضا 
البرامج الثقافية، أتوجه في 
املرحلة احلالية الى حتقيق 
عدد من االفالم التلفزيونية 
وأيضــا الســينمائية، وهي 

ُصوِّر في صيف ٢٠١٩ ويُعرض عبر شاشة «الكويت» ومن بطولة عدد من النجوم

.. ومع املؤلف عادل الزاهد والفنان جمال حجازيحسن سراب يتوسط النجمني حسني املنصور ومرام

املخرج واملنتج حسن سراب

بعد إنتاج العديد من األعمال الدرامية والبرامج الثقافية أتوجه إلى األفالم التلفزيونية والسينمائية

االنتاج الكويتي واحلاضنة 
األساسية والراعية لصناعة 
الفني بكل قطاعاته  االنتاج 
وتخصصاتــه، وذلك بدعم 
وتشــجيع واهتمــام كبيــر 
يوليــه وزير اإلعــالم وزير 

باسم السلكا: «بورتريه» سوري أحداثه مثيرة للغاية
دمشق - هدى العبود

أكد املخرج السوري باسم السلكا لـ «األنباء» أن 
توّقف تصوير مسلسل «بورتريه» كان بسبب 
وباء كورونا، ما أدى إلى خروج املسلسل من 
«الســباق الرمضاني»، وأضاف لـ «األنباء» 
انه سينتهي من التصوير خالل أيام قليلة.

وعن مضمون املسلســل قــال: «بورتريه» 
مسلسل سوري اجتماعي بحت تدور أحداثه 
عن قصة حب مرت خالل زمنني، زمن حالي 
وزمن ماض «وأحداثه مثيرة للغاية وأمتنى ان 
ينال إعجاب الناس حني عرضه على الشاشة.

نعلم جيدا أنك صاحب جتربة كبيرة باألعمال 
املشتركة كيف تنظر إليها وهل أنت معها أم ال؟

٭ األعمــال املشــتركة ليســت جديدة فهي 
موجودة منذ الراحل نهاد قلعي ودريد حلام 

ولم تنقطع تلك األعمال سواء على مستوى 
الدراما أو املسرح والسينما وشاهدنا العديد 
من األعمال الســورية املصريــة واللبنانية 
املشتركة وهذه األعمال أثبتت وجودها وال 
زالت تعــرض على الفضائيات حتى يومنا 
هذا وتلقى تسويقا من قبل الشركات املنتجة 
العربية، لكن استطيع القول ان هذه األعمال 

خفت بعض الشيء.

كيف يقيّم املخرج باسل السلكا األعمال الدرامية 
التي استطاعت ان تكون على الفضائيات خالل 

املوسم الرمضاني احلالي؟
٭ ألكــون صريحــا لم اســتطع مشــاهدة 
املسلسالت الفنية التي عرضت على أي قناة. 
سواء سورية أو عربية أو حتى أجنبية ألننا 
استأنفنا التصوير أثناء عرض هذه األعمال 
خالل شهر رمضان ومبا أن فترة العرض ألي 

مسلسل ٣٠ يوما فمن الظلم ان تبدي رأيك 
بعمل صور بظروف شــاقة ومتعبة للغاية 
وأنت لم تشاهد العمل وتفاصيله وتقيمه.

يقال ان شركات اإلنتاج العربية ومنها اللبنانية 
حتجم عن إعطاء النجوم السوريني أجورا عالية 
أسوة بالنجوم العرب، إلى أي مدى هذه املقولة 

صحيحة؟
٭ بدايــة ليــس دفاعا عن شــركات اإلنتاج 
اللبنانية أو العربية وسأحتدث عن جتربتي 
لسنوات مع الشركات اللبنانية فهي لم تعتمد 
موضوع األجور علما ان النجوم السوريني 
الذين اشتغلوا في لبنان كانت أجورهم عالية 
جدا «نعــم أجور النجوم الســوريني فاقت 
أجور الفنانني اللبنانيني أنفسهم» والشركات 
اعتمدت علــى ثالثية لنجاح أعمالها الفنية 
وبالتالي كانت أعمالهم مســوقة ومشاهدة 

برينغ عال جدا» وهذا الثالثوث هو «النص 
وجنوم شباك التذاكر واملخرج املبدع» ومن 
هذه اخللطة الفنية السورية اللبنانية كان 

النجاح والتسوق اجليد.

برأيك إلى أي حد أثرت احلرب على صناعة الفن 
في سورية؟ وكيف تنظر حملاربة شركات اإلنتاج 
العربية من حيث مقاطعتها للمنتج الفني السوري؟

٭ حقيقة ليس لدي فكرة عن مقاطعة شركات 
التســويق العربية لإلنتاج الفني السوري 
ألن األعمال الفنية السورية بقيت موجودة 
وتعرض طوال سنوات احلرب الطاحنة لكن 
التأثير على كمية اإلنتاج الفني لهذه الدورة 
الرمضانية كان بســبب وباء الكورونا، كما 
ان نوعيــة املنتج الفني الســوري وجودته 
اختلفت قليال عن الســابق بسبب الظروف 

التي عاشتها سورية.

أكد أن الفنانني السوريني أجورهم عالية جداً أعلى من أجور الفنانني اللبنانيني

باسم السلكا في لوكيشن التصوير

عبدالسالم: زاد وزني بسبب «كورونا»

دينا الشربيني 
ر لرمضان  ُحتضِّ

٢٠٢١ مبكرًا

هند البحرينية تعقد خطوبتها
بعد تعافيها من املرض

أحمد الفضلي

أكد الفنان عبدالســالم محمد انه وأغلب 
الفنانني مــن أبناء جيله وجدوا ضالتهم في 
مواقع التواصل االجتماعي التي تشكل حاليا 
أفضــل طريقة للتواصل مــع جمهورهم في 
الكويت وخارجها، األمر الذي مكنهم من إيصال 
أي رســالة الى اجلمهور وبأي وقت بعكس 
مــا كانت عليه األمور في املاضي، حيث كان 
الفنــان يحتاج لظهور إعالمــي ما بني فترة 
وأخــرى وأحيانا ال تتــاح له فرصة الظهور 
للحديث عن مشاريعه الفنية أو تفسير أمور 
يحتاج الى تفسيرها جلمهوره. موضحا أنه 
في االيام املاضية وجد أمرا آخر وهو «اليف 
انستغرام» أو «اليف تويتر» وكالهما ميكنان 
أي فنان من االجابة عن أسئلة اجلمهور بشكل 
مباشــر أو الغناء للجمهور في أي وقت، في 
املاضي لم تكن هذه األمور متوافرة لكنها ال 
تغني أيضا عن حفالت املسرح التي نرى فيها 
اجلمهور وتفاعله بشكل مباشرة، وأنا حالي 
كحال أغلب الفنانني متشوق لعودة احلفالت 
الغنائية والغناء على املسرح. وعن أوضاعه 
مع أزمة كورونــا وكيفية قضاء فترة حظر 
التجول، ذكر عبدالســالم مــن خالل حديثه 
لـــ «األنبــاء» ان األيام األولــى لألزمة كانت 
صعبة عليه، خصوصا أنها لم تشهد خروجه 
من املنزل، األمر الذي تسبب بتحول حياته 
اليومية الى أكل ونوم ونتج عن ذلك ازدياد 
الوزن قبل تراجعه مؤخرا بعد السماح بفترة 
ممارسة رياضة املشي وكذلك خضوعه للرجيم 
للمحافظــة على وزنه. وأضاف عبدالســالم 

أن هاتفة النقال كان من اهم أدوات التسلية 
بالنســبة له أو ألي فنان آخر، حيث يقضي 
ســاعات طويلة في تصفح مواقع التواصل، 
وفي حال اشتياقي للجمهور أقوم بالتواصل 
معهم عن طريق «اليف انســتغرام» وتقدمي 
وصالت غنائية تعود بي للحياة مرة أخرى، 
فالفنان البــد أن يغني جلمهوره مهما كانت 
الظروف.  وفيما يتعلق مبشــاريعه الفنية 
للمرحلة املقبلة، أفاد عبدالسالم بأنه ال يفكر 
حاليا في أي مشــروع فني بسبب األوضاع 
التي تعيشــها البالد حاليا ويعيشها العالم 
اجمــع، موضحا انه ال ميكن حتديد أي أمور 
خاصة بالفترة املقبلة قبل أن تزول هذه األزمة، 
خصوصا أنه ال ميكن ألحد أن يتوقع موعد 
انتهــاء أزمة ڤيروس كورونا وعودة احلياة 

كما كانت في املاضي.

تخطط الفنانة دينا الشربيني ألن تكون 
في املوســم الدرامــي الرمضاني في ٢٠٢١، 
على أن تنتهي من اختيار العمل واألبطال 
املشــاركني لها فيه والتصوير قبل حلول 

الشهر الفضيل بفترة كافية.
وتفكر دينا مع الشركة املنتجة للعمل في 
شراء فورمات عاملية على أن يكون مختلفا 
عن «لعبة النسيان»، والذي لم ينل النجاح 
املطلوب، وكان مقتبسا من فورمات مسلسل 

إيطالي، وكتب له السيناريو واحلوار تامر 
حبيب وأخرجه هاني خليفة وأحمد شفيق، 
وشارك في بطولته إلى جانب دينا كل من: 
أحمد داود، إجنــي املقدم، رجاء اجلداوي، 
علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش 
حياة الطبقة املتوســطة، وتتغير حياتها 
متاما عندمــا تفقد ذاكرتها وجتد نفســها 
في صراع بني حياتهــا اجلديدة ومحاولة 

تذكر املاضي.

أكدت الفنانة هند البحرينية صحة خبر 
خطوبتها، مشيرة، بحسب مجلة «سيدتي»، 

إلى أن خطيبها من خارج الوسط الفني.
وكانت هند قد أعلنــت خبر خطوبتها 
بطريقة غير مباشرة من خالل نشرها صورة 
عبر حسابها على «انستغرام» وهي ترتدي 
خامت اخلطوبة وتضع تاجا من الورود على 
شعرها، دون أي تعليق أو معلومات حول 
خطيبها، كما قامت مبشــاركة ڤيديوهات 
قصيرة في «الستوري» اخلاص بها، بدت 
وكأنها من حفل اخلطوبة، إذ، ظهرت زينة 
خاصة باحلفل، وأشخاص يرقصون على 
أنغام املوسيقى، واكتفت بنشر صور لكل 
من هنأها في خاصية «الستوري» دون أي 

تعليق منها على خبر خطوبتها.
يذكر أن هند أصيبت بڤيروس كورونا 
أثناء تواجدها في مدينة برشلونة بإسبانيا، 
وغادرت املستشــفى بعد ثبــوت تعافيها 
متامــا منه، واحتفلــت بالنتيجة النهائية 
للفحوصات التي خضعت لها بعد مكوثها 
فــي احلجــر الصحي خالل األيــام القليلة 
املاضية، وظهرت نتائجها األولية إيجابية، 

ثم جاءت سلبية في الفحص الثاني.


