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فنـوناالثنني ٧ سبتمبر ٢٠٢٠

«اإلنسانية.. رحلة إلى الهند».. رسالة خيرية
الكويتــي لدي الهند جاســم 
الناجــم، د.رفيــدة املجدلــي 
عضــوة فــي فريق الســالم 
الداخلي، ابتهال الرقم رئيسة 
فريق السالم الداخلي، احمد 
محمــد الهولي مشــرف عام 
الغزالــي  وممثــل جمعيــة 
الهنــد، نــوف  التعليميــة- 
الفريــق  املنصــور عضــوة 
السالم الداخلي، هديل احمد 
السبتي مستشــارة  رئيس 
الهيئــة اخليرية االســالمية 
د.عبــداهللا املعتــوق، محمد 
راشــد الشــمري مدير إدارة 
الفــرق التطوعيــة بالهيئــة 
اخليرية االسالمية، د.حنان 
احمد القطان مشــرفة فريق 
الســالم الداخلــي، د.اســامه 
احمد الكندري متبرع، السفير 
القطــري لــدي الهنــد محمد 

اخلاطر.
اجلديــر بالذكــر أن فيلم 
«اإلنسانية..رحلة إلى الهند» 
فكرة وإعداد وتصوير املخرج 
حمد النوري، مصور ثان ياسر 
الظاهري، مونتاج وغرافيكس 
خالــد احلــداد، إشــراف عام 
مدير إدارة البرامج الثقافية 
والدينية في تلفزيون الكويت 

أسامة املخيال.

املرافقة في الرحلة: الشــيخ 
عبدالعزيــز االعظمي رئيس 
جمعية الغزالي التعليمية- 
الهند، د.خالد الشطي رئيس 
مركز الكويت لتوثيق العمل 
الســفير  اإلنســاني (فنار)، 

والــذي يبرز جوانب خيرية 
الكويتيني  لــدى  وإنســانية 
الذين يضعون صاحب السمو 
األمير قدوة لهم كقائد للعمل 
اإلنساني، حيث يتناول الفيلم 
رحلة مــن املغامــرة والعبر 

قامت بهــا مجموعة نخبوية 
كويتية في قلب مدينة دلهي 
بالهند  حاملني رسالة مليئة 
باإلنســانية  وبأيــادي حتب 

 العطاء .
ومن بعض الشــخصيات 

عبداحلميد اخلطيب

حتتفــل الكويــت كل عام 
في ٩ سبتمبر بذكرى تكرمي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من األمم املتحدة 
ومنحه لقــب «قائــد للعمل 
اإلنســاني» جلهــود ســموه 
ودعمــه املتواصل للعمليات 
العالــم،  اإلنســانية حــول 
التي ســطرت  الذكــرى  تلك 
في تاريــخ الكويت بحروف 
مــن نور لتكون نبراســا في 
التعاون والعمل اإلنســاني، 
واســتحقت دولة  الكويت  ان 
تتم تسميتها «مركزا إنسانيا 
عامليا» للمساهمات واملبادرات 
الشــعبية اخليريــة من أهل 
الكويــت، والتي تنتشــر في 
كل بقاع الدنيا، تأكيدا للدور 
اإلنســاني الريــادي للقائــد 

وشعبه.
ومتــر هذا العــام الذكرى 
السادسة على تسمية صاحب 
السمو «قائدا للعمل اإلنساني» 
و«الكويــت مركزا إنســانيا 
املناســبة  عامليــا»، وبهــذه 
الكويت  يعــرض تلفزيــون 
٩ اجلــاري الفيلــم الوثائقي 
«اإلنسانية..رحلة إلى الهند» 

يعرض ٩ اجلاري مبناسبة ذكرى منح سمو األمير لقب «قائد العمل اإلنساني»

د.حنان القطان مع أهالي فرانانسي عند استقبالهم لها

صورة جماعية حلظة وصول الفريق الكويتي إلى مطار فرانانسي واستقبال أهل املدينة لهم بالورود ويتوسطهم سفيرنا في الهند جاسم الناجمفتاة هندية حتمل صورة صاحب السمو األمير
ملشاهدة الڤيديو

شمة حمدان.. «تزوجت الفن»!
باركت الفنانة اإلماراتية شمة حمدان للعريسني اجلديدين 

محمد عساف وعايض يوسف مبناسبة زواجهما، وكشفت 
أن فكرة الزواج التزال غير واردة بالنسبة لها حاليا، حيث 
اعتبرت أن الزواج يشــغل الفنــان عن فنه «الناس اللي 
متزوجني في الوسط خالص ينسون الفن ينشغلون». 
واعتبرت نفسها متزوجة من الفن «أنا خالص اتزوجت 

الفن».
أما عن ألبومها الغنائي اجلديد، فقالت شمة، عبر 
برنامــج «ET بالعربي» ان األغاني جاهزة، لكنه لم 

يطرح بعد وهذا ناجت عن كسل وتقصير منها.
وكانت أطلت شمة حمدان في وقت سابق وحتدثت 
عن جرأتها في الظهور، مشيرة إلى أنها ترى نفسها 
األجرأ من بـني فنانات جيلها، وظهــرت بشكل مغايـر 

متاما عــن الفنانات، وذلك في سؤالها عن الطرح األجرأ 
بينها وبني الفنانات بلقيس وهند، واعتبرت شمة 
أنها اتخذت خطوة جريئة بالوسط الفني اخلليجي، 

سواء باللون املوسيقي من خالل احلضور 
بالطرح والشكل، قائلة إنها راضية 

١٠٠٪، في حني اعترفت بأنه كان 
هنــاك الكثير من االنتقادات، 

لكنها لم تهتم بها، ألنها ترى 
نفسها مميزة باحلضور 

وبهذا االختالف.

العنزي يهدي النسخة املعّدلة من «خالد بن الوليد» إلى تلفزيون الكويت

عبدالرحمن أبوالقاسم، تيسير إدريس بدور أبي سفيان، سعد 
مينا، زيناتي قدســية، سوزان جنم الدين، روعة ياسني، صبا 
مبارك، والفنان فهد عبداحملسن في شخصية عكرمة بن أبي 
جهل والفنان خالد أمني في شخصية عمرو بن العاص والفنان 
فيصل العميري في شــخصية بالل احلبشي، باالضافة الى 

نخبة مميزة من الفنانني العرب.

منه مع نهاية مســيلمة الكذاب وتبدأ احداث اجلزء الثاني مع 
الفتوحات اإلسالمية التي حدثت فيما بعد.

يؤدي فيه شخصية خالد بن الوليد الفنان باسم ياخور في 
اجلزء األول والفنان ســامر املصري باجلزء الثاني ويشارك 
في أداء الشــخصيات فنانون من الكويت وسورية والعراق 
واألردن وفلسطني، منهم زهير النوباني، عبدالرحمن آل رشي، 

مفرح الشمري

أكد املخرج واملنتج محمد سامي العنزي لـ«األنباء» ان نسخة 
جديدة معدلة من املسلســل التاريخي (خالد بن الوليد.. ســيف 
اهللا املسلول) يجري تعديلها بتقنية (Full HD) مونتاج وغرافيك 
وتصحيح لون ومكساج جديد للحلقات ومعاجلة لبعض األخطاء 
التي وردت باجلزأين، مؤكدا ان النسخة املعدلة تختلف عن النسخة 

القدمية بـ ٣٠٪ تقريبا من حيث اجلودة والتقنية.
 (MBC) وأشار العنزي الى ان النسخة املعدلة مت بيعها على قناة
وقناة االندونيسية (INEWS) دوبالج باللغة االندونيسية، وعلى قناة 
(HUZURTV) دوبالج اللغة الروسية، مشيرا الى أنه سيقوم بإهداء 
تلفزيون الكويت هذه النسخة املعدلة من املسلسل خالل التنسيق 
مع وكيل التلفزيون ســعود اخلالدي الذي رحب بدوره باإلهداء 
وعلى بث تلفزيون الكويت النسخة اجلديدة من املسلسل الحقا.

 مسلسل «خالد بن الوليد» عمل تاريخي ملحمي ضخم تأليف 
عبدالكرمي ناصيف أنتج في عام ٢٠٠٦ يتحدث عن الشــخصية 
اإلســالمية القيادية خالد بن الوليد منذ والدته وحتى وفاته مع 
التعرض لقصته مع اإلســالم وفتوحاته إضافة إلى التحدث عن 
شــخصيته والظروف التي صنعت منه مقاتال صنديدا ال يقهر 

ضمن أحداث درامية شيقة، مع التعرض لتلك الفترة وأحداثها.
تبدأ أحداث املسلســل منذ بداية الرسالة احملمدية ونشر 
الدعوة االســالمية وما القاه املسلمون من عذاب وظلم على 
أيــدي كفار مكة ومن ثم معركة بدر الكبرى التي كتب اهللا بها 
النصر للمسلمني، واملسلسل من جزأين ينتهي اجلزء األول 

بعد بيعها إلى «Mbc»  و«INEWS» و«HUZURTV» ودبلجتها إلى اإلندونيسية والروسية

الفنان باسم ياخور في اجلزء األول من مسلسل «خالد بن الوليد

املنتج محمد العنزي مع الفنان زهير النوباني في لوكيشن التصوير الفنان سامر املصري في اجلزء الثاني من مسلسل «خالد بن الوليد

حمادة: متدربو «البا» قريبًا سنجدهم مؤلفي سينما ومسرح
اختتم السينارست السوري 
د.ممدوح حمادة ورشة كتابة 
النص الدرامي ضمن برنامج 
«املالذ املسرحي ٢» الذي تقيمه 
أكادميية الفنون األدائية «البا». 
وعلى هامش الورشــة قال د. 
حمادة: عندمــا دعيت لتقدمي 
هذه الورشة فكرت كثيرا قبل 
أن أقدم على املخاطرة، فما مدى 
النجاح الذي ميكن أن نصيبه 
ضمن الظروف التي فرضتها 
جائحة الكورونا، التي جعلتنا 
نغلق علــى أنفســنا األبواب 
الكمبيوتر  وجعلــت شاشــة 
هــي نافذتنــا الوحيــدة على 
العالم؟ وما إمكانية التفاعل مع 
املشاركني ضمن هذه الورشة؟ 
ومــن أجل اإلجابــة على هذه 
األسئلة كان البد من املغامرة 
وهكذا كان. كانت الساعة األولى 
مبنزلة جس النبض ثم توالت 
الساعات ليبلغ التفاعل ذروته 
في اليوم الثاني، حيث اتفقنا 

االبتكار والعصف الذهني، ثم 
حتدثنا عن الشخصية الدرامية 
ومكوناتها ومواصفاتها وقام 
اجلميع بصناعة شــخصيات 
مت وضعها فــي موقف درامي 
بسيط مبا يتناسب مع الوقت 
املتــاح لنا، بعــد ذلك حتدثنا 
عن البناء الدرامي وعناصره 
وكلفنا بكتابة نص مبني على 
فكــرة قصة احلربــاء للكاتب 

بالضياع في دهاليز النظرية 
وطرحنــا الكثير مــن األمثلة 
على كل تفصيل حتدثنا عنه 
وكان التفاعل ممتازا لدرجة أن 
الكثيرين كانوا يتساءلون عن 
موعد اجللسة التالية يوم غد.
حول تقييمه للمشــتركني 
قال حمادة: في ختام الورشة 
تكــون لدي انطبــاع أو لنقل 
قناعة بــأن هؤالء الدارســني 
سنصادف أسماءهم في القريب 
العاجــل على «بروشــورات» 
املســرح أو األفــالم بصفتهم 
مؤلفني لهذه األعمال، وميكنني 
أن أجــزم بأنهــا كانت جتربة 
مفيدة وممتعة، ومتنيت لو أنها 
امتدت لعدة أيام أخرى، وأخيرا 
استغل الفرصة لتوجيه التحية 
إلى أسرة املالذ املسرحي ممثلة 
باألســتاذة فارعــة الســقاف 
وإلى املشــتركني جميعا وإلى 
الناقدة ليلى أحمد التي شرفتنا 

بحضورها آخر يومني.

الروسي تشيخوف، وقد أجنز 
املهمة عدد من الدارســني ولم 
يوفق في فك رموزها البعض.

وتابع حمادة: مرت الساعات 
العشــر بإيقاع مرتفع ومزاج 
عال وقدمنا خالل الفترة املتاحة 
أكبــر قدر مــن املعلومات مع 
احلرص على ان تكون سهلة 
احلفــظ وعلــى درجــة مــن 
الوضوح حتى ال يشعر الدارس 

في ختام ورشة الكتابة الدرامية ضمن «املالذ املسرحي ٢»

جانب من املشاركني في الدورة وتبدو الزميلة ليلى أحمدالسينارست د.ممدوح حمادة

علــى كتابة نــص درامي عن 
طريق العصف الذهني، وقدم 
اجلميع نصوصهم ومتكنا من 
إصابــة الهدف بنســبة ١٠٠٪ 
منهم ما يقارب النصف وقارب 
النصف اآلخر الهدف بنســبة 
كبيــرة، وكان حديثنا وقتها 
عن كيفية العثور على الفكرة 
التي حددنــا فيها ثالث طرق 
وهي االقتبــاس والتأليف أو 

أمل عرفة: «بلوك» ملنتقدي «شارع شيكاغو»!
أعربــت الفنانة أمل عرفة، عن ســعادتها 

بأداء شــخصية «سماهر» خالل مسلسل 
«شارع شيكاغو»، وأعربت عن فخرها 
بآراء األغلبية، وكتبت عبر حســابها 
علــى «انســتغرام»، كتبت: «من حق 
الكل يحب أو ما يحب، فخورة بآراء 
األغلبية بشــغلي بشخصية سماهر 
بشارع شيكاغو، لكن أي تنمر أو قلة 
ذوق بتعليق من أي شخص بخصوص 
أي زميل أو زميلة بعتذر ســلفا عن 

البلوك».
اجلديــر بالذكــر أنــه منذ نشــر 
البوستر اخلاص مبسلسل «شارع 
شيكاغو»، أحدث ضجة في أوساط 
املتابعــني، وبعدمــا اعتبــر بعض 

هؤالء الصورة الدعائية للعمل 
جريئة، وتناول رواد مواقع 

التواصــل االجتماعــي 
مؤخــرا مشــهدا جمع 

التي  أمــل عرفــة 
جتسد شخصية 
«سمـــاهـــــــر» 
والفنان مصطفى 
املصطفــى بدور 
«كرومو» وبـدا 
األخير فيه وهو 

يقبل قدمها.

منة فضالي للناس: «أنا زهقت»
ردت الفنانــة منــة فضالي على 
تعليقات عدد من متابعيها، على كثرة 
ســفرها لبعض األماكن الساحلية، 
وكتبت عبر حســابها اخلاص على 
«فيسبوك» مبدية استياءها من ذلك 
بقولها: «فيه ناس بعتالي تقولي ما 
إنت بتســافري أهــو وال همك اللي 
بيحصل، أحب أقولك إن الصورة دي 
الصيف اللي فات وأنا ماحتركتش 
مــن بيتي أبدا، وحتى لو ســافرت 
هو حرام يعني اللي بيسافر بيكون 
وحش وال في دماغه، ما ميكن مسافر 
ألنــه مخنوق أو هربــان من هم أو 

أي سبب».
وتابعت: «أنا بعدت عن كل حاجة، 
عن الناس ألني زهقت بجد، أرجوكم 
بالش كده وشكرا للي حيفهم كالمي 
صح ألن أغلبكم بيقولي إنت تنكة، 
وأنا ال تنكة وال زفت، واللي مضايق 
مني ممكن يشــيل نفسه من عندي 
عادي جدا مبنتهى األدب، أشكركم».


