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االثنني ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ فنـون

القعود: كل املوجودين على الساحة فنانون وموهوبون
سماح جمال

كشف امللحن القدير عبداهللا القعود 
لـ «األنباء» عن حتضيراته اجلديدة 
مع الفنانة هند البحرينية، واكد أن 
كل الفنانني املتواجدين على الساحة 
الفنية فنانون وموهوبون. ولفت 
إلى أن التحضيرات بدأت للموسم 
الثانــي مــن برنامج «ملــن يهوى 
الطرب». وأشــار الــى أن امللحنني 
اليوم مجتهــدون ولكن الضوء لم 
يسلط عليهم بالقدر الكافي، وتطرق 
القعود إلى محاور أخرى في حديثه، 

وفيما يلي التفاصيل:

بالفنانة هند  يجمعك تعاون جديد 
البحرينية؟

٭ أغنية «شاللي جابك» وهي من 
الــواوان وتوزيع  كلمات منصور 

براك.

لبرنامج  هل من حتضيرات جديدة 
«ملن يهوى الطرب»؟

٭ بدأت التحضيرات مع تلفزيون 
الكويــت للموســم الثاني، وذلك 
بعد جناح املوسم األول وخاصة 
حملبي األغاني الطربية القدمية، 
وحتى الفنانون الذين شــاركوا 
في املوسم األول كانوا يسلطنون 
وهم يغنون األغاني، وســيكون 
مــن ضيوف هذا املوســم الفنان 
عبداهللا طارق، الفنان عبدالقادر 
هدهود، والفرقة ستكون بقيادة 

املايسترو أحمد العود.

ترى أن هناك حالة من التراجع على 
طلب الفنانني في األعراس واحلفالت 
اخلاصة مقارنة بفترة ما قبل كورونا؟
٭ بحكم عملــي وتنظيم وترتيب 
احلفــالت واالحتفــاالت أعلــم أن 
الطلب لم يقل وخاصة في حفالت 
األعــراس، فنحن اعتدنا على حب 
الفــن والفنانــني وهــذا ليس بأمر 
جديد، وأغلــب الفنانني الكبار من 
أم كلثوم، فيروز، عبداحلليم حافظ 

وغيرهم.

كيف ترى حال الساحة الفنية الغنائية 
مؤخرا؟

٭ اجلمهور هو احلكم في النهاية 
والناجــح يفرض وجوده، والرأي 
الشخصي يبقى شخصيا في النهاية 
وليس عاما، وكل املوجودين على 
الساحة الفنية فنانون وموهوبون.

كيف ترى امللحنني الشباب على الساحة 
الفنية اليوم؟

٭ امللحنــون مجتهــدون، وهناك 

ملحنون شباب مميزون مثل راكان، 
حمــد القطان، ولكن في الغالب لم 
يسلط الضوء عليهم بالقدر الكافي، 
فاليــوم عندما أســتمع إلى اغنية 
وتعجبني أسأل من امللحن، وأتذكر 
أن فــي جيلنا كان هنــاك أكثر من 
ملحن فكنت أنا، طارق العوضي، 
عمار البني، مشعل العروج، وفهد 
الناصــر، وكل ملحــن كان له خط 
مميز به ومؤثر على الساحة الفنية 

بطريقته.

أكد لـ«األنباء» أن «شاللي جابك» جتمعه بهند البحرينية

التحضيـرات األوليـة بـدأت للموسـم الثانـي من «ملـن يهـوى الطرب».. 
وامللحنـون الشـباب مجتهدون.. ولم يسـلط الضوء عليهـم بالقدر الكافي

«البستاني» فانتازي بـ«الفصحى»
عبر أثير إذاعة «البرنامج العام»

مفرح الشمري

من املسلســالت اإلذاعيــة التي مت 
تســجيلها لبثها بدورة اكتوبر املقبل 
عبر اثير اذاعة البرنامج العام مسلسل 
«حكايات البستاني»، حواراته باللغة 
العربية الفصحى، ويجسد شخصياته 
عدد من الفنانني الكبار والشباب مثل 
جاسم النبهان وخالد املفيدي واسامة 
املزيعل وغادة السني ويوسف احلشاش 
وآخرين، املسلســل مــن تأليف أحمد 
الرفاعي واخراج محمد الفرج وسيبث 

٣ عصرا من االحد الى اخلميس.
العمل درامي فانتازي، وتدور أحداثه 
مع البطل البستاني واسرته املكونة 
من الزوجــة واالبنة، هذا البســتاني 

ميتلك بســتانا ذاع صيتــه بني املدن 
واالقطار ملســاحته الشاسعة وخيره 
الوفير، كما اشــتهر بقدرته على حل 
املشــكالت بحكمته وحنكته ورشده، 
بل بات البعض يتعنى للقاء البستاني 
ملســاعدته فــي مختلف املــآزق التي 

يتعرضون لها.
العمل كتب باللغة العربية ويعتمد 
علــى الراوي في ربط االحداث وبقية 
الشخصيات املختلفة في كل حلقة مع 
البستاني وهو مبنزلة سلسلة ممتدة 
من االحدات والقصص التي حتمل طابعا 
فكاهيا وبعدا اجتماعيا، ويعتمد على 
طابــع التنويع في احللقات من خالل 
القضايا والشخصيات املتنوعة البعيدة 

عن الرتابة والتكرار.

١٦ مخرجًا وخبيرًا سينمائيًا يقّيمون أفالم الدورة التاسعة 
من «الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب»

الشــارقة  أعلــن مهرجان 
الســينمائي الدولــي لألطفال 
والشباب التابع ملؤسسة (فن)، 
اجلهة املنظمة للمهرجان، أن 
قائمــة أعضاء جلنــة حتكيم 
دورته التاسعة تضم ١٦ مخرجا 
وخبيرا سينمائيا سيتولون 
مهمة تقييم األفالم املشــاركة 
في املهرجــان الذي يقام على 
مدار ســتة أيام من ١٠ إلى ١٥

أكتوبر املقبل في مركز اجلواهر 
للمناسبات واملؤمترات، حتت 

شعار «فكر سينما».
وتضم جلنة حتكيم دورة 
العام احلالي نخبة من صناع 
األفالم واملخرجــني واخلبراء 
السينمائيني، ومديري القنوات 
التلفزيونيــة واملهرجانــات 
واإلعالميــني  الســينمائية، 
وأساتذة اجلامعات، من ١١ دولة 
عربية وأجنبية، وهي اإلمارات 
والسعودية وعمان والكويت 
وســورية والعراق والواليات 
املتحدة وكندا وبلجيكا وأملانيا 
وكينيــا، حيث يتوزع احلكام 
علــى ســت مــن أصــل فئات 
املهرجان السبع، وهي أفالم من 
صنع الطلبة، وأفالم خليجية 
قصيرة، وأفالم روائية قصيرة، 
وأفالم الرسوم املتحركة، وأفالم 
وثائقية، وأفالم روائية طويلة، 
في حني يشرف ٢٥ من احملكمني 
الواعديــن الشــباب، خريجي 
ورشــة عمل تأهيــل احملكمني 
التي نظمها مهرجان الشارقة 
الســينمائي الدولــي لألطفال 

الرئيسي، واملخرج اإلماراتي 
هاني الشيباني، املدير الفني 

ملهرجان العني السينمائي.
وتتألــف جلنــة حتكيــم 
فئة «أفــالم روائية قصيرة» 
من املخرج اإلماراتي مسعود 
آل علــي، والكاتــب  أمــراهللا 
ياســر  واملخــرج  واملنتــج 

الياسري.
أمــا فئــة «أفــالم رســوم 
متحركــة» فتشــهد مشــاركة 
كل مــن اخلبيرة الســعودية 
سارة محمد ولدادة، واملنتجة 
واملخرجــة اإلماراتيــة مــرمي 
الســركال، واملخرجة الكندية 

ـ األميركية لوري غوردون.
وتضم جلنــة حتكيم فئة 
«أفــالم وثائقيــة» اإلعالمــي 
والكاتب واملنتج أحمد شهاب 
الديــن، واإلعالمية واملخرجة 
الســورية وعــد اخلطيــب، 
الكينية ســوزان  واخلبيــرة 
مبوغــو، عضــو الصنــدوق 

الكيني لدعم األفالم.
وتشهد فئة «أفالم روائية 
طويلــة» مشــاركة املخــرج 
اإلماراتــي نــواف اجلناحــي، 

وعايدة احلساني.
أعضــاء  أن  إلــى  يشــار 
التحكيــم يعتمــدون  جلنــة 
معايير محددة لتقييم األفالم 
تتضمن فكرة العمل والهدف 
منه، ودرجة إتقــان التنفيذ، 
اإلبــداع، وطريقة  وعناصــر 
العرض، والتقنيات املستخدمة، 
والتنظيم، وغيرها من املعايير.

جامعــة زايــد بدبيـ  قســم 
اإلنتاج السينمائي، واخلبيرة 
السينمائية البلجيكية سيونا 

فيداكوفيتش.
وفي فئــة «أفالم خليجية 
قصيــرة»، يشــارك كل مــن 
الكاتبة الكويتية هبة مشاري 
حمادة، واملمثلة العمانية بثينة 

يتولون مهمة تقييم مشاركات من ١٢ دولة عربية وأجنبية

عايدة احلساني

نادية رحمان

هاني الشيباني

مسعود أمر اهللا

مرمي السركال

هبة حمادة

والشــباب علــى حتكيم الفئة 
السابعة وهي «أفالم من صنع 

األطفال والناشئة».
وتشمل جلنة حتكيم فئة 
«أفالم من صنع الطلبة» كال 
من السينمائية اإلماراتية أمل 
الدويلــة، وناديــة رحمان، 
فــي  املســاعدة  األســتاذة 

السند: «موازين» يحمل طابعًا نقديًا
عبداحلميد اخلطيب

انطلقت منذ أيام قليلة أولى 
حلقات البرنامج احلواري اجلديد 
«موازيــن» على قناة اجلزيرة، 
من تقــدمي اإلعالمي واألكادميي 
الكويتي د.علي الســند في أول 
إطاللــة له على «اجلزيرة» بعد 
مسيرة إعالمية حافلة بالبرامج 
التلفزيونية واملقاالت الصحافية.
البرنامج أســبوعيا،  ويبث 
بالتعــاون مــع صفحــة تراث 
اإللكترونيــة، وهــو ذو طابــع 
فكري إسالمي، يتناول القضايا 
املطروحــة حاليا ســواء كانت 
فكرية أو اجتماعية، بأســلوب 
معرفــي، محاوال الغــوص في 
أعماق تلــك القضايا، وتناولها 

بشكل منهجي جاد.
وفي هذا الصدد، قال د.السند: 
يهدف البرنامج إلى إثراء الساحة 

اإلعالمية للبرامج اجلادة التي تعالج القضايا 
اإلسالمية ذات الصلة الوثيقة بالواقع، ألن 
غياب مثل هذه البرامج تسبب في فوضى 
فكرية، ما أصاب اجليل اجلديد بشيء من 

االرتباك في نظرته لقضاياه الدينية.
وتابع: يحرص «موازين» على االستعانة 
بنخبة من املختصني واخلبراء في القضايا 
املطروحة، ومناقشتهم مبنهجية موضوعية، 
مع مراعاة التعدد في التوجهات والقراءات، 

واحلــرص على أصحاب الطــرح الرصني 
واجلاد مهما اختلفت وجهات النظر.

وأردف د.علي السند: املنهج الذي أعتمده 
في هذا البرنامج يحمل طابعا نقديا، ألن النقد 
ضروري للتقومي والتقييم والبناء والفهم، 
النقــد القائم على املعرفة التامة والعميقة 
بالظاهرة محل النقد، مع مراعاة اإلنصاف 
واملوضوعية، واالبتعاد عن الشخصانية 

واالستهداف املتعمد.

في جتربته اجلديدة على شاشة «اجلزيرة»

آينت عامر.. «طلعت شاطرة»
القاهرة - خلود أبواملجد

أعلنــت الفنانة آينت عامر طرح 
كليب أحدث أغانيها «طلعت شاطرة». 
وقالت إن األغنية اجلديدة مهداة لكل 
بنت قوية لم تسمح ألي موقف بأن 
يحطمها، ما اعتبره البعض إشارة 
جديدة لتأكيد انفصالها عن زوجها 

مدير التصوير عز العرب.
جمهورهــا  عامــر  وشــاركت 
ومتابعيهــا مقطع ڤيديو من كليب 
األغنية عبر حسابها الرسمي على 
«انستغرام». وعلقت: «األغنية دي 
لكل بنت قوية مسمحتش ألي حاجة 

إنها تكسرها وطلعت شاطرة».
وبعدها أضافت آينت منشورا 
آخــر مغلــف بكلمــات التحــدي. 
وقالت عبر صفحتها الرسمية على 
«الفيسبوك»: «عن واحدة مفيش 
حاجة تكســرها، وقوية وصعب 
تغيرها وغباءك خالك تخسرها، 
عقلك صورلك تنساها، وأهو عدى 
على املوضوع فترة، وبتسأل من 
فترة لفترة، وغريبة إزاي طلعت 
شــاطرة؟!»، وهي كلمات األغنية 

نفسها.

مايان السيد: 
خطبوني كثيرًا.. 
وأنتظر «جوزني»

القاهرة - محمد صالح

تنتظر الفنانة الشابة مايان السيد 
االنتهــاء من تصوير مشــاهد فيلمها 
الســينمائي اجلديد «جوزني» الذي 
تؤدي من خالله دور البطولة املطلقة 
في الســينما للمــرة األولى للعرض 
في إجازة منتصف العام الدراســي، 
ويشــاركها البطولــة: أمير املصري 
وبيومي فؤاد، والفيلم إخراج عصام 
نصــار، وتعتبر مايــان أن الفيلم 
سيكون سببا في وضعها مبصاف 

جنمات الصف األول. 
من ناحية أخرى، ردت مايان 
علــى انتشــار خبــر خطوبتها 
أكثر من مرة وبشــكل منتظم 
مع اختالف اســم وشخصية 
العريس، فقد أكدت الشائعات 
ارتباطها بالفنان الشاب خالد 
أنور، ثم عادت ليزف البعض 

خبر خطبتها إلى الفنان محمود 
حجازي عقب مشاركتهما معا في 

«حرب أهلية» وفيلم «حرب كرموز»، 
وأبــدت الفنانــة الشــابة غضبهــا من 
الشــائعة األخيرة الرتباطها العاطفي 

بفنان قدير وكبير ســنًا، مؤكدة أن 
البعض يتعمد نشر تلك الشائعات 

ألسباب نفسية.

كاريس:
«ستيليتو»

جتربة خاصة

دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة كاريس بشار أنها تعتبر مسلسل «ستيليتو» 
جتربة خاصة بالنسبة إليها، وقالت: هو من التجارب الدرامية 
القليلة التي تضم مجموعة نساء في األربعينيات صديقات 
منذ الطفولة جتمعهن الظروف املختلفة وحتدث لكل واحدة 

منهن جرمية تقلب مسار حياتها.
وقالت كاريس بشــار عن شخصية «أملا» التي جتسدها 
ضمن أحداث املسلسل أنها متر مبوقف ضمن مراهقتها كان 
مــن املمكن أن يقضي على حياتها، ولكنها شــخصية قوية 

كثيرا جعلتها تتجاوز هذه املشكلة.


