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ابناء عبدالرحمن العقل في املسلسل»هني وعافيه« يا ام سوزان

املنتجان حسن العسيري ومحمد العنزي مع جنوم مسلسل »عواطف«

النجمة منى شداد

لقطة جتمع جنوم »عواطف« ومعهم الزميل خالد السويدان في كواليس املسلسل

امرأة متسّلطة
 الفنانة منى شداد املش����رفة العامة على العمل قالت
ل� »األنباء«: شرف كبير لي أن أحتمل مسؤولية اإلشراف 
على عمل يحمل اسم الفنانة حياة الفهد وعبدالرحمن العقل 
وجميع إخواني وزمالئي الفنانني. وأضافت: من خالل هذا 
العمل أجسد شخصية حصة وهي زوجة الفنان صادق 
الدبيس أخو عواطف وأجسد دور املرأة املتسلطة والعقل 
املدبر وأحاول دائما ان ابعد زوجي عن أخته ومش����اكلها 

وان شاء اهلل العمل يحوز إعجاب املشاهدين.

مشاكل إنسانية
خالل تواجد »األنباء« في موقع التصوير 

التقينا مع ام سوزان فكان هذا احلوار:
أم سوزان عساچ على القوة؟

اهلل يقوي����ك ي����ا خالد ومش����كورين على 
هاحلضور.

كل س��نه تطلعني بطلة جديدة على اجلمهور 
وتبدعني س��واء من املسلسالت اللي تكتبينها أو 

من مؤلفني آخرين.
الواحد الزم ما يوقف عند حد معني ألن الفن 

رسالة وإذا الواحد آمن فيها تشوفه يبدع.
كلمينا عن املسلسل؟

طبعا هذا املسلسل يعطي لنا صورة للواقع 
اللي تعيشه بعض املجتمعات سواء بالكويت 

أو في دول العالم الن املشاكل 
اللي قاعدة تصير مش����اكل 
إنس����انيه من واقعنا سواء 

أو بنكران اجلميل  باجلحود 
أو حتى بالكره واحلب ومن خالل 
هذا العمل نتطرق لفكرة أخت 

تضحي بحياتها من أجل إخوانها 
لكنها تفاجأ بالنكران من اجلميع، 
ونأمل من اهلل أن يوفقنا في هذا 
العمل ويحوز إعجاب املشاهدين.
أكيد راح يعجبنا مادام أنت فيه.

مشكورين يا »األنباء« على دعمكم 
الدائم للفن والفنان الكويتي.

خالف حاد بين حياة الفهد وعبدالرحمن العقل في العدان

خالد السويدان
يبدو أن مشاكل الوسط الفني 
ال ميكن أن تنتهي حتى إذا كانت 
مدعوم����ة بالرواب����ط والعالقات 
األسرية، مما قد يؤثر في املجتمع 
بش����كل عام وعلى أصحاب هذه 
املشكالت بش����كل خاص، هذا ما 
ش����اهدناه في العدان بني الفنانة 
القديرة حياة الفهد والفنان املبدع 
اثناء تصوير  العقل  عبدالرحمن 

مسلسل »عواطف«.
 وألن الدراما اخلليجية تنقل 
وتصور الواقع الذي نعيشه على 
الشاشة لذلك نرى أن هذه املشاكل 
ما هي إال جتس����يد للمعاناة التي 

نعيشها في واقعنا املرير.
»األنباء« كان����ت متواجدة في 
لوكيشن تصوير مسلسل »عواطف« 
تألي����ف هديل املرج����ان وإخراج 
نور الضوي ومن بطولة الفنانة 
القديرة حياة الفهد وعبدالرحمن 
العقل ومنى شداد وعلي البريكي 
وس����ناء يونس وصادق الدبيس 
ومرام وجاسم عباس وأمل عباس 
وسوزي وس����يعرض العمل على 
قناة أبوظبي في شهر مارس املقبل، 
حيث رصدت قصة املسلسل وادوار 

بعض أبطاله.

قصة العمل

تدور احداث القصة حول األخت 
الكبرى »عواطف« وهي امرأة في 
اخلامس����ة واخلمسني من عمرها، 
عاشت حياتها في خدمة ورعاية 
أبيه����ا واخوتها الثالث، بناء على 
وصية تركتها لها والدتها، وبعد 
وفاة أبيها ته����ب حياتها من أجل 

اخوتها، فترفض الزواج وال تكمل 
تعليمه����ا وجتعل كل همها هو أن 
تصنع من أخوتها شيئا يذكر في 
احلياة. وبعد أن متضي السنوات، 
يكب����ر األخوة، وكل منهم يش����ق 
طريقه في احلياة، تأخذهم الدنيا 
ويعتزمون بيع املنزل الذي تسكن 
في����ه »عواطف« من أجل أن يأخذ 
كل منهم حق����ه، إال أن »عواطف« 
تواجه هذه البيعة بالرفض، ولكن 
يلجأ األخوة إلى احليلة من أجل 

الوصول إلى غايتهم.
و يبدأ الصراع بني األش����قاء، 
وتواج����ه »عواط����ف« اجلح����ود 
والنكران من قب����ل أخوتها الذين 
يعاملونها بقسوة، فتفكر باخلالص 
واالبتعاد عنهم وبيع كل شيء حتى 

ذكرياتها معهم .
تعيش »عواطف« حياتها بعيدا 
عن أخوتها وتستأجر شقة خاصة 
لها تعيش وحيدة وتقرر أن تعمل 
بوظيفة، ومبس����اعدة من جارتها 
جتد عمال في مختبر طبي، وهناك 
يبتسم لها القدر ويجمعها بشخص 
يعيد لها البس����مة من جديد، في 
الوقت الذي يبدأ الندم في التسلل 
إلى نف����وس إخوتها، خاصة بعد 
أن يواجه األخوة مش����اكل كثيرة 
في حياتهم تكون وكأنها »حوبة« 
ملعاملتهم السيئة ألختهم الكبرى 
اعادة  »عواطف«. يحاول االخوة 
عالقتهم بأختهم عواطف لكن يبقى 
األمر هن����ا في يد »عواطف«، فهل 
ستغفر لهم وتعيد عالقتها معهم؟ 
هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل 
»عواطف« عند عرضه في الفترة 

املقبلة على قناة أبوظبي.

منى شداد العقل المدبر والداهية في األسرة
خلف الكواليس

أم سوزان: الواحد 
الزم م�ا يوقف عند حد 
معين ألن الفن رس�الة

اتسمت كواليس العمل بروح 
الدعابة والكوميديا خاصة بني مدير 
التصوير نادر احلداد والفنانة منى 

شداد.
 حضر لوكيش��ن العمل املنتج 
حسن العسيري واملنتج محمد العنزي 
وأشادا بالعمل من خالل بعض املشاهد 

التي شاهداها.
 أم سوزان والعقل حاوال إعادة 
الذكري����ات اجلميل����ة م����ن خالل 
مواقفهما مع بعض واملشاكل التي 
كانت تواجه كل واحد منهما أثناء 

تصوير أعمالهما.

الفنانة القديرة
حياة الفهد


