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فنـوناالربعاء ٢٤ ابريل ٢٠١٩

سعد الفرج وخالد أمني في مشهد من العمل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

جنوم »إفراج مشروط« ينتظرون الفرج في رمضان
٢٠١١ وهذه الفترة شهدت تغيير الدوائر 
االنتخابية مــن ١٠ دوائر الى ٢5 دائرة، 

وبالتالي تغيرت التركيبة واحلسبة.
بــدوره، قــال املخرج عيســى ذياب: 
املسلسل دراما تلفزيونية كويتية عامرة 
باألحداث والشخصيات والرموز والدالالت 
واخلطــوط املتقاطعة حول حكاية أربع 
فتيات يبحثن عن أسرهن بعد حياة مشبعة 
بالغموض، و»إفراج مشروط« ليس مجرد 
مسلسل درامي تلفزيوني اجتماعي كويتي، 
بل هو مرحلة متجددة، مكمال: فنيا يشتغل 
على العمل فريق ضخم من الفنانني يضم 

١٠٩ فنانني وفنانات.
فيما قالت الفنانة سلمى سالم: مسلسل 
»إفراج مشــروط« إن شــاء اهلل سيكون 
بارقة أمل للدراما اخلليجية ألنه مختلف 
عما يقدم حاليا على الســاحة، وأجســد 
من خالله شــخصية مجتمع من الطبقة 
املخملية، ويحمل الكثيــر من التغيرات 
والتطورات من خالل تقدميي كاركتر في 
فترة الثمانينيات بشكل غير وأداء غير.

من جهتــه، قال الفنان عبداحملســن 
القفاص: دوري شــخص متسلق يسعى 
للوصول للسلطة بطرق ملتوية وخبيثة، 
وال أود اخلــوض أكثــر فــي تفاصيــل 
الشــخصية حتى ال أحرق األحداث، لكن 
سأكتفي بأن أقول إن ما ذكرته هو مالمح 
الدور من اخلارج ولكن فيه خبايا كثيرة من 
الداخل ستشاهدونها وقت عرض املسلسل 

في رمضان إن شاء اهلل.

أما مؤلف العمل الكاتب عبداحملسن 
الروضان، فقال: مسلسل »إفراج مشروط« 
يتكلــم عن النفس البشــرية وكيف أن 
اإلنســان إذا أراد أن يســلك طريقــا في 
حياته، ســواء أكان خيرا أو شرا فهناك 
شــروط معينة، ألن اإلفراج ال يأتي إال 
بشــروط، وأردف: يتناول العمل فترة 
زمنية بدءا من بداية الثمانينيات حتى عام 

وقال الفنان فيصــل العميري: ألعب 
شــخصية »عبدالرحمــن« وهــو ليــس 
بالشخص السوداوي االنفعالي االنطوائي، 
ولكن الظروف واألقدار وضعته في موقف 
ال يحسد عليه، وحتول ليصبح شخصا 
مختلفا ميلك قدرة وطاقة على االنتقام، 
مضيفا: باختصار »عبدالرحمن« هو احملرك 

األساسي ألحداث العمل.

من ذهب، ويعّرض أباه للكثير من املشاكل، 
مســتدركا: تدور أحــداث العمل من عام 
١٩8٠ الى عام ٢٠١١ وهذه احلقبة حتديدا 
شهدت كثيرا من األمور في العالم العربي 
بشــكل عام وفي الكويت بشــكل خاص، 
ويحسب للكاتب أنه استطاع أن ينسج 
من وحي خياله شــخصيات عاشت هذه 
احلقبة الزمنية من خالل أحداث املسلسل.

وردا على سؤال »هل وجدت صعوبة 
في جتســيد هــذه الشــخصية؟« أجاب 
)ضاحكا(: أعتقد بعد هذا العمر مر علي 
كثير مجانني، لذلك من السهل أن أتقمص 

مثل هذه الشخصية.
وحتــدث النجم خالــد أمني عن دوره 
قائال: أقدم شــخصية »إبراهيم« الشاب 
الغنــي األرعن الذي ولد وفي فمه ملعقة 

ياسر العيلة 

تدور حاليا كاميرا املخرج املوهوب عيسى 
ذياب لتصوير مشاهد املسلسل اجلديد »إفراج 
مشروط«، والذي يعتمد على أسلوب تشويقي 
اجتماعي ويتناول حكاية أربع فتيات يحاولن 
البحث عن أسرهن أمام ظروف قاهرة مقرونة 
بالغموض تتقاطع أحداثها مع أحد األثرياء 
الباحث عن فك شفرة كتاب مفقود به أسرار 
وأجوبة عن أسئلة يطرحها العمل الذي تدور 
أحداثه ما بني فترة الثمانينيات وحتى عام 
2011، ويضم نخبة من النجوم يتقدمهم الفنان 
الكبير سعد الفرج، باإلضافة الى خالد أمني 
وفيصل العميري وهدى اخلطيب وأحمد 
إيراج وعبداحملسن القفاص وهبة الدري وفرح 
الصراف وعبداهلل الزيد ومحمد العلوي وشهد 
الياسني وسلمى سالم، وكل هؤالء النجوم 
ميرون بظروف جتعلهم »ينتظرون الفرج«، 
وهذا الفرج له شروط معينة متى توافرت 

يكون هناك »إفراج مشروط«. 
»األنباء« تواجدت فــي موقع تصوير 

املسلسل والتقت جنومه، فإلى التفاصيل:
فــي البداية، قال النجم الكبير ســعد 
الفرج: »إفراج مشروط« بطولة جماعية، 
حيث يضم نخبة من النجوم أعتز بأنني 
واحد منهم بخالف أن النص حلو واإلخراج 
حلو، وأجســد فيه شخصية أب عصبي 
»نــص عاقل ونص مجنــون« تصرفاته 
هوجــاء، واملجتمع ال يخلو من مثل هذا 

الكاركتر.

املسلسل يضم 109 فنانني وفنانات ويتصدى إلخراجه عيسى ذياب
لقطة جماعية لنجوم العمل مع الزميل ياسر العيلة

فيصل العميري سلمى سالماملخرج عيسى ذياب هبة الدري

ملشاهدة الڤيديو

خالد أمني: ولدت في فمي ملعقة من ذهبسعد الفرج: أنا »نص عاقل ونص مجنون«

»مشاوير« منى شداد وأحمد العونان قبل اإلفطار

يبحث عن متيز شاشــة تلفزيون 
الكويت خالل شهر رمضان سواء 
من خالل البرامج أو األعمال الدرامية 
التي ستعرض على شاشة التلفزيون 
لبطولتها كبار  والتي ســيتصدى 

الفنانني.
لتقدميه  »مشــاوير« تتصدى 
النجمة منى شداد مبشاركة النجم 
احمد العونان ويرأس فريق إعداده 
هنادي االبراهيم ويشارك في اإلعداد 
الدويخ ويتصدى  الزميل صالــح 
إلخراجه حسني بومجداد ورياض 
العبيد واإلشــراف العام ألســامة 

املخيال.

مفرح الشمري 
@Mefrehs

في ظل اســتعدادات تلفزيون 
الكويت لشــهر رمضان، يواصل 
فريق عمل برنامج »مشاوير« تصوير 
حلقاته في عــدة أماكن في البالد، 
وذلك ليتسنى عرضه قبل اإلفطار، 
وهو برنامج خفيف وعائلي ألبعد 
احلدود وبعيد عن الرسمية املتبعة 

في البرامج األخرى.
البرنامج جاء بناء على توجيهات 
الوكيل املســاعد لشــؤون قطاع 
الذي  التلفزيون ســعود اخلالدي 

يُبث طوال شهر رمضان على شاشة »الكويت«

فريق عمل برنامج »مشاوير« وكيل التلفزيون سعود اخلالدي

منى شداد في البرنامج

ملشاهدة الڤيديو

اخلميسي يسأل ليلى عبدالعزيز: »وينك«؟!
انتهــى فريــق عمــل برنامــج 
»وينك« من تصوير حلقة من العيار 
الثقيل مع املطربة الكويتية القديرة 
ليلى عبدالعزيز التي حتدثت عن 
بداياتها الفنية والصعوبات التي 
واجهتها وعالقاتها باململكة العربية 
الســعودية وشعبها التي تكن له 

كل محبة واحترام وتقدير. 
فــي  احللقــة  تصويــر  ومت 
منزل صاحبة االغنية الشــهيرة 
»ياالســمرانية« ليلى عبدالعزيز 
اول ملحنــة كويتيــة وخليجية 
والتي حققت شــهرة واســعة في 
عالـــــم الغنــاء والتلحني ولديها 
قاعدة كبيرة من العالقات الفنية 
مع مطربي الوطن العربي واخلليج 

جنوم الساحة الغنائية وملحنيها 
مثل امللحن انور عبداهلل والشاعر 
طالل الســعيد واملطرب الشعبي 

حبيــب الدويلــة باالضافــة الــى 
عدد من الالعبني في شــتى انواع 
الرياضة واختفوا اآلن عن الساحة.

محمد اخلميسي أثناء حواره مع املطربة ليلى عبدالعزيز املطربة القديرة ليلى عبدالعزيز

البرنامج من اعداد وتقدمي محمد 
اخلميسي، ويبث على قناة روتانا 
خليجية، واســتضاف العديد من 

أماني البداح: كل فنون اإلقناع املعاصرة 
هي محاوالت للتحايل على التفكير السليم

أميرة عزام
@amira3zzam

أقام مركز الشــيخ جابر 
األحمد الثقافي ندوته الثقافية 
األسبوعية »حديث االثنني« 
مساء امس األول حتت عنوان 
»الفنون املعاصــرة لتقييد 
الفكــر« للمحاضرة د.أماني 
علي البداح وهي نائبة املدير 

العــام لــإدارات والبرامــج 
املســاندة مبؤسسة الكويت 
العلمــي، وأســتاذ  للتقــدم 
مســاعد في قســم الفلسفة 
بجامعــة الكويــت من ٢٠٠١ 
إلــى ٢٠١٤، تقــع اهتماماتها 
البحثية في مجاالت فلسفة 
وتاريــخ العلــوم وفلســفة 
الطب، وأخالق البحث العلمي، 
والنظرية التأويلية، واملنطق 
الصــوري، واملنطــق غيــر 

الصوري.
النــدوة طارحة  وجاءت 
احلديث عــن عالم التواصل 
املســتمر، الذي ينافس على 
االنتبــاه ملراســلي القنوات 
اإلخبارية، ومروجي العالمات 
التجاريــة، وموزعــي دور 
النشر، والطواقم اإلعالمية 
ومســوقي  للسياســيني، 
األبحاث العلمية، واملتبارزين 
على املنابــر، وناقلي حكايا 
احلــي واألســرة املمتــدة، 
البــداح: كل منهــم  وقالــت 

يريد االســتئثار بقطعة من 
عقلك، وليس منهم من يريد 
أن مينحــك فرصــة التفكير 
املتأني فيما يأمل منك اتباعه، 
فكل فنون اإلقناع املعاصرة 
هي محاوالت دؤوبة للتحايل 
على التفكير السليم، وألسر 
منطقــك فــي أضيــق نطاق 
ممكــن. وأنت أيضــا بدورك 
متارس هــذه احليــل، ألنك 
تعلمت أن زيادة عدد متابعيك 
أفضل من زيادة عدد مبارزيك، 
وأن عدد زبائنك أهم من مدى 
علمهم مبحتوى سلعك، وأن 
قدرتك على إسكات معارضيك 
أجدى من قدرتك على إقناعهم 

باحلجة.
وشــرحت هذه اجللســة 
عــددا من أولويــات التفكير 
النقدي التــي تفضح جيلنا 
في تقييد حرية اآلخرين في 
التفكير، وتنافسنا احملموم 
في مواصلة تقليص مساحة 

التفكير السليم.

خالل ندوة »حديث االثنني« في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي

اماني البداح في ندوتها مبركز جابر الثقافي


