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ال يختلــف اثنــان أن 
الســعودي  املسلســل 
»العاصــوف« الذي كتب 
قصته الراحل عبدالرحمن 
الوابلــي وتصدى لكتابة 
واحلــوار  الســيناريو 
ناصــر  بــه  اخلاصــني 
العزاز، رسم خطا جديدا 
في الدراما السعودية منذ 
جزئه األول الذي عرض 
العام املاضي واستمر هذا 
التوهج في رمضان ٢٠١٩، 
رغــم الضعف الكبير في 

إخراج الثاني.
وقد استحق »العاصوف« 
بجــدارة الفوز بـ »شــعلة 
األنباء« العام املاضي كأفضل 

مسلسل خليجي.

قضايا حساسة
وعلى الرغم من الهنات 

فــي حقبتــي الســبعينيات 
والثمانينيــات مــن القــرن 
املاضي بكل ما حتمل هاتان 
احلقبتان من تطور عاشــه 
املجتمع السعودي املتسامح 
واملتقبل للحيــاة العصرية 
رغــم وجــود بعــض دعاة 
الدينــي املوجــود  التشــدد 
فــي تلــك الفتــرة ومظاهر 
الدعوة الى اجلهاد والتبرع 
للمجاهدين في أفغانســتان 
وذلك عبر مكبرات الصوت 
فــي املســاجد باإلضافة الى 
»تكسير« اجهزة التلفزيون 
باعتبار مشاهدته إثما عظيما.

استثمار النجاح
لألسف الشديد لم يستثمر 
العمــل الســوري  مخــرج 
املثنى صبح جنــاح رؤيته 
اإلخراجيــة في اجلزء األول 
فلم يكن هناك اي جديد يذكر 
في اجلزء الثاني الذي شابه 
املــط والتطويــل والتكــرار 

باحلــوارات إال في محطات 
قليلــة مثل مشــاهد اقتحام 
احلرم والذي اســتعان فيها 
مبشاهد »أرشيفية« موجودة 
على اليوتيوب جلذب املشاهد 
اقتحــام  وحققــت مشــاهد 
احلرم أرقام متابعة خيالية 
ألنهــا تنفذ للمرة األولى في 
الدراما السعودية، خصوصا 
أن احلدث فرض نفسه على 
اجلميع وكان مفيدا لألجيال 
الذين ليست لديهم معلومات 
عن حادثة جهيمان واقتحامه.
أمــا على مســتوى األداء 
أداء  أن  التمثيلــي، ال شــك 
الفنان القدير ناصر القصبي 
رائع وقدم شــخصية سعد 
خالــد الطيان بــكل ثقة منذ 
اجلزء األول ويستمر بأدائه 
املميز في اجلزء الثاني، وإلى 
جانبه الفنانة القديرة ليلى 
السلمان التي قدمت شخصية 
»هيلة« األم قوال وفعال بشكل 
مقنــع، والفنــان عبداإللــه 

اليزال العمل يستحوذ على 
اهتمــام املشــاهد اخلليجي 
القضايا  والعربــي بســبب 
احلساســة التــي يناقشــها 
وتسليطه الضوء على قضية 
التشدد الديني التي عانى منها 
املجتمع السعودي في حقبتي 
السبعينيات والثمانينيات.

وحمــل اجلزء الثاني من 
املسلسل العديد من املفاجآت 
املتعلقة بعالقة خالد )ناصر 
القصبي( وإخوته، والطفرة 
االقتصادية التي انعكســت 
علــى عملــه، وارتبــاط كل 
ذلــك بالتحــوالت الكبيــرة 
التــي شــهدتها الســعودية 
بداية من فترة الثمانينيات 
السياســي  علــى الصعيــد 
واالجتماعي والثقافي والفني 
املتمثل بافتتاح دور السينما.
فريق عمل »العاصوف« 
القدير  الفنان  وعلى رأسهم 
ناصر القصبي استطاع تقدمي 
صورة للمجتمع السعودي 

السناني الذي جّسد شخصية 
األخ األكبر »محسن« بشكل 
جميــل خصوصــا أنــه من 
خالله تتجدد األحداث، ألنه 
يتسبب في العديد من املشاكل 
ألسرته، واالمر كذلك للفنان 
الشاب يعقوب الفرحان الذي 
جسد شخصية جهيمان في 
املسلســل. وتواصل الفنانة 
رمي عبــداهلل التي جســدت 
دور »جهيــر« تألقهــا فــي 
هــذا املسلســل علــى الرغم 
مــن مهاجمــة املشــاهدين 
لهــا أللفاظهــا »املبتذلــة« 
خصوصا مــع زوجها خالد 
الطيان ولكنها تبقى مميزة 
بتقمصها الشخصية بشكل 
الفــت، بينمــا جنــد الفنان 
حبيب احلبيب الذي يجّسد 
شخصية »حمود« دون تطور 
يذكر خصوصــا أنه في كل 
مشهد »يقط أفيهات« للضحك 
ولكنهــا تظهــر ثقيلــة على 

الشاشة!

جهيّر تألقت في شخصيتهاهيلة جسدت شخصية االم بشكل مقنع  حمود قدم شخصيته دون تطويرمحسن  قدم شخصيته بتميز

سعود اخلالدي: دورة عيد الفطر تلبي جميع األذواق

أكــد وكيــل وزارة االعالم 
التلفزيون  املساعد لشــؤون 
ســعود حمد اخلالــدي انه مت 
االنتهــاء من إعداد وتنســيق 
دورة البرامج التلفزيونية لعيد 
الفطر السعيد، لتمثل استكماال 
للنجاح الذي حققه تلفزيون 
الكويــت بدورتــه البرامجية 
لشهر رمضان املبارك ٢٠١٩، مبا 
تضمنه من حشد برامجي منوع 
وثقافي وبرامج للمســابقات، 
مبــا يؤكــد أهميــة الرســالة 
اإلعالمية الكويتية للمشاهدين 
داخل الكويت وخارجها والتي 
تؤكــد على الهويــة الوطنية 
برســالة حضارية وإنسانية 
وثقافية رفيعة املستوى. وقال 
اخلالدي، فــي بيان صحافي، 
ان برنامــج »ضحاوي العيد« 
سيتم بثه في العاشرة صباحا 
ملدة ســتني دقيقة اعتبارا من 
اول أيام عيد الفطر الســعيد، 
وهو من تقدمي أسماء السيف 
وفاطمة بوحمــد ومن اخراج 

مساء، وبرنامج »بروفة العيد« 
الذي سيعرض الساعة الثامنة 
والنصف مساء والذي يسلط 
الضــوء على بعــض االعمال 
املسرحية التي سيتم عرضها 
خالل فتــرة العيــد. وأضاف 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
التلفزيــون ســعود اخلالدي 
أن برنامــج »ســهرة يــا حلو 
جمعتنا« سيتم عرضها الساعة 
التاسعة والنصف ملدة تسعني 
دقيقة طوال أيام العيد، حيث 
سيكون ضيوف السهرة جنوم 
االعمال الدرامية التلفزيونية 
ومقدمي البرامج التلفزيونية 
خالل شهر رمضان املبارك، الى 
جانب سهرة »جلسات العيد« 

عطلة العيد، وبرنامج »سوالف 
العيــد« ومدته ثالثون دقيقة 
وبرنامــج »العيديــة« ومدته 
ثالثون دقيقة. وقال اخلالدي 
ان تلفزيون الكويت ســيقدم 
ملشــاهديه خــالل رابــع أيام 
العيــد مفاجــأة جميلة وهي 
برنامــج »عــودة الســندباد« 
الذي ســتيناول فيه كواليس 
اوبريــت »مذكــرات بحــار« 
بعــد أربعني عاما من تنفيذه، 
حيــث يســتضيف البرنامج 
كل املشــاركني األساسيني في 
اوبريت »مذكرات بحار«، ومنهم 
الفنان القدير شادي اخلليج، 
ومخــرج االوبريــت االعالمي 
املخضرم محمد السنعوسي، 
حيــث ســيتم طــرح بعــض 
الذكريات اجلميلة اثناء انتاج 
االوبريت، والعديد من احملطات 
الكويتي  العمل  اخلاصة بهذا 

الكبير.
وفي ختام بيانه، أكد وكيل 
وزارة االعالم املساعد لشؤون 
التلفزيــون ســعود اخلالدي 
أهمية الرســالة التي يحملها 
الكويت ملشــاهديه  تلفزيون 
والتي ترسخ للقيم اإلنسانية 
النبيلــة والتقاليد املجتمعية 
االصيلة، من خالل املزاوجة بني 
االصالة واملعاصرة ومخاطبة 
العمريــة  املســتويات  كل 

والثقافية.

التي ســتعرض في الســاعة 
احلادية عشــرة مســاء وملدة 
ســاعة كاملة، وهى جلســات 
طربية مع كوكبة من الفنانني 
الشباب. وأشار اخلالدي الى 
ان من برامج املسابقات أيضا 
خالل دورة عيد الفطر السعيد 
برنامج »بطاقة تهنئة« والذي 
ســينتقل طاقم البرنامج الى 
املجمعات التجارية مبحافظات 
الكويت لتسجيل حلقاته مع 

رواد تلك املجمعات.
من جانب آخر، أشار سعود 
اخلالــدي الــى ان دورة عيــد 
الفطر الســعيد ستشمل عددا 
من األفالم الكويتية عرض أول 
وهي فيلم »بعيون« و»خميس 
وجمعة« الــى جانب عدد من 
األفــالم الكويتيــة واملصرية 
وكذلــك عدد من املســرحيات 

الكويتية.
وحول البرامج الثقافية في 
دورة عيد الفطر السعيد، قال 
وكيل وزارة االعالم املســاعد 
التلفزيون ســعود  لشــؤون 
اخلالــدي انــه ســيتم عرض 
أيام  الثقافيــة طوال  البرامج 
العيــد وهي برنامــج »عيدنا 
غيــر« ومدتــه عشــر دقائق، 
وبرنامــج »العيــد وياهــم« 
ومدته ثالثون دقيقة، ويسلط 
الضوء على العاملني بوزارات 
ومؤسسات الدولة اثناء فترة 

وكيل التلفزيون سعود اخلالدي

محمد بولند، وسيستضيف في 
حلقاته العديد من الشخصيات 
الفنية املجتمعية التي شاركت 
في دورة رمضان مثل »كاش مع 
نواف« و»مشاويررمضانية« 
و»كل يوم كشته« و»باإلمكان« 
و»انا اقدر« و»فوزنا اإلذاعي« 
و»مدفــع اإلفطــار« باالضافة 
الــى برنامــج »ملســة فــوز« 
الذي سيتواصل مع اجلمهور 
طوال ايام عيد الفطر، وسيتم 
بثه على الهواء مباشــرة في 
الساعة الثانية بعد الظهرالى 
جانب برنامــج »أقبل العيد« 
الذي ســيتم بثــه على الهواء 
مباشــرة مــن ســوق شــرق 
الســاعة اخلامســة والربــع 

محمد احلداد: اجلمهور املصري »يخرع« وال حتاتي

ياسر العيلة

أعرب الفنان محمد احلداد 
عن سعادته بردة فعل اجلمهور 
املصــري عــن مشــاركته في 
الثالث من مسلســل  اجلــزء 
»كلبــش« للنجم أمير كرارة، 
وأضاف قائال: »انا انصدمت من 
ردة فعل اخواننا املصريني« 
كانت »وايد« إيجابية وتأثروا 

بالنســبة له خاصة انه مّثل 
أمام جنوم كبــار مثل الفنان 
أحمد عبدالعزيز الذي يعتبره 
تاريخا، وأضاف قائال: املشاهد 
التــي جمعتني بالفنان أحمد 
عبدالعزيز تعني لي الشــيء 
الكبيــر فكنت أشــعر بأنني 
أمثل أمــام »املــال والبنون« 
و»ذئــاب اجلبــل« وغيرهما 
مــن أعماله الرائعــة، واعتبر 

الكنــدري في رمضــان، قال: 
حبيت املسلسالت الثالثة التي 
قدمتها خاصة انها قدمت في 
كل مسلسل كاركتر مختلف، 
ولكــن حبيــت أكثــر لعبهــا 
مــع النجمة هدى حســني في 
مسلسل »أمنيات بعيدة«، كما 
أعجبني جتسيدها لشخصية 
البنت املسكينة واملغلوب على 

أمرها.

نفسي محظوظا بأنني عملت 
معه ومع النجــم أمير كرارة 

واملخرج د.بيتر ميمي.
وعن الدويتو الذي يجمعه 
الفنانــة هنــادي  بزوجتــه 
الكندري في املسرح قال: هناك 
كيمياء كبيرة بيني وبينها في 
املسرح ونفهم بعض بنظرة 
العني. وعن العمل املفضل له 
من األعمال التي قدمتها هنادي 

معجب بأداء هنادي الكندري في »أمنيات بعيدة« وسعيد بـ »كلبش3«

مشهد يجمع احلداد مع الفنان القدير احمد عبدالعزيز وامير كرارة احلداد وكرارة في »كلبش«

كثيرا بشخصية عبداهلل التي 
قدمتها في املسلسل وبكلمة »ال 
حتاتي« التي كنت أرددها في 
العمل والتي صارت »ايفيه« 
عندهم ووين ما روح ينادوني 
عبــداهلل ال حتاتــي، وفعــال 
اســتقبال اجلمهــور املصري 

لي »يخرع«.
فــي  دوره  ان  وأضــاف 
املسلســل يعتبره »ماســتر« 

زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية والبرامج املنوعة رميوت كنترول
املعروضة  في رمضان تنقدها أو تعلق عليها باإليجاب أو السلب.

أقوال درامية
٭ »القوي مو من قطع عرج وسيح دم.. القوي اللي يحفظ االرواح 

ويحقن الدم.. االرض شبعت من دم املظاليم«
»رقية« سعاد علي/ عذراء

٭ »الدنيا حلظات والزم نســتغلها.. وكل دقيقة متر علي اعتبرها 
حلظة حياة جديدة«

»محب« حمد العماني/ غرس الود

٭ احنا نقدر نعيش بقلب مكسور ونحلق ونطير.. بس ملا تتكسر أجنحتنا 
ما نقدر نحلق وميكن منوت.

»لولوة« شيماء/ ال موسيقى في األحمدي

٭ شلون االقي الشوك منكم.. وأنا ازرع لكم الورد بايدي.
»لطيفة« هدى حسني/ أمنيات بعيدة

٭ ال تدفن راسك بالرمل مثل النعامة.. واعترف بأخطائك واملرض املوجود 
بعقليتك.

»هاجر« ليلى عبداهلل/ أجندة

س.. مشهد ُيدرَّ

استغالل 

صح النوم!

سخرية...!

املشــهد الــذي رقصت فيــه أدوري 
»سميرة الوهيبي« بالهندي في عرس 
ولدهــا خالــد مبسلســل »أنــا عنــدي 
نص« من املشاهد املؤثرة واملميزة في 
املسلسل وجنحت الوهيبي في توصيله 
للمشاهدين بأداء صادق ويدرس رغم 

نظرات من حولها.. شكرا سميرة.

ظهرت هبة نور في مسلسل »حرملك« 
بشــكل مختلف عن أعمالها الســابقة، 
وانتقلت من األدوار التي تستغل فيها 
جمالها فحسب، إلى دور »زمردة« الذي 
يحمل أبعــادا وتركيبات تظهر قدراتها 

التمثيلية.

للحني مسلسل »حضن الشوك« يدور 
في إطار عادي كله رتابة وملل واألحداث 
فيها مط وتطويل، وما في تصاعد درامي 
أو اثارة، رغم أننا وصلنا نهاية شــهر 

رمضان.. صح النوم! 

ســالفة الســخرية من بعض جنوم 
الفن في مسلسالت رمضان صارت عادة 
ســنوية البد منها، وتتسبب في كثير 
من األحيان في اللجوء للقضاء اذا كان 
النجم يرفض هذا األمر، وآخرها سخرية 
دنيا سمير غامن من صغر شكل عمرو 
دياب في مسلسلها »بدل احلدوتة 3«.. 

اهلل يستر من الياي!

»العاصوف«.. يثير االهتمام رغم ضعف اإلخراج

خالد الطيان بعد مقتل خاله في مشهد اقتحام احلرم

جهيمان وجماعته اثناء احتالل احلرم


