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فنـوناالربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٠

زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية والعربية والبرامج املنوعة 
املعروضة في شهر رمضان ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول

لعبة..!روبوت

دموع

ضحية

يبــدو أن شــيرين عبدالوهاب 
تأثــرت بأحداث مسلســل اخليال 
العلمي «النهاية» واإلنســان اآللي 
اللي فيــه، لدرجة انهــا أكدت أنها 
ستشكك في هوية أي شخص جديد 
ستقابله في حياتها لتتأكد أوال أنه 

إنســان وليس «روبوت»، وقالت: 
«أنا عندي مشــكلة مع أي شخص 
ممكــن أقابله، ألنــي هضطر أبص 
على قفاه األول، لو القيته معندوش 
زرار يبقى إحنا كده في أمان».. من 

عجائب الدراما العربية!

تبدأ كل حلقة من حلقات «فرصة 
ثانية» بطولة ياسمني صبري بتقدمي 
ملخص عن األحداث السابقة، لكن 

هذا امللخص مدتــه طويلة مقارنة 
بباقي مدة احللقة.. كل هذا ملخص 

شسالفتكم!

مشهد املسدس اللي يتم فيه تهديد 
سالم (عبداهللا السدحان) من قبل احد 
أفراد العصابة في «كسرة ظهر» مثير 

للسخرية، خصوصا أن املسدس اللي 
استخدم واضح انه لعبة ومو حقيقي.. 

صچ لعبتوا فينا!

املتابع ملسلسل «هيا 
وبناتها» البد أن يكون 
لفت انتباهه أن مشاعل 
(صمود)، بعد اختطافها 
واحتجازهــا مــن قبل 
بعض الشــباب، كانت 
تبكي بكاء شديدا لكن 
ما في وال دمعة نازلة 
من عينهــا، واملصيبة 
ان املخــرج مركز على 
ويهها.. ..بجي من غير 

دموع ماترهم!!

من كثر الضرب اللي تعرضت له 
مها (في الشرقاوي) من بيبي (طيف) 
وحور (إميان احلسيني) في مسلسل 
«الكون في كفة» شعرنا أن املوضوع 
صچي مو متثيل، خصوصا «حور» 

اللي شــكلها ما صدقت وقامت تطق 
«مها» بعنف شديد وعطتها «طراق»   
ما ينسي وشكل اميان اندمجت شوية 
وكملت عليها.. املشــهد طلع واقعي 

وحبوه املشاهدين!

أقوال درامية
٭ «الحياة دايمــا تعطينا دروس، 
والذكي اللي يستفيد منها بس اللي 

يطنشها يضيع»
«شيخة» زهرة اخلرجي/ مساحات 

خالية

٭ «اللــي يبتــز شــخص علشــان 
يستفيد من وراه بجيله يوم والناس 

تبتزه ألن هالدنيا أخذ وعطى»
«هيا» باسمة حمادة/ هيا وبناتها

٭ «اللــي يحب عمره ما يقتل اللي 
يحبــه بالعكس يحافظ عليه حتى 

لو الزمن صار ضده»
«عبيد» احمد األنصاري/ الشهد املر

٭ «األم اكثر وحدة تغطي وتطمطم 
على أخطاء عيالها وال تتحجى فيهم 
علشان ما تبيهم يطلعون بالشينة»
«أديبة» سعاد عبداهللا - «جنة هلي»

٭ «البيزات قبل تتحجى بس اليوم 
ما تجيب دوا يشــافي العلة بعد ما 

تساوت الروس»
«ابو عبدالعزيز» جاســم النبهان - 

«محمد علي رود»

٭ «البني آدم إذا قصوا ايدينه يشعر 
باأللم ويظل يشــعر فيهــا وكأنها 

موجودة»
«دانة» هدى حسني - «شغف»

ملخص 

إذاعة الكويت ملستمعيها: «صباح األعياد»
مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد اجلهــود املبذولة من 
االذاعة بوزارة االعالم  قطاع 
للحــد من انتشــار ڤيروس 
الكورونا والتي سخرت جميع 
برامجها في توعية املستمعني 
بالداخل واخلارج عن مخاطر 
هذا الوباء اخلطير بالتعاون مع 
اجلهــات املعنية وذلك تنفيذا 
لتعليمــات مجلــس الوزراء 
وااللتزام بها، يســتعد قطاع 
اإلذاعة بوزارة االعالم لتقدمي 
عــدد من البرامج املباشــرة 
واملسجلة لعيد الفطر املبارك 
وذلك بتوجيهات مباشرة من 
الوكيل املساعد لشؤون قطاع 
املبارك  الشــيخ فهد  االذاعة 
الذي يحرص دائما على تقدمي 
االفضل جلميع املستمعني في 
ظل الوضع الراهن التي تعيشه 

البالد وبلدان العالم.
في هذا الصدد، خصصت 
اذاعة  الكويت وحتديدا  إذاعة 
البرنامج العام عددا من البرامج 
اإلذاعية املباشرة التي ستواكب 
االحتفال في عيد الفطر وذلك 
بشكل محدود تقدم من خاللها 
املفيدة واملســلية  املعلومــة 
التي تغنى  التراثية  واالغاني 

في ايام العيد مع الفالشــات 
التوعويــة اخلاصة بڤيروس 

كورونا.
لـ  وفي تصريــح خاص 
«األنباء»، بني الوكيل املساعد 
الشيخ  االذاعة  لشؤون قطاع 
فهد املبــارك أن دورة برامج 
إذاعة الكويــت في هذا العيد 
ستكون مختلفة عن سابقها 

النها تأتي في ظروف استثنائية 
تعيشها البالد في ظل انتشار 

ڤيروس «الكورونا».
واضاف قائال: على الرغم 
الكويت  من ذلك ارادت اذاعة 
ان حتتفل مع مستمعيها فرحة 
العيد من خالل خطة متنوعة من 
برامج الهواء والبرامج املسجلة 
التي تتماشى مع التي تعيشها 

البالد حاليا.
املناســبة، هنأ  وفي هذه 
الوكيل املساعد لقطاع االذاعة 
الشــيخ فهد املبارك، صاحب 
الســمو االمير الشيخ صباح 
االحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ 
نواف االحمد الصباح، حفظه 
اهللا، واحلكومة الرشيدة، متمنيا 
من املولى عز وجل ان تزول 
هــذه الغمــة وان يحفظ اهللا 
الكويت وشعبها من كل مكروه.

ومن البرامج املباشرة التي 
تبث في اذاعة الكويت في عيد 
الفطر برنامج «صباح األعياد» 
من تقدمي فيحاء السعيد ودعاء 
عبد الرحمن ومحمد العدواني 
ومن اخراج بدر املروان، برنامج 
«مراحب العيد» من تقدمي طالل 
املاجد ومرمي الســبهان ومن 
اخراج يوسف بودريد، برنامج 
«عيدكم مبارك» من تقدمي امل 

محمد وفاطمة الطباخ واخراج 
ادهام العنزي، برنامج «عساكم 
من عــوادة» تقدمي نادية مال 
اهللا ورمي ابراهيم ومن اخراج 

جابر اجلاسر.
التي  البرامج املسجلة  اما 
تبــث فــي دورة العيد فهي: 
العيد» تقدمي  برنامج «لقــاء 
ابراهيم ماتقي واخراج سعود 
احلربي وبشاير املطوع، برنامج 
«ينعاد عليكــم» تقدمي انوار 
املطيري ومحمد مزيد واخراج 
مشاري مناور، برنامج «فرحة 
العيد» تقــدمي خالد العضيلة 
واخراج محمد املطبقي، برنامج 
«مشاعر قيمة» تقدمي د.احمد 
ملفي الديحاني واخراج سعد 

الشريان.
يذكر ان اذاعة البرنامح العام 
تنضم الذاعة القرآن الكرمي من 
الســاعة الثانية صباحا حتى 
السادسة صباحا بشكل يومي.

خصصت دورة محدودة للعيد بإشراف وكيلها الشيخ فهد املبارك الصباح

دعاء عبدالرحمنفيحاء السعيد إبراهيم ماتقي

محمد السعد لـ «األنباء»: كنت خائفًا من «في ذاكرة الظل» 

عبداحلميد اخلطيب

بخطى ثابتة يسير املخرج الشاب 
محمــد الســعد في الوســط الفني، 
متسلحا بالعلم الذي حصده خالل 
دراســته في املعهــد العالي للفنون 
املســرحية (خريــج دفعــة ٢٠١٥)، 
ومعتمدا على االستفادة من املخرجني 
واملمثلني أصحــاب اخلبرات الذين 
يتعامل معهم، واضعا نصب عينيه 
طموحه بأن تكون له بصمة خاصة 

به في عالم اإلخراج.
الســعد حتدث لـــ «األنباء» عن 
مشاركته كمخرج منفذ في مسلسل 
«في ذاكرة الظل»، وقال: سعيد جدا 
بأن أكون فردا ضمن فريق هذا العمل 
الــذي يحصد ردود أفعــال إيجابية 
واســعة على مستوى اخلليج، فقد 
ضــم كوكبــة من النجــوم أصحاب 
األداء التمثيلي العالي، بجانب القصة 
اجلميلة التي صاغتها الكاتبة مرمي 

نصير، واإلخراج املختلف حتت قيادة 
محمد كاظم، مســتدركا: كنت خائفا 
من التجربة كونها املرة االولى التي 
اشــترك فيها مع الفنان القدير داود 
حســني، لكن بعد بروڤــات الطاولة 
ودخول لوكيشــن التصوير اتضح 
لي اجلانب اإلنساني لدى بوحسني 
الــذي كان يرعى اجلميــع بأخالقه 
العالية ونصائحه، وباقي «الكاست» 
الذين ساد بينهم جو احلب، فشعرت 
بأريحية كبيرة في هذه التجربة التي 
أضافت لــي الكثير وأعطتني دفعة 

قوية في مشواري.
ومسلسل «في ذاكرة الظل» الذي 
يعــرض في ســباق شــهر رمضان 
اجلــاري مــن تأليــف مــرمي نصير 
وإخراج محمد كاظــم، مخرج منفذ 
محمد الســعد، وبطولــة نخبة من 
النجــوم منهم: داود حســني، عبير 
اجلندي، يعقوب عبداهللا، شــيماء 
علــي، أحمد إيــراج، محمــد صفر، 

عبداهللا عبدالرضا، فرح املهدي، علي 
العلي، تقى، رانيا شــهاب، منصور 
البلوشي، محمد املنصوري، فيصل 
املزعــل، شــايع الشــايع، وغيرهم، 
وتدور قصته فــي قالب من الدراما 
االجتماعيــة، حول أب وصراعه مع 

أبنائه.
وتابــع الســعد: «فــي ذاكــرة 
الظل» العمــل الثاني لي في الدراما 
التلفزيونيــة بعــد مسلســل «ماذا 
لو؟» الذي عرض العام املاضي ونال 
اعجاب كل من شاهده، كما اشتغلت 
 I» مع الفنانة شجون في مسرحيتي
Wish» و«Tomorrow»، مستدركا: ال 
استعجل في خطواتي واصعد سلم 
اإلخــراج تدريجيا حتــى اصل الى 
طموحاتي، مؤكدا انه ال يرى نفسه 
مخرجا مسرحيا، ويشعر بان مكانه 
هو التلفزيون، لــذا يبذل اقصى ما 
لديه ليثبت نفسه وتكون له بصمة 

خاصة به في الدراما. 

وكشــف املخــرج الشــاب عــن 
حتضيره لفيلم ســينمائي قصير، 
وقــال: الفيلم عبارة عن جتربة من 
خاللها أقيم نفسي كمخرج، ومدته 
مــن ٧ إلى ٩ دقائق، وهو عبارة عن 
فكرة مؤثــرة جدا، مشــيرا الى انه 
سيعلن عن التفاصيل بعد انتهاء أزمة 
كورونا، كما لفت الى أن العمل اجلديد 
سيكون للمشــاركة في املهرجانات 
الســينمائية، ورمبا يشهد مشاركة 
بعــض الفنانــني املقربــني منه مثل 
عبداهللا عبدالرضا ومنصور البلوشي 

ومحمد املنصوري.
وبسؤاله كمخرج شاب عن الوسط 
الفني وهل واجهته أي عقبات؟ أجاب 
السعد: «الوسط الفني وايد صعب، 
ممكــن تالقي أعــداء، وممكــن احد 
يحفــر لك، وفيه أشــكال وايد، لكن 
انت وشطارتك»، مشددا في الوقت 
نفسه على أن املوهبة دائما تفرض 
نفسها وجتد طريقها حتت أي ظروف.

أكد أنه ال يستعجل في خطواته ويصعد سلم اإلخراج تدريجياً.. وهذا ما حدث من داود حسني

صورة جتمع السعد مع الفنان القدير داود حسني محمد السعد مع فريق عمل «في ذاكرة الظل»

نادي «األنباء» الفني

عادل عقلة:حليمة بولند في الهجوم
وبشار الشطي من املدافعني

بشار جاسم

«نادي األنباء الفني» زاوية نسلط من 
خاللهــا الضوء على تشــكيلة فريق لكرة 
القدم مكون من عدد من جنوم الفن يضعها 
مجموعة من الالعبني أو املدربني أو اإلعالميني 
مبجــال الرياضة، ومن وجهــة نظر نائب 
رئيــس جهاز الكرة بنــادي الكويت عادل 

عقلة عبارة عن:
حارس املرمى: داود حسني.

٤ مدافعني: خالــد البريكي، احمد العونان، 
طارق العلي، بشار الشطي.

٣ خط وسط: احمد الفيشاوي، درة، دينا فؤاد.
٣ هجوم: راشد املاجد، ماجد املهندس، حليمة 

بولند.
ومدرب الفريق: ميرفت أمني.

عّظم اهللا أجرك 
يا فهد العليوة

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى الكاتب فهد العليوة لوفاة 
والدته هناء عبداهللا املندي، سائلني املولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويدخلهــا فســيح جناته ويلهــم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون)


