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تواصل تصوير مسلسل «مني وفيني»

مجرد رأي

صمود الكندري تثني على وزارة اإلعالم
الداعم األساسي للدراما الكويتية
كتبت �سو�سن �أ�سعد:
ثمنت الفنانة املنتجة �صمود
ال��ك��ن��دري ال��دع��م ال��ك��ب�ير ال��ذي
حتظى به �صناعة االنتاج الدرامي
التلفزيوين الكويتي من لدن وزارة
االعالم حيث قالت « وزارة االعالم
الداعم اال�سا�سي للدراما الكويتية»
وتابعت يف ت�رصيح خا�ص مبنا�سبة
ت�صوير م�سل�سل «مني وفيني»:
اجدها منا�سبة وفر�صة �سانحة ان
ا�شيد بالدعم الكبري الذي تقدمة
وزارة االع�لام م�شكورة ل�صناعة
االنتاج الدرامي وذلك بتوجيهات
م���ن ل���دن وزي����ر االع��ل��ام وزي���ر
ال��دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد
اجل�ب�ري و�أي�����ض��ا وك��ي��ل ال���وزارة
منرية الهويدي والوكيل امل�ساعد
لقطاع التلفزيون �سعود اخلالدي
والوكيل امل�ساعد لقطاع ال�صحافة
وال��رق��اب��ة والن�رش عبداملح�سن
ال��ع��وا���ش واي�����ض��ا جلنة املنتج
املنفذ وال�رشاء املميز على دعمهم
وتوجيهاتهم التي كان لها �أبعد
االث��ر يف امل�ستوى الرفيع الذي
بلغته االعمال الكويتية الدرامية
والتي باتت حتتل موقعها البارز
على خارطة تلفزيون دولة الكويت
واي�ضا الف�ضائيات اخلليجية.
وقالت الفنانة املنتجة �صمود
الكندري:
العمل يف م�سل�سل «مني وفيني»
يتوا�صل على قدم و�ساق  .ونحن
حاليا يف املراحل االخرية من اجل
التفرغ للعمليات الفنية النهائية.
اخلا�صة بالعمل اجل��دي��د الذي
�سيكون هديتنا للجمهور احلبيب
ولع�شاق الدراما الكويتية يف كل
مكان.
وعن فريق العمل قالت الفنانة
�صمود:
«مني وفيني» ،ت�أليف الهنوف،
ومعاجلة درامية حممد الكندري،
و�إخ���راج عبدالرحمن ال�سلمان،
وي�شارك يف بطولة العمل نخبة
من جنوم الدراما اخلليجية ،يف
مقدمتهم الفنان القدير ح�سني
املن�صور والفنان القدير حممد
ال��ع��ج��ي��م��ي ،وال��ف��ن��ان ح�سني
امل��ن�����ص��ور ،وال��ن��ج��وم ال�شباب
حممود وعبدالله بو�شهري وم�شاري
البالم� ،إلى جانب �سعود بو�شهري،
والفنانة القديرة با�سمة حمادة
و�أحالم ح�سن والعديد من النجوم
من اجيال الدراما الكويتية.
وحول �شخ�صيتها قالت �صمود:
�أف�ضل ان اترك االمر حلني عر�ض
العمل خالل �شهر رم�ضان املقبل
ك��ل م��ا ا�ستطيع ان اق��ول��ه ان
وال�شخ�صية
ال��ع��م��ل
يذهبان ال��ى انحاء
جديدة وا�ضافية.
وه����ن����ا ا���ش��ي��د
باجلهد الفني
ال��ع��ايل الذي

• هيا ال�شعيبي

جيل الرواد
م�شعل ال�سعيد

,,
محمود بوشهري:
في « مني وفيني»
الدراما الكويتية
تنطلق بعيداً

• حممود بو�شهري

• �صمود الكندري

المخرج عبدالرحمن
السلمان :صمود
أمنت للعمل جميع
عناصر النجاح
باسمة حمادة :
ألول مرة أجسد
دور امرأة مغلوبة
على أمرها

• املخرج عبدالرحمن ال�سلمان متحدث ًا �إلى با�سمة و�صمود

ياسر العماري :يأتي هذا العمل الجديد بعد نجاح مسلسل «عطيتك عيوني»
يقدمه الفنان املخرج عبدالرحمن
ال�سلمان �ضمن الرهانات التي
تقدمها ه��ذة التجربة يف دعم
امل��ب��دع�ين الكويتيني م��ن جيل
ال�شباب على وجه اخل�صو�ص.
م��ن جانبه ق��ال ال��ف��ن��ان حممود
بو�شهري:
�شخ�صية جديدة يف اط��ار عاطفي
وهو لقاء يتم بعد انتظار
م��ع النجمة �صمود .
وك����ان �آخ����ر عمل
ج����م����ع����ن����ا يف
اط����ار عاطفي
امل�����س��ل�����س��ل

ال�شهري – �ساهر الليل – رغم
تعاوننا م�ؤخرا يف م�سل�سل «عطيتك
عيوين» ولكن يف اط��ار خمتلف .
و�سعيد بردود االفعال التى يحققها
العمل حاليا .وانتظر عر�ض «مني
وفيني» الن��ه ال��درام��ا الكويتية
تنطلق من خالله بعيدا  ..وهو ما
ميثل حتديا ا�ضافيا نفتخر به.
وتقول الفنانة با�سمة حمادة:
باخت�صار �شديد انها املرة االولى
التي اج�سد بها دور امر�أة مغلوبة
على امرها وحتاول املحافظة على
ا�رستها يف وجه الكثري من الظروف
التي حتيط بها ..وموعدنا �شهر

رم�ضان .ب�إذن الله.
ويقول املخرج ال�شاب عبدالرحمن
ال�سلمان:
الفنانة �صمود امنت للعمل جميع
عنا�رص النجاح .اعتبارا من الن�ص
ال��رائ��ع واي�ضا فريق العمل من
ابرز النجوم واي�ضا فريق الفنيني
واالنتاج بقيادة مدير االنتاج يا�رس
العماري الذي ميتلك خربة عري�ضة
يف هذا املجال باال�ضافة ملدير
الت�صوير واال�ضاءة وال�صوت.
فيما قال مدير االنتاج الفنان يا�رس
العماري:
نحن تقريبا يف املراحل االخرية

هيا الشعيبي تتحدى الصعوبات
من أجل خالد بو صخر

�أع�����رب ال��ف��ن��ان خالد
بو�صخر عن �سعادته
ال��غ��ام��رة بالدعم
ال���ف���ن���ي ،ال����ذي
يح�صل عليه دائما
م��ن الفنانة هيا
ال�شعيبي رغم
ان�شغالها.
ون�������������ش���ر
« بو �صخر » ،
ع�بر ح�سابه
ال�����ش��خ�����ص��ي
ع���ل���ى م��وق��ع
تبادل ال�صور
وال���ف���ي���دي���و
« �إن�ستغرام»،
�صورة لـ «هيا»
وع���ل���ق عليها
• خالد بو�صخر
قائالً�« :أحب �أقول
كلمة بحق الفنانة النجمة� ،إللي �أع�شقها �أم فهود هيا ال�شعيبي..
الفنانة الوحييييييدة باملجال الفني� ،أول ب�أول تدعمني بكل �شيء
�أقدمه ،وتكون حا�رضة يف احلفالت �إللي �أقدمها».
و�أ�ضاف« :واليوم يف حفل جدة �أ�رصت �أنه تكون موجودة مع �أنه كان عندها
عرو�ض م�رسحية يف جدة ،وتعب عليها ،جد جد ما تق�رصين ومانحرم
منج يا حبيبتي ،فعال الفنان �أخالق قبل فنه� ،شكرا لج من القلب».
و�شارك خالد بو�صخر حديثا يف م�سل�سل « 25دقيقة» ،من بطولة :هند
البلو�شي ،وعبد الله بو�شهري ،وهدى اخلطيب ،وطيف ،و�إبراهيم احلربي،
و�سعود بو�شهري ،و�شيالء �سبت ،ومن ت�أليف الكاتبة �سحاب ،و�إخراج �سائد
ب�شري الهواري.
وت�شارك هيا ال�شعيبي يف املو�سم الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل «وما �أدراك ما
�أمي» ،من ت�أليف علي دوحان ،و�إخراج ح�سني احلليبي ،مع الفنانني� :إلهام
الف�ضالة ،ح�سني املهدي ،فاطمة ال�صفي ،هنادي الكندري ،حممد احلداد،
فهد با�سم ،وتدور الأحداث يف �إطار اجتماعي درامي حول �شخ�صية «غنيمة»
التي تعاين من ظروف �صحية مركبة ،تتطلب معاملتها بطريقة خا�صة.

من م�سل�سل «مني وفيني» ونتحرك
�ضمن اجلدول الزمني ويتم جميع
العمليات الفنية بخطوط متوازية
على �صعيد الت�صوير واملونتاج
ال��ذي ي��ق��وده املونتري املتميز
حممد كاظم وعدد �آخر من الفنيني
امل��ب��دع�ين .وي���أت��ي ه��ذا العمل
اجلديد بعد النجاح الكبري الذي
ح�صده م�سل�سل «عطيتك عيوين»
الذى ميثل احد اهم االعمال التي
قدمت خالل املو�سم احلايل .وهنا
اجدد اال�شادة بالدعم الكبري الذي
حتظى به الدراما الكويتية ب�شكل
عام من وزارة االعالم وقياداتها.

جيل ال��رواد هم الذين و�ضعوا حجر الأ�سا�س للفن
الكويتي ،و�أو�صلوا ر�سالتهم بكل �أمانة للأجيال
التي ج��اءت بعدهم ،ذاك اجليل ال��ذي حافظ على
�أخالق الفن وعمل ب�إخال�ص من �أجل نه�ضة الفن حتى
جعلوا الفن الكويتي رائدا على م�ستوى املنطقة،
فهذا املخرج الكبري �صقر الر�شود مات ابنه وهو على
خ�شبة امل�رسح ورغم ذلك مل يرتك امل�رسح حتى انتهى
العر�ض ،واليوم مل يبق من هذا اجليل �إال قلة قليلة
تعد على ا�صابع اليد ،وهم �سعد الفرج� ،إبراهيم
ال�صالل ،خالد العبيد ،حممد املن�صور ،حممد
جابر ،جا�سم النبهان ،ومن الن�ساء مرمي ال�صالح،
حياة الفهد�،سعاد عبدالله ،ه�ؤالء الفنانون تاريخهم
م�رشف وعطا�ؤهم ال حم��دود ،وت�شهد لهم �أعمالهم
الفنية وم�سريتهم الناجحة ،وكانوا �شديدي احلر�ص
على القيم االجتماعية ،ومعاجلة �سلبيات املجتمع،
اليقبلون ب�أقل من النجاح ،ويرف�ضون كل عمل ال هدف
له ال كما نراه هذه الأيام من �أعمال جوفاء الهدف
لها ،لذا اقول ان على امل�س�ؤولني االهتمام مبن تبقى
من ه��ؤالء ال��رواد وتكرميهم والأه��م توثيق �سريهم
وهم �أحياء ،فلم ال ي�صور له�ؤالء ال��رواد حلقات
وثائقية يتحدثون من خاللها عن م�سريتهم الفنية،
وليت تلفزيون الكويت يحر�ص على ا�رشاكهم يف
الأعمال التي تكون من انتاجه ،وهذا �أقل ما يجب فهم
ي�ستحقون منا الكثري ،ولعل فناين اليوم ي�ستفيدون
من جتاربهم الفنية الناجحة ويقتدون بهم ويتعلمون
منهم الفن ال�صادق ولرواد الفن الكويتي نقول :كفيتوا
ووفيتوا وقمتم بدوركم على اكمل وجه و�ستظلون
جنوما ا�ضاءت �سماء الفن الكويتي ودمتم �ساملني.

بطاقة فنية
�إل��ى الفنانة املت�ألقة اميان
احل�سيني ال��ت��ي ب���د�أ جنمها
ب��ال��ظ��ه��ور م��ن خ�ل�ال اعمال
���ش��ارك��ت بها وق��ام��ت ب����أداء
�أدوار جميلة يف هذه الأعمال
م��ث��ل« :ب���اب ال��ري��ح ،حياة
ثانية,خيوط احلرير» ثم زادت
خربتها يف «خذيت من عمري
وعطيت» ،وحمطة انتظار،
و�آخ��ر �شتا ،نتمنى من هذه
الفنانة الواعدة االلتزام ب�أ�س�س
الفن وال �شك انها مدركة هذا
الأمر ،وهي ت�سري بخطى ثابتة
نحو النجومية املطلقة.

مسمار بلوح
ظاهرة جديدة بتنا ن�شاهدها بالعني املجردة وهي انت�شار
فن ما ي�سمى بال�شيالت انت�شارا كبري ًا ،حتى ان �أع��داد من
ي�ؤدون هذا الفن ا�صبحوا �آالفا م�ؤلفة ،ف�صار هذا الفن الرائع
مبتذال يغنى يف كل منا�سبة حتى مللنا �سماع هذا الفن بعد
�أن كنا نتوق ل�سماعه ،لقد خرب فن ال�شيلة مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد ،واليوم مل يعد يلفت انتباه �أحد ،لأنه فقد قيمته
وبريقه وا�صبح بال لون وال طعم وال رائحة.

حنان رضا :كنت في حالة

ضياع وتشتت فني

�أكدت الفنانة حنان ر�ضا ،يف �آخر لقاء تلفزيوين لها،
�أنها �سعيدة وحمظوظة مبدير �أعمالها را�شد ال�سعيد
�شقيق الفنان فايز ال�سعيد ،م�شرية �إلى �أنه كان ال�سبب يف
انت�شالها من حالة ال�ضياع والت�شتت التي عا�شتها خالل
الفرتة املا�ضية على ال�صعيد الفني.
و�شاركت «حنان» ،عرب ح�سابها على موقع «�إن�ستغرام»،
مقطع فيديو من اللقاء ،وعلقت عليه قائلة« :ات�صلت مرة
بالفنان الغايل فايز ال�سعيد ،ات�صال مغاير عن �أي ات�صال
�سبق نتناق�ش فيه عن اجلديد والأمور الفنية ،هذا االت�صال
كان ا�ستنجاد فعال لقيت نف�سي يف ت�شتت و�ضياع».
و�أ�ضافت« :الغايل بوحمدان و�شقيقه را�شد ال�سعيد ،علطول
يوما جنتمع ب�أ�رسع وقت ولقيت فعال �إن�سانية ودعم
حددنا ً
معنوي وفني لطاملا انتظرته ،وفعال كنت يف قمة ال�سعادة
�شكرا ليد العون اللي
�أن �ألقى ترحيب بهذي ال�صورة،
ً
امندت يل� ،شكرا لدعوات �أمي اللي خلت رب العاملني
ي�سخريل عيال حالل يف دربي مثلكم و�رشواكم يا فخري،
كلمات ال�شكر ما تكفي و�شعور االمتنان ما ينو�صف
واالحرتام والتقدير اللي �أكنه لكم �أعجز عن التعبري».
�شكرا
وتابعت:
�شكرا لالحرتافيةً ،
«�شكرا من �أعماق قلبي ً
ً
�شكرا لوقفتكم،
�شكرا لال�ستماع،
للأخالق العالية،
ً
ً
�شكرا وربي ي�سخر لكم الأر�ض ومن عليها».
ً
ؤخرا
�
م
أطلقت
اجلدير بالذكر �أن الفنانة حنان ر�ضا� ،
ً
�أغنية جديدة بعنوان�« :إال زعلك» ،مع املطرب خالد
بو�صخر ،وذلك تزامنا مع احتفاالت يوم احلب.
ي�شار �إل��ى �أن حنان ر�ضا �أطلقت �أي�ضا
فيديو كليب �أغنية «حالتي �صعبة»،
ع�بر ق��ن��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة على
«يوتيوب».
«حالتي �صعبة» من كلمات
و�أحلان عبدال�سالم حممد،
وتوزيع م�شاري اليتيم،
وم��ك�����س وم��ا���س�تر طيف
عادل ،والكليب من �إخراج
خليل املالود.
• حنان ر�ضا

• �إميان احل�سيني

