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فـــي مــســرح الــجــريــمــة، يــواصــل 
فــريــق املــســلــســل الـــدرامـــي الــجــديــد 
الذي ينتمي إلى فئة  »العاصفة«، 
ما  تصوير  والــتــشــويــق،  الجريمة 
تــبــقــى مـــن املـــشـــاهـــد، تــحــت إدارة 
املخرج مناف عبدال، بعد أن دارت 
كــامــيــراتــه قــبــل أســابــيــع عــــدة، في 
أحــــد الــبــاتــوهــات بــمــنــطــقــة بنيد 
الــــقــــار، بــمــعــيــة كــوكــبــة كــبــيــرة من 
ــانـــني، بــيــنــهــم مـــؤلـــف وبــطــل  ــنـ ــفـ الـ
إلــى  املــســلــم،  املسلسل عــبــدالــعــزيــز 
إبراهيم الصال وأسمهان  جانب 
ــرة الــخــرجــي وشــهــد  ــ تــوفــيــق وزهــ
 
ً
فضا الشعيبي،  ومحمد  يــاســني 
عن مشاركة باقة أخرى كبيرة من 
إنتاج  من  العمل  الشابة.  الــوجــوه 
»مجموعة السام«، ويتقررعرضه 
فـــي مــســتــهــل الـــــــدورة الــبــرامــجــيــة 

الجديدة لتلفزيون الكويت. 
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، أوضــــــــح مـــؤلـــف 
وبطل املسلسل الفنان عبدالعزيز 
ــداث  ــ ــام بــنــســج األحــ ــ ــه قـ ــ املـــســـلـــم أنـ
»العاصفة« بدقة بالغة،  الدرامية لـ
كــي تــامــس الــواقــع بــقــوة، وتكون 
ــداث حــقــيــقــيــة،  ــ مــســتــوحــاة مـــن أحــ
بعيدًا عــن الــخــيــال. وتــابــع املسلم: 
ثــنــايــاه الكثير  »الــعــمــل يحمل فــي 
ــرأة فـــي الـــطـــرح واإلثــــــارة  مـــن الــــجــ
ــــدأب  ــويــــق، كـــمـــا عـــمـــلـــنـــا بـ ــتــــشــ والــ
عــلــى تــقــديــم مــســلــســل درامـــــي ذي 
ــة، لـــيـــحـــظـــى بــشــغــف  ــيــ ــالــ ــيـــمـــة عــ قـ
املشاهدين، خصوصًا أنه يتضمن 
ــددة، إذ  ــعـ ــتـ قـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة مـ
تــــدور أحـــداثـــه حـــول اخــتــفــاء فتاة 
فـــــي ظـــــــــروف غــــامــــضــــة، وهـــــــو مــا 
بمكان  التكهن  إلــى  الجميع  يدفع 

اختفائها«.
ــفــــت إلــــــى أن درامـــــــــا مـــســـرح  ولــ
الــجــريــمــة واألعـــمـــال الــتــي تتطلب 
عــمــقــًا فـــي الــتــفــكــيــر، كـــانـــت غــائــبــة 
عــن الــســاحــة الــفــنــيــة مــنــذ ســنــوات 
مضت، منوهًا إلى أن »العاصفة« 
 بــولــيــســيــًا تــقــلــيــديــًا، 

ً
لـــيـــس عـــمـــا

ولكنه شــامــل وفــيــه تــشــابــك، وهو 
ما يعزز اإلثارة في أحداثه. وأبدى 
تحفظه الشديد على اإلفصاح عن 
املزيد من التفاصيل، »ألن األحداث 

يكتنفها الكثير من الغموض«.
بدورها، عّبرت الفنانة القديرة 
أســـمـــهـــان تـــوفـــيـــق عــــن ســعــادتــهــا 
بـــاملـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة مــســلــســل 
 الــنــقــاب عن 

ً
»الــعــاصــفــة«، مــزيــحــة

 :
ً
ــا فــي الــعــمــل، قــائــلــة مــامــح دورهــ

التي تعيش في  األم  »أجــســد دور 
أجــواء نفسية صعبة للغاية، كما 
 مـــن الــقــلــق الــشــديــد 

ً
تــعــانــي حـــالـــة

بعد اختفاء ابنتها والشكوك حول 
 بـــأجـــواء الــعــمــل، 

ً
قــتــلــهــا«، مــشــيــدة

والهدوء  بالساسة  تتميز  »التي 
والــــــجــــــمــــــال، وتــــــدفــــــع كــــــل مــمــثــل 

للتركيز وتقديم أفضل ما لديه«.
 ومــــــضــــــت أســــــمــــــهــــــان تـــــقـــــول: 
»ســـعـــدُت بــتــواجــدي مــع هـــذا الكم 
من النجوم الكبار والشباب، وعلى 
رأسهم الفنانان عبدالعزيز املسلم 
وإبــراهــيــم الــصــال، وكــذلــك الفنان 
يلعب دور  الــذي  الشعيبي  محمد 
ابـــنـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ابــنــتــي في 
املــســلــســل شـــهـــد يــــاســــني، وهـــنـــاك 
طفلة جميلة تلعب دور حفيدتي«. 
وأملــحــت إلــى أنــه تربطها - عشرة 
عــمــر- مــع مجموعة الــســام، ومــع 
املسلم،  املنتج والفنان عبدالعزيز 
 الــعــديــد مـــن األعــمــال 

ً
مــســتــعــرضــة

ــتــــي جــمــعــتــهــمــا مــن  ــة الــ ــحـ ــاجـ ــنـ الـ
قــبــل، والــتــي كـــان آخــرهــا مسلسل 

»الجسر«. 
من جهته، تحدث الفنان القدير 
: »أشــعــر 

ً
ــائـــا إبــراهــيــم الـــصـــال، قـ

بــــالــــســــعــــادة الـــــغـــــامـــــرة لـــعـــودتـــي 
، وإلــــــى 

ً
ــة ــ ــيــ ــ ــانــ ــ إلــــــــى جـــــمـــــهـــــوري ثــ

الحبيبة  الــكــويــت  بــلــدي  تلفزيون 
ــــي، الـــذي  ــدرامـ ــ عــبــر هــــذا الــعــمــل الـ
ــــن الـــرســـائـــل  يـــتـــضـــمـــن الــــعــــديــــد مـ
والـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة 
واإلنــــســــانــــيــــة، وهـــــو مــــن األعـــمـــال 
الدرامية االجتماعية البوليسية«. 
وتقدم الصال بالشكر إلى الفنان 
ــم، الــــــــذي قـــال  ــلــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز املــــســ
ــًا بــالــتــواجــد في  إنـــه يــتــشــرف دومــ

أعماله الفنية الهادفة.
ــاء عــن  ــطــ ــغــ ــــال، كـــشـــف الــ ــــصــ الــ
شــخــصــيــتــه فــــي املـــســـلـــســـل، الفــتــًا 
الــــذي  األب  دور  يــجــســد  ــه  ــ أنـ ــــى  إلـ
يخشى على أبنائه من غدر الزمن، 
وبــالــتــالــي يـــحـــاول الـــحـــفـــاظ على 
تــدور  كيان منزله وأســرتــه، حيث 
الـــكـــثـــيـــر مــــن األحـــــــــداث واملــــواقــــف 
واملفارقات بحياته األسرية أو من 
خال عاقاته باملحيطني به أو مع 

اآلخرين.
ــة زهــــــــرة  ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ وتــــــحــــــدثــــــت الــ
الخرجي، قائلة: »العاصفة، دراما 
جديدة مليئة بالغموض والرعب 

الــــنــــفــــســــي، فــــمــــن خــــــــال أحــــــــداث 
مــعــيــنــة ســيــتــفــاعــل الــجــمــهــور مع 
األجــــــــواء الــبــولــيــســيــة والــقــضــايــا 
 
ً
الـــتـــي يــطــرحــهــا الـــعـــمـــل«، رافـــضـــة
 بالقول: 

ً
الكشف عن دورها، مبررة

»طـــــوال مـــشـــواري الــفــنــي أحــــب أن 
التي  الشخصيات  تفاصيل  أتــرك 
ــان، حــتــى  ــمــ ــتــ ــكــ ــا طـــــي الــ ــدهــ ــســ أجــ
تكون مفاجأة للجمهور، وفي هذا 
مــهــمــًا،  دوري  ســيــكــون  املــســلــســل 
ــه أواجــــــــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــن خــــالــ ــ ومــ

املواقف واملفارقات الدرامية«.
وفـــي خـــٍط مــــواز، أكـــدت الفنانة 
في  شخصيتها  أن  يــاســني  شــهــد 
الــتــي  األدوار  ــغــايــر 

ُ
ت »الــعــاصــفــة« 

قدمتها في السابق، قائلة: »بحكم 
عــمــلــي فـــي املـــحـــامـــاة، أكـــابـــد حــالــة 
من الخوف والهلع، إزاء تهديدات 
ــن املـــجـــرمـــني  ــ ــة أتـــلـــقـــاهـــا مـ ــزعــ ــفــ ُمــ
ــــون«.  ــانــ ــ ــقــ ــ والــــــخــــــارجــــــني عــــلــــى الــ
ــــدور  ــل تـ ــمـ ــعـ وتــــطــــرقــــت إلــــــى أن الـ
أحداثه في سياق درامي معاصر، 
عــدة،  اجتماعية  قضايا  ويناقش 
تــامــس حــيــاة املــواطــن الخليجي 
بـــــصـــــورة يــــومــــيــــة. وأعــــــربــــــت عــن 
فــرحــتــهــا الـــعـــارمـــة بــاملــشــاركــة في 
املسلسل إلى جانب الفنان القدير 
إبــــراهــــيــــم الـــــصـــــال، بـــعـــد غــيــابــه 

لعامني، إثر الوعكة الصحية التي 
 عــن تــواجــدهــا مع 

ً
أملـــت بـــه، فــضــا

كوكبة من نجوم الدراما الكويتية، 
مــتــمــنــيــة فــــي خــــتــــام حـــديـــثـــهـــا أن 
ــتــــحــــســــان  يــــحــــظــــى الـــــعـــــمـــــل بــــاســ
ــه عــلــى  ــديــــن، إبـــــــان عــــرضــ ــاهــ املــــشــ
شاشة تلفزيون الكويت في دورته 

البرامجية املقبلة. 
ــبـــرت  ــتـ فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، اعـ
»الــعــاصــفــة« من  أن  غـــرور  الفنانة 
ــيــــة الــتــي  ــم األعــــمــــال الــــدرامــ أضـــخـ
املقبل،  الــدرامــي  املــوســم  ستجتاح 
 تــعــاونــهــا مـــع مــجــمــوعــة 

ً
ــة ــفــ واصــ

السام بأنه مثمر وجميل، »ألنها 
منحتني فرصة جيدة بالحضور 
ــذا الــعــمــل، بــعــد أن ســخــرت  فـــي هــ
الدعم واإلنتاج السخي  له أشكال 
كـــافـــة، الــــذي نــلــمــســه كــفــنــانــني في 

أعمال الفنان عبدالعزيز املسلم«.
وبــســؤالــهــا عـــن مــامــح دورهـــا 
»أؤدي   :

ً
ــة ــلـ ــائـ قـ رّدت  الـــعـــمـــل،  فــــي 

شخصية امرأة ذات نوازع شريرة، 
وهي زوجة الفنان مشاري البام، 
التشويق،  قــالــب مــن  وتــدخــل عبر 
جـــريـــمـــة قـــتـــل تـــضـــع حــيــاتــهــا فــي 

صراع وغموض«.
ــاري الــــبــــام،  ــ ــشـ ــ ــان مـ ــنــ ــفــ أمــــــا الــ
مسلسل  فــي  املــشــاركــة  أن  فاعتبر 

ــة« مـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة  ــفــ ــاصــ ــعــ »الــ
»السيما  شــاب،  فنان  لكل  ومهمة 
ــات مـــهـــمـــة مــثــل  ــ ــامــ ــ ــا أمـــــــــام قــ ــ ــنـ ــ أنـ
الــفــنــان إبــراهــيــم الــصــال والــفــنــان 
ــم والـــفـــنـــانـــة  ــلــ ــســ ــز املــ ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
 عــــن أن 

ً
أســـمـــهـــان تـــوفـــيـــق، فـــضـــا

وجريمة،  لغز  إلــى  يتطرق  العمل 
ــفـــك  ــاج إلـــــــــــى مــــــــن يـ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ وهـــــــــــي تــ
ــه يــجــســد  ــ ــا«، مــبــيــنــًا أنــ ــهـ ــفـــرتـ ــيـ شـ
تحريك  في  ومحوريًا  ُمرّكبًا  دورًا 
األحـــــــداث. وشـــــّدد عــلــى أن الــعــمــل 
ــن اإلثـــــــــــارة  ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــكــ يــــتــــضــــمــــن الــ
والــجــرأة والغموض، وهــي أشياء 
مــن الــصــعــب الــحــديــث عــنــهــا اآلن، 
لكن الجمهور سيكتشفها بنفسه 
إلى  الفتًا  الحلقات«،  متابعة  بعد 
يقدم  املسلم  عبدالعزيز  الفنان  أن 
قـــصـــة بــولــيــســيــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
طـــراز رفــيــع، بــاإلضــافــة إلـــى فريق 

عمل كبير ومتجانس.
أشــار  الشعيبي  محمد  الــفــنــان 
ــي املــســلــســل  إلـــــى أن مـــشـــاركـــتـــه فــ
جاءت بعد فترة كبيرة من التوقف 
الدور  إن  إذ  الدرامية،  عن األعمال 
الفنية  اإلغـــــراءات  مــن  الكثير  فــيــه 
التي يتمناها أي فنان، »خصوصًا 
أنـــه يــجــمــع بـــني ضــخــامــة اإلنــتــاج 

وقصة ثرية ونجوم كبار«.

تنتجه »مجموعة السالم« ملصلحة تلفزيون الكويت

| كتب فيصل التركي |

»العاصفة«... مسلسل درامي في مسرح الجريمة

إبراهيم الصالل وأسمهان توفيق 

مــــن مــنــطــلــق مــكــانــتــهــا الــرفــيــعــة 
على جميع األصعدة عربيًا وعامليًا، 
وبــاعــتــبــارهــا مــنــارة إشــعــاع ثقافي 
ــة  ــم اخـــتـــيـــار دولـ ــي، تـ ــامــ وفـــنـــي وإعــ
الكويت الستضافة مبادرة »تكريم« 
فــي دورتــهــا الــتــاســعــة، وذلـــك فــي 17 
من شهر نوفمبر الجاري، ومن املقرر 
الشيخ  مركز  في  فعالياتها  تقام  أن 
رعاية  تحت  الثقافي  األحــمــد  جــابــر 
ســامــيــة مــن حــضــرة صــاحــب السمو 

أمير الباد الشيخ صباح األحمد.
ــأن قــــال اإلعـــامـــي  وفــــي هــــذا الـــشـ
الـــلـــبـــنـــانـــي - مـــهـــنـــدس الـــكـــيـــمـــيـــاء - 
ريـــــكـــــاردو كـــــرم صـــاحـــب ومـــؤســـس 
ــبــــادرة: »الــعــالــم الــعــربــي يتخبط  املــ
تلوح  جــذريــة  حــلــول  وال  بمشاكله، 
في االفق، وأمام هذا املشهد وإيمانًا 
ــيــــة تـــقـــوم  ــــب الــــعــــربــ ــواهـ ــ ــاملـ ــ ــا بـ ــهـ ــنـ مـ
مـــبـــادرة تــكــريــم مــنــذ تــأســيــســهــا في 
الــعــام 2009 بــاإلضــاءة على االبــداع 
الــعــربــي، وتــركــز بشكل خـــاص على 
لــقــاء لشخصيات  تــكــون مساحة  ان 
عــربــيــة مــتــفــوقــة ومــتــمــيــزة. فــفــي كل 
عــام تــحــرص املــبــادرة على أن تقيم 
ــا فـــــي بــلــد  ــ ــزهـ ــ ــوائـ ــ ــفــــل تـــــوزيـــــع جـ حــ

مختلف«.
وأضاف »بعد بيروت والدوحة 
واملنامة وباريس ومراكش ودبي 
والـــقـــاهـــرة وعـــمـــان، وقـــع اخــتــيــار 
الدورة التاسعة من املبادرة على 
دولـــة الــكــويــت الــتــي تمثل مــنــارة 
إشــــعــــاع وتــــوهــــج ثـــقـــافـــي وفــنــي 

وإعــــــامــــــي لــــتــــكــــون مــســتــضــيــفــة 
الــحــفــل فــي 17 مــن شــهــر نوفمبر 
الجاري، وذلك برعاية كريمة من 
حضرة صاحب السمو أمير دولة 
الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
ــرر  ــقـ ـــن املـ ــ ــاح. ومـ ــبــ الــــجــــابــــر الــــصــ
أن يــقــام الــحــفــل فـــي مــركــز جــابــر 
األحــمــد الــثــقــافــي، ليتم تــوزيــع 9 
جـــوائـــز تـــم تــقــســيــمــهــا إلــــى فــئــات 
ــاآلتـــي: جـــائـــزة تــكــريــم  مــخــتــلــفــة كـ
لـــإبـــداع الــثــقــافــي، جــائــزة تكريم 
للمبادرين الشباب، جائزة تكريم 
لــلــخــدمــات اإلنــســانــيــة واملــدنــيــة، 
جــــائــــزة تـــكـــريـــم لـــلـــمـــرأة الــعــربــيــة 
الـــرائـــدة، جــائــزة تــكــريــم لابتكار 
التعليم، جائزة تكريم  في مجال 
ــة،  ــدامـ ــتـ ــسـ لــلــتــنــمــيــة الـــبـــيـــئـــيـــة املـ

ــزة تــكــريــم لــــإبــــداع الــعــلــمــي  ــائـ جـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، جـــائـــزة تــكــريــم 
العربي  املجتمع  فــي  للمساهمة 
وجــائــزة تــكــريــم لــلــقــيــادة الــبــارزة 

لألعمال«.
ــامــــش  هــ »عــــــلــــــى  كــــــــــــرم:  وأردف 
ــم إطـــــــــــاق مـــنـــتـــدى  ــتــ ــيــ الـــــحـــــفـــــل، ســ
شهر  مـــن   18 فـــي   TAK – MINDS
ــز جــابــر  ــركـ نــوفــمــبــر الــــجــــاري فــــي مـ
ــافــــي، والـــــــــذي يـــهـــدف  ــقــ ــثــ ــد الــ ــ ــمـ ــ االحـ
ـــاع 

ّ
إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى ُصـــن

وكيفية  الناشئة،  واملواهب  التغيير 
املجتمعية  لــلــتــحــديــات  مــواجــهــتــهــم 
الــحــالــيــة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
واإلعـــــــــام والـــصـــحـــافـــة والـــريـــاضـــة 
والــتــرفــيــه وغــيــرهــا. وســيــشــارك في 
هـــذا املــنــتــدى شــخــصــيــات بــــارزة من 
حول العالم مثل الحائز على جائزة 
نــوبــل لــلــســام لــلــعــام 2014 كــايــاش 
ــة مـــنـــال رســتــم  ســــاتــــوراثــــي، واآلنــــســ
التي تعتبر أول وجه إعاني محجب 
إلى   ،NIKE في حملة شركة  يشارك 
املــغــامــر والـــكـــاتـــب مصطفى  جـــانـــب 
ســامــة، وأعــضــاء مجالس مــبــادرات 
تــكــريــم، بــاإلضــافــة إلــى حــضــور عدد 
من  بدعم  العربي  الشباب  مــن  كبير 
الــشــبــاب في  لـــشـــؤون  ــة  الـــدولـ وزارة 
الكويت رغبة منهم باملشاركة  دولــة 

والتفاعل مع املبدعني«.
 وبهذه املناسبة أثّمن كرم الدعم 
املــبــادرة  التي حظيت بها  والــرعــايــة 

من دولة الكويت رسميًا وشعبيًا«.

املبادرة تقام برعاية سامية من حضرة صاحب السمو في »مركز جابر األحمد«

ريكاردو كرم: »تكريم«... 
تطلق إشعاعها التاسع من الكويت

ريكاردو كرم

السينما  شركة  جمهور  عــاش 
 ،»Cinescape« الوطنية  الكويتية 
دور  فـــــــــي  حــــــــصــــــــري  وبــــــشــــــكــــــل 
ــــول«  عــــــرض ســـيـــنـــمـــا »الـــــكـــــوت مـ
مــتــعــة ال مــثــيــل لـــهـــا فــــي تــجــربــة 
 »IMAX with Laser« تـــقـــنـــيـــة 
خـــال مــشــاهــدتــهــم عـــرض الفيلم 
الذي تدور   »Overlord« األميركي
أميركيني  جنديني  حــول  أحــداثــه 
ــورمــــــانــــــدي خــــال  ســـقـــطـــا فــــــي نــــ
الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة الـــثـــانـــيـــة خـــال 
ــاملــــظــــات خــلــف  عـــمـــلـــيـــة إنـــــــــزال بــ
خـــطـــوط الـــعـــدو، مـــؤكـــدة الــشــركــة 
ــذلـــك عـــلـــى ريـــادتـــهـــا فــــي مــجــال  بـ
عرض األفام كأول من يوفر هذه 
السينمائية  والــتــقــنــيــة  الــتــجــربــة 

داخل دور العرض بالكويت.
ــّرحـــت  وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، صـ
الشركة  في  البرامج  ادارة  مديرة 
غــالــيــة حــيــات، قــائــلــة: »تــعــّد هــذه 

 IMAX with تجربة  مــن  النسخة 
Laser مطورة بتقنيات مستحدثة 
عـــن ســابــقــتــهــا، حــيــث تـــم تــعــزيــز 
مـــمـــيـــزاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة مــــن صـــوت 

الليزر  تقنية  خـــال  مــن  وصــــورة 
الــتــي تعمل عــلــى تــوفــيــر وضــوح 
ونقاء عال في الصورة مع تباين 
وعــــمــــق فـــــي األلـــــــــــــوان، مـــــا يــتــيــح 

للمشاهدة تجربة مختلفة تمامًا، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــــوة فـــي الــنــظــام 
الصوتي الذي يعتبر أساسيًا في 
أكثر  السينمائية  التجربة  جعل 

مــتــعــة، ومـــع الــحــفــاظ عــلــى املــيــزة 
األبـــرز وهــي حجم الــشــاشــة التي 
تعتبر األضخم من بني التجارب 
كــــافــــة، والــــتــــي تـــضـــمـــن لــلــجــمــيــع 

مشاهدة الفيلم وعيش أحداثه«.
هذه  »تعتبر  حيات:  وتابعت 
التجربة إضافة جميلة ومميزة 
لـــــــــــــــــــCinescape، وتــــحــــديــــدًا دور 
ــل الــكــوت  ــ الـــعـــرض الـــواقـــعـــة داخـ
مـــول الــتــي تــم افــتــتــاحــهــا أخــيــرًا، 
ومنذ حينها يمكنني القول إنها 
وملحوظًا  كبيرًا  نجاحًا  حققت 
في جذب كم كبير من الجماهير 
ــل ما  الــحــريــصــة عــلــى تــجــربــة كـ
هــو حــصــري ومــمــيــز، ومشاهدة 
األحدث  تعتبر  التي  تصاميمنا 
واألكــثــر عصرية فــي مــجــال دور 
 305 بــــــوجــــــود  عــــــــرض األفــــــــــــام 
 IMAX with قــاعــة  داخـــل  مقاعد 

.»Laser

عرضت فيلم »Overlord« في سينما »الكوت مول«

»Cinescape« أمتعت جمهورها 
»IMAX with Laser« بتقنية

مشهد من الفيلم

البالم والشعيبي في قفص االتهام 

شهد ياسني في »العاصفة« عبدالعزيز املسلم 

»آل حمدان«... في تلفزيون الواقع
| القاهرة - من محمد عباس |

هـــــــل تــــــكــــــرر أســـــــــــرة الــــفــــنــــانــــات 
ــوات  ــيــــات »آل حـــمـــدان« األخــ األردنــ
ــــس، تـــجـــربـــة »آل  ــيـ ــ ــــي ودانـــــــــا ومـ مـ
ــان« الـــفـــنـــيـــة والـــعـــائـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاردشـ ــ كـ

واإلعامية؟
هــذا مــا ستكشفه األيـــام املقبلة، 
ــات مــن  ــبــ ــريــ ــســ ــد تــ ــعــ ــًا بــ خــــصــــوصــ
مقربني حــول أن األخــــوات الــثــاث، 
يـــتـــحـــضـــرن حـــالـــيـــًا لـــلـــظـــهـــور عــلــى 
ــرامـــج  ــد »بـ ــ ــــال أحـ الـــشـــاشـــة مــــن خـ
ــعــــراض حــيــاتــهــن  ــتــ الــــــواقــــــع«، الســ
اليومية على طريقة كيم كارديشان 

وأخواتها.
»الـــــراي«،  مـــصـــدر خــــاص أكــــد لــــــ
الــرغــم مــن التكتم الشديد  أنــه على 
تـــجـــري  أنـــــــه  ألســـــــــرة حــــــمــــــدان، إال 
مـــشـــاورات الخــتــيــار فــريــق الــعــمــل، 
مع  بالبقاء  معنيًا  سيكون  والـــذي 
الشقيقات لفترات طويلة في البيت 

وأثناء التحركات.

وفــي مــا يتعلق بــاألســرة أيضًا، 
أعلنت ميس حمدان عبر حسابها 
ــرام« عـــــن تـــعـــرض  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى »انـ عــ
صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
ــل »فـــيـــســـبـــوك« لــلــســرقــة،  ــتــــواصــ الــ
ــــت: »حــــــــد ســــــــرق صــفــحــتــي  ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ
ــلـــى  ــــج عـ ــيــ ــ الــــــخــــــاصــــــة والـــــــــفـــــــــان بــ

ــقـــدر يــدخــل  الـــفـــيـــســـبـــوك، وكــــمــــان يـ
انــســتــغــرام يــغــّيــر الـــبـــروفـــايـــل بس 
مــيــقــدرش يــكــتــب بــوســت أو يعمل 
الــلــه حرجعهم  ســـتـــوري... إن شـــاء 
بأسرع وقت«، وهو ما حدث بعدها 
في  نجحت  حيث  قليلة،  بــســاعــات 

استعادة حسابها الرسمي.

مي ودانا وميس حمدان


