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االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ فنـون

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

«مفتاح».. واملستوررميوت كنترول

مشهد ُيدرس

غيرة أمهات

حركات

املسلسل اإلماراتي «مفتاح القفل» 
افــكاره مســتهلكة بــس اجلديد فيه 
انه كشف املســتور في املجال الفني 
وحتديدا الدخالء عليه وذلك من خالل 
شــخصية «مفتاح» التي يجســدها 
الفنان جابر نغمــوش الذي يتحول 

بقدرة قادر من عضو بفرقة شعبية 
الى منتج مسلسالت تراثية تاريخية 
ويستعني باصدقائه كبار السن اللي 
مالهم شغل بالفن لتجسيد شخصيات 
هذا املسلسل علشان يستفيد ماديا.. 

خوش جتارة!

ثار لغط حول أسباب حذف تلفزيون 
الكويت مشهد «الزار» في مسلسل «محمد 
علي رود» الذي ترقص فيه الفنانة حصة 
النبهان بحركات هســتيرية الستخراج 
اجلان واالرواح الشريرة التي بداخلها مع 
انه هذا املشهد عرض على قنوات أخرى 
وهذا امر تكرر كثيرا على الرغم ان حفالت 
«الزار» كانت تقام في الكويت قدميا وهي 
مبثابــة احتفال فلكــوري يتم على وقع 
ايقاعات «الطيران» وقرع الطبول وهو احد 
طقوس اخلرافة الشعبية لطرد االرواح 

الشريرة من جسم االنسان املمسوس.
وبعيدا عن حذف املشهد في التلفزيون 
الرســمي جند ان الفنانة حصة النبهان 
قدمته ببراعة واثبتت انها ممثلة مختلفة 
عن زميالتها بقدراتها الفنية بتجســيد 
حالتهــا، املشــهد بحد ذاته من املشــاهد 
اجلميلة والتي تدرس ملن يريد ان يبدع 
في االعمال الفنية فشكرا حصة النبهان 
على هذا االداء املبدع والشــكر موصول 
للمخرج منــاف عبدال الذي نقل حالتها 

بكل دقة للمشاهد.

حالة غريبة نالحظها في 
دور «حنان» (مي عبداهللا) 
في مسلسل «هيا وبناتها» 
انه بعض االمهات يغارون 
مــن عيالهــم خصوصا اذا 
شــافوا األبــو مهتــم فيهم 
ومعطيهم طاف..اهللا يشفي 

مثل هاالمهات!

املشهد اللي تتصنت فيه حياة (عبير احمد) 
على ناصر (احمد حســني) وســارة (شيالء 
سبت) في «مســاحات خالية» ميكن اعتباره 
من األكثر غرابــة، ففي الوقت اللي املفروض 
«ناصر» و«سارة» يتحجون عنها بعيدا عنها 
ومن غير ما تدري، كانت «حياة» واقفة چدامهم 
واهم يطالعونهــا، واملصيبة انه كان واضح 
انهم ميثلون انهم مو شايفينها.. هاملشاهد ما 

تطوف على املشاهدين.. ركزوا شوي!

أقوال درامية
٭ـ  «كل شــي ممكــن ينحل إذا كانت 

اإلرادة موجودة والحب موجود»
ـ «ال.. إال مشاكل الحياة بتكون أقوى 

من الحب»
حوار بــني «رياض» أحمــد العوضي 
و«شمس» هنادي الكندريـ  «كسرة ظهر»

٭ «الضنى يتعوض بس الوطن ماله بديل»
«سمحة» حياة الفهد - «ام هارون»

٭ « ترى كل واحد صارله شنص في 
هالدنيا ماكان مثل الباقي.. الن الدنيا  
مثل اســتكانة الجاي تدور والشاطر 

اللي يطلع من الدردور»
« غازي» عبداهللا بهمن - «محمد علي رود»

٭- «شايف عيونچ خالتي.. وشايف 
الخوف اللي فيها»

- «أحنــا أحيانا نخــاف على عيالنا 
حتى من نفسنا»

حوار بني «قتيبــة» ميثم بدر و«أديبة» 
سعاد عبداهللا ـ «جنة هلي»

٭ «أكون ضعيف ومسكين وفقير وال 
أكون حقير»

«فيصل» عبداهللا بوشهري - «شغف»

٭ «اللــي يخاف مــن الماضي عمره 
ماراح يحقق شــي وحتــى لو وصل 

يظل خايف» 
«فالح» ابراهيم احلربي - «مساحات خالية»

إلهام الفضالة: «كورونا» تسبب في تأجيل 
«استنزال موضي وقماشة»

أحمد الفضلي

كشفت النجمة إلهام الفضالة عن 
تسبب انتشــار ڤيروس كورونا في 
تأجيل أحدث مشاريعها الفنية واملتمثل 
بإنتاج وبطولة عمل مســرحي كانت 
تستعد لتنفيذه مع زميلتها وصديقتها 
الفنانة هيا الشــعيبي في جتربة هي 
الثانية للفضالة على مستوى اإلنتاج 
املسرحي مع هيا الشعيبي بعد تقدميها 
ملسرحية «عودة ريا وسكنية» في العام 

املاضي.
وذكرت إلهــام من خالل تصريح 

خصت به «األنباء» أنها وهيا انتهتا من 
وضع اللمسات األولية لعمل مسرحي 
كان من املفترض ان يعرض في أول 
أيام عيد الفطر املقبل قبل انتشــار 
ڤيروس كورونا فــي العالم ومن ثم 
دخوله للكويت، األمر الذي تسبب في 
تأجيل املشروع الى مرحلة ما بعد األزمة 
التي متر بها البــالد حاليا او تأجيله 
للموسم املسرحي املقبل واملقرر في 
عيد الفطر ما بعــد القادم. وأضافت 
ان العمل يعد عائليــا كوميديا وكان 
من املقرر ان يحمل اســم «استنزال 

موضي وقماشة».

التي  األفعال  وفيما يتعلق بردود 
حصدتها نظير مشــاركتها حاليا في 
الدراما الرمضانية واملتمثلة باملسلسل 
الدرامي االجتماعي «الكون في كفة»، 
أفادت الفضالة بأن العمل حصد نسبة 
مشــاهدة جيــدة وكان ضمن قائمة 
األعمال املميزة في السباق الرمضاني 
لهذا العام. وأضافت ان احللقات األولى 
للعمل شهدت أحداثا مشوقة استقطبت 
املشاهدين واحللقات القادمة ستتضمن 
مفاجــأة جديدة ســتغير الكثير من 
األحداث وسيكون لها دور في استقطاب 

نسبة كبيرة من املشاهدين.

أكدت أن «الكون في كفة» حصد مشاهدة عالية

فيصل الزايد: صراعي مستمر مع رمي أرحمة
مفرح الشمري
@Mefrehs

عبر املذيع والفنان الشــاب 
فيصل الزايد عن سعادته بردود 
األفعال التي تصله من متابعي 
مسلسل «شغف» الذي يعرض 
حاليا على عــدة قنوات، حيث 
يجسد دور «ضاري» الذي يدافع 
عن ثروة ابيه الراحل سليمان 
الياسني بعد محاوالت «شوق» 

رمي أرحمة السيطرة عليها.
وقال الزايــد في تصريح لـ 
«األنبــاء» ان صراعــه مع رمي 
ارحمة مستمر في املسلسل حتى 
يحافظ على أسرته من الضياع.

وأكد ان هذا الصراع سيشتد 
في احداث احللقات املقبلة من 
مسلســل «شغف» الذي يعتبر 
التعاون الثانــي له مع الفنانة 
القديــرة هــدى حســني بعــد 
مشاركته في مسلسلها السابق 
«غصون في الوحل» الذي أخرجه 
املميــز محمــد دحام الشــمري 

وجسد فيه شــخصية «محمد 
بــدر» الذي يعيــش قصة حب 
مــع «روان» رمي ارحمة، مؤكدا 
ان الشخصية التي قدمها في هذا 
املسلسل حققت له انتشارا فنيا 
في اخلليــج وفتحت له املجال 
في املشاركة في االعمال الفنية.
وعن برامجــه التلفزيونية 
واالذاعية، ذكر الزايد انه كان من 
املفترض ان يكون لديه برنامج 
مســابقات ولكن بســبب أزمة 
كورونا توقف كل شيء، مشيرا 
الــى انه بعد زوال هــذه الغمة 
عن البــالد سيباشــر تقدميه، 
خصوصا ان هذا البرنامج كان 
من املفتــرض عرضه في دولة 

قطر الشقيقة.
مــن جانــب آخر، يشــارك 
الفنــان الشــاب فيصــل الزايد 
مــع الفرق التطوعيــة التابعة 
للدفــاع املدني، حيــث يتواجد 
حاليا في منطقة املهبولة وهي 
مــن املناطق املعزولة للحد من 

انتشار ڤيروس كورونا.

يشارك في «شغف» ويحّضر لبرنامج مسابقات بعد أزمة «كورونا»

فيصل الزايد مع الفنانة القديرة هدى حسني

.. ومع رمي ارحمة في «شغف».. ومع الراحل سليمان الياسني في كواليس مسلسل «شغف»

ملشاهدة الڤيديو

ممثلو األدوار الثانية خطفوا األضواء في رمضان من جنوم الصف األول

ياسرالعيلة

اســتطاع عــدد مــن املمثلــني الذين 
يقدمون أدوارا ثانية في مسلسالت املوسم 
الرمضاني اجلاري خطف األضواء بسبب 
أدائهــم وموهبتهم الالفتة في جتســيد 
الشــخصيات املســندة إليهم، فاألدوار 
الثانية مهمة جدا ألنها تعد مكملة للسياق 
الدرامي، فهناك الكثير من الفنانني قدموا 
أدوارا جميلــة جدا جنحوا في ســحب 
البساط وسرقة الكاميرا من جنوم الصف 

األول عندما سنحت لهم الفرصة وأنهم 
بالفعل يستحقون الدعم واإلشادة.

في مسلسل «أم هارون» تفوقت الفنانة 
آالء الهندي في تقدمي شخصية «زنوبة» 
الســاذجة التي تعاني من حالة نفسية 
لدرجة ان جيرانها يعتبرونها «مينونة» 
فقدمت اداء رائعا في كل مشاهدها بالعمل، 
واستطاعت أن تستحوذ على اهتمام رواد 
مواقــع التواصل االجتماعــي وتداولوا 
الكثير من مشاهدها في العمل، مشيدين 

بعفويتها وخفة ظلها.

وفي مسلسل «الكون في كفة» برزت 
فنانة شابة حتمل كاريزما وموهبة وهي 
ليالي دهراب التي قدمت شخصية «نور» 
بشكل بسيط وتلقائي، وأثبتت ايضا انها 

متلك حسا كوميديا مختلفا.
اما في مسلســل «في ذاكــرة الظل» 
فاستطاع الفنان علي العلي والفنانة فرح 
املهــدي ان يخطفا االنظار اليهما، حيث 
لفت العلي األنظار إليه بشدة بسبب أدائه 
السلس واملتمكن لشــخصية «حسن» 
والذي ينــم عن موهبة حقيقية تنتظر 

التألق، ونفس الشــيء فــرح املهدي او 
«طيبة» التــي تظهر طاقاتها التمثيلية 

دون االعتماد على جمال مالمحها.
وفي نفس املسلسل برزت بقوة الفنانة 
رانيا شهاب بشخصية «ندى» الفتاة التي 
تلعب مبشاعر «زياد» (احمد ايراج) طمعا 
في ماله حتى يكشفها «سلمان» (عبداهللا 
عبدالرضــا)، رانيا حتمل كما كبيرا من 
املوهبة واألحاســيس التي تتحكم بها 

في مواضعها الصحيحة.
وجذبت املطربة فتات سلطان األنظار 

اليها بقوة في مسلسل «محمد علي رود»، 
بالرغم من انها املشاركة األولى لها في 
عالم الدراما من خالل تقدميها شخصية 
«فتوح»، حيث اكتشفنا موهبة سلطان 
والطاقات التمثيلية بداخلها والتي تؤهلها 
الى ان تكون من جنمات األعوام املقبلة.
ومن الفنانني اصحاب الدور الثاني 
الذيــن لفتــوا االنظار اليهم بشــدة من 
خــالل أدائهم املميــز الفنانــة املصرية 
ســلوى عثمان التي تتألق في مسلسل 
«البرنس» بشخصية «سميحة»، وقدمت 

مشهدا من أكثر مشاهد املسلسل تأثيرا، 
وأشــاد اجلميع بأدائها عندما اكتشفت 
أن أبناءهــا هم وراء تدبير حادث ملقتل 
رضوان (محمد رمضان) وراح ضحيته 

زوجته وابنه.
وفى املسلسل الكوميدي «ب ١٠٠ وش» 
يتألق الفنان شريف الدسوقي بشخصية 
«سباعى» أو «سبعبع» كما يناديه افراد 
عصابــة النصب التي ينتمي لها، حيث 
حاز هذا املمثل اعجاب اجلمهور ملا ميتلكه 

من قدرات متثيلية متنوعة.

حازوا إعجاب وحب اجلمهور ألدوارهم التي قدموها

شريف الدسوقيفرح املهدي سلوى عثمان فتات سلطان علي العلي رانيا شهابليالي دهراب آالء الهندي


