
17
فنـوناجلمعة ٢٢ 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

غيبة

صبغة..!

جواب ديبلوماسي..!

مصادفة

زين سويتوا

هالســنة شــاهدنا علــى شاشــة 
التلفزيون العديد من األعمال والبرامج 
الكوميدية في العديــد من القنوات، 
لكن نشعر بأن ناقصها حسن البالم 

و«قروبه» اللي صنعــوا معاه حالة 
خاصة ينتظرها اجلمهور برمضان كل 
موسم.. ال تطول «الغيبة» يا البالم 
وننتظركم رمضان ٢٠٢١ في عمل يديد.

في مشهد من «هيا 
وبناتها» تخرج األم 
«هيا» من احلمام بعد 
ان غســلت شعرها 
كله، لكن الغريب ان 
الشعر ظهر «ناشف» 
ومــا عليه أي نقطة 
مــاي، واملصيبة ان 
املخــرج ما اخذ باله 
ان خصالت الشــعر 
اللي تبني  األبيــض 
انها كبيرة بالســن 

اختفت..
شكل الصبغة راحت!

أكدت حصة النبهان أن اجلمهور تداول 
مشــهد رقصها فــي «الــزار» واللي حذفه 
تلفزيون الكويت من مسلسل «محمد علي 
رود» اكثر مما لو كان انعرض، وشــددت 
في نفس الوقت على انها تنظر الى االمور 
دائمــا بإيجابية «من غيــر زعل» وحتترم 
القوانني. وقالت في لقاء تلفزيوني: أحترم 
قرار االســاتذة في تلفزيون الديرة ألنهم 
عارفني «شنو اللي الزم ينعرض واللي ما 

ينعرض».. جواب ديبلوماسي.

مــن املفارقــات العجيبــة فــي 
مسلســل «ونحــب تانــي ليــه؟» 
ان قصتــه تشــابه الى حــد كبير 
مــا تعرضت لــه بطلته ياســمني 
عبدالعزيز في احلقيقة من طالق 

مــن رجــل األعمال محمــد حالوة 
وارتبــاط عاطفي مع الفنان أحمد 
العوضي وزواجها منه، واملشكالت 
التي انتشرت على املأل بينها وبني 

شقيقها.. شهالصدفة الغريبة؟!

بسبب أزمة «كورونا» وعدم اكتمال 
التصوير، مت إيقاف عرض مسلسل 
«الساحر» في احلقلة الـ ١٧ و«النحات» 
مبنتصف رمضان، وزين سويتوا ألن 

األول كان تسلسل االحداث فيه ناقص 
بشــكل ملحوظ وما فيــه أي ترابط، 
والثاني الغموض اللي بالقصة كان 

مبالغ فيه. 

أقوال درامية
٭ «مهمــا اختلفنا، فــي المصايب 

قلوبنا تحن على بعض»
«غامن بن بطي» حبيب غلوم - «الشهد املر»

٭ «الچذب اهو اللي يموت العالقات.. 
اهو اللي يقتلها.. اهو اللي يذبحها» 
«دانة نواف» سارة القبندي - «شغف»

٭ «اللي ينكســر قلبه بالعشــق  
عمــره مايطيــب حتى لو شــاف 

محبوبة مكسور»
«علياء» إلهام علي - «ام هارون»

٭ - «يمه الجيل هذا ما يحب أحد 
يدور وراه»

- «واذا ضاعــوا.. وال فلتوا.. ذيك 
الساعة منو نحاسب؟.. نحاسبهم 

وال نحاسب نفسنا»
حوار بني «عبدالناصر» شهاب جوهر 
و«أديبة» سعاد عبداهللا - «جنة هلي»

٭ «اللــي يقولچ انه ما يغلط فهذا 
يقص عليچ.. المهم انچ تستفيدين 
مــن اغالطــچ.. كل موقــف صعب 
تمرين فيه يعلمچ ويقويچ.. شلون 
بتعرفين طعم الصح اذا ما غلطتي؟»
«أم بريق» أمل محمد - «جنة هلي»

٭ «في بنات ودهم يطلعون من إطار 
اسم العايلة ويعتمدون على نفسهم 
ويصيرون عصاميين.. وفي وايد بنات 
ودهم يطلعون من القصور والبيوت 

الكبيرة ويقعدون ببيت صغير»
«شيخة» صمود املؤمن - «مانيكان»

«أم هارون» األفضل خليجيًا و«البرنس» عربيًا وداود وإلهام أفضل ممثلني دور أول

مفرح الشمري

أسفرت نتائج مسابقة جنوم رمضان 
٢٠٢٠ ملهرجان جنوم الفن واإلعالم في 
دورته اخلامسة، برعاية رجل األعمال 
فواز مبارك احلساوي وبإشراف رئيس 
جلان التحكيم علــي الريس ورئيس 
املهرجان اإلعالمي جمال العدواني   عن 

النتائج التالية:
على املستوى احمللي: 

أفضل مسلسل تلفزيوني رمضاني ٭ 
«أم هارون» للنجمة حياة الفهد

أفضــل ممثل دور أول للنجم داود ٭ 
حسني عن مسلسل «في ذاكرة الظل»

أفضــل ممثلــة دور أول للنجمة ٭ 
إلهام الفضالة عن مسلسل «الكون 

في كفة»
أفضل ممثلة دور ثان للنجمة بثينة ٭ 

الرئيسي ملسلسل «محمد علي رود»

أفضل ممثلة دور ثان للنجم عبداهللا ٭ 
بهمن ملسلسل «محمد علي رود»

أفضل مخرج درامي للمخرج مناف ٭ 
عبدال ملسلسل «محمد علي رود»

أفضل مسلسل كوميدي «أل ديسمبر» ٭ 
للنجمني طارق العلي وجمال الردهان 

أفضل نص درامي للكاتب مشاري ٭ 
العميري ملسلسل «رحى االيام»

تكرمي خاص للنجم القدير ســعد ٭ 
الفرج عن دوره في مسلسل «محمد 

علي رود»
تكرمي خاص للنجمة الشابة حصة ٭ 

النبهــان عن دورها في مسلســل 
«محمد علي رود»

وعلى املستوى العربي : 

أفضل مسلسل عربي «البرنس».٭ 
أفضــل ممثــل محمــد رمضان عن ٭ 

مسلسل «البرنس».
أفضل ممثلة ياســمني صبري عن ٭ 

مسلسل «فرصة ثانية».
أفضل برنامج منوع «اغلب السقا».٭ 

وسوف يقام حفل فني ضخم لتكرمي 
جنومه بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا 
من البالد وتعــود احلياة الطبيعية، 
وفي هــذا الصدد صرح رئيس جلان 
التحكيم علي الريس في بيان صحافي 

جاء فيه:
نظــرا للظــروف الراهنة بســبب 
جائحة كورونــا قررت اللجنة العليا 
ملهرجان جنوم الفن واإلعالم في دورته 
اخلامسة اطالق رابط ملسابقة جنوم 
رمضان ٢٠٢٠ وكان هناك تفاعل غير 
مســبوق من اجلمهور وبشكل كبير، 
حيث أطلق الرابط بتاريخ ٥ رمضان 
ومت توقفه ٢٥ رمضان عبر السوشيال 
ميديــا وظهرت هــذه النتيجة، حيث 

مت التنافس على لقب أفضل مسلسل 
درامي محلي ما بني:

١ - مسلســل «أم هارون» ومسلســل 
«في ذاكرة الظل» وبفارق جيد حسم 
مسلسل «أم هارون» النتيجة لصاحلة.

٢ - أفضل ممثل دور أول كان التنافس 
بني عبداحملســن النمــر في أم هارون 
والنجم داود حســني عن مسلسل في 
ذاكرة الظل لكن النتيجة حسمت لصالح 

داود حسني.
٣ - أفضل ممثلة دور أول كان التنافس 
بني هيفاء عادل في مسلســل «محمد 
علي رود» وإلهام الفضالة عن مسلسل 
«الكــون في كفة»   وحســمت النتيجة 

لصالح إلهام بفارق بسيط.
٤ - أفضل ممثلة دور ثان كان التنافس 
بني شهد الياسني في «جنة هلي» وبثينة 

الرئيسي ملسلسل «محمد علي رود»، لكن 
سريعا بثينة حسمت النتيجة لصاحلها.

٥ - أفضل ممثل دور ثان كان التنافس 
بني حسني املهدي وعبداهللا بهمن وهما 
بنفس املسلسل لكن كون عبداهللا بهمن 
قدم هذا العام كاركترا مركبا تفاعل معه 
اجلمهور بشكل قوي وحسم النتيجة 

لصاحله.
٦ - أفضل مخرج درامي للمخرج مناف 
عبدال ملسلسل «محمد علي رود» من 
البداية كان متصدر النتائج املسابقة 

وبشكل كبير.
٧ - أفضــل مسلســل كوميــدي كان 
التنافس بني عمل درويشــيات وعمل 
«آل ديسمبر» وحسمت النتيجة لصالح 
أل ديسمبر للنجمني طارق العلي وجمال 

الردهان . 
٨ - أفضــل نص درامي كان التنافس 
على اجلائزة بني الكاتبة نوف املضف 
ملسلسل «جنة هلي» والكاتب مشاري 

العميري ملسلسل «رحى االيام» ، ومت 
حســم النتيجة لصالح رحــى األيام 

للكاتب مشاري العميري.
كذلــك مت تخصيص تكرمي خاص 
للنجم القدير ســعد الفرج عن دوره 
في مسلسل «محمد علي رود» ، تكرمي 
آخر للنجمة الشابة حصة النبهان عن 
دورها في مسلسل «محمد علي رود».
أما آلية حسم النتائج في االعمال 

العربية فجاءت على النحو التالي:
أفضل مسلسل عربي «البرنس» بال 
منازع حسم النتيجة مبكرا لصاحله.

أفضــل فنانــة كان التنافس على 
اجلائزة بني نور اللبنانية في مسلسل 
«البرنس» وياسمني صبري عن مسلسل 
«فرصة ثانية» لكن حسمت النتيجة 

لصالح ياسمني. 
أفضل برنامــج منوع لهــذا العام 
كان «اغلب السقا» للنجم أحمد السقا 

ورزان مغربي.

إعالن نتائج مهرجان جنوم الفن واإلعالم في دورته اخلامسة

مناف عبدال أفضل مخرج درامي عن «محمد علي رود»رجل األعمال فواز احلساوي مع رئيس املهرجان جمال العدواني

تكرمي خاص حلصة النبهان عن دورها في «محمد علي رود»

داود حسني أفضل دور أول عن «في ذاكرة الظل»

رئيس جلان التحكيم علي الريس

بثينة الرئيسي أفضل دور ثان «محمد علي رود» إلهام الفضالة أفضل دور أول عن «الكون في كفة»

«أل ديسمبر» أفضل مسلسل كوميدي للنجمني طارق العلي وجمال الردهان 

عبداهللا بهمن أفضل دور ثان عن «محمد علي رود»

أفضل مسلسل رمضاني «أم هارون» للنجمة حياة الفهد

محمد رمضان أفضل فنان عن دوره في «البرنس»

تكرمي خاص للقدير سعد الفرج عن «محمد علي رود»

«محمد علي رود» يكتسح جوائز املهرجان

معلومات عامة عن املهرجان
جائزة أوســكار اخلليج ملهرجان 
الفن واإلعــالم  ٥  هي جائزة  جنوم 
ســنوية لتشــجيع الدراما الكويتية 
اخلليجية والعربية عبر تقدير املبدعني 
واملتميزيــن فنيا. انطلقت عام ٢٠١٦ 
التجارب  كجائزة مرموقة على غرار 

العاملية، في األوسكار رمضاني. 
تهدف جائزة «مهرجان جنوم الفن 
واإلعالم» لتكون مبنزلة لفتة تكرميية 
مســتحقة للجهد الفنــي بعيدا عن 

التنافس التجاري والدعائي، فالفن هو 
املعيار واملنطلق والغاية، فال اعتبارات 
هنا لشهرة أو شعبية، بل احلكم في 
التقييم الفني الذي له الكلمة الفصل.

ترتكز «ترشيحات جنوم رمضان» 
علــى رأي اجلمهور عبــر التواصل 
االجتماعي، إضافــة إلى رأي اللجان 
التحكيم برئاسة علي الريس مدير عام  
 مؤسســة   اإلنتاج البرامجي املشترك 

ملجلس التعاون لدول اخلليج.

آلية عمل املشاركة 
بالترشيحات

تتضمــن اجلائــزة ٨ فئات يتم 
التنافس عليها محليا وعربيا

وهي: أفضل مسلســل درامي، 
أفضل نص، أفضل إخراج، أفضل 
ممثــل دور أول، أفضل ممثلة دور 
أول، أفضل ممثل فــي دور ثاني، 
أفضل ممثلة في دور ثاني، أفضل 

برنامج منوع.


