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«انتقام ميت» يصبح «رد اعتبار»
متاشيًا مع حبكته الدرامية

مفرح الشمري

من األعمال الدرامية احلديثة التي 
مت االنتهاء من تصويرها مسلســل 
«رد اعتبــار» الــذي كان اســمه في 
الســابق «انتقام ميــت» ومت تغيير 
  osnاســمه بناء على رغبة محطة الـ
وذلك متاشــيا مع حبكتــه الدرامية 

وستعرضه حصريا ٢١ اجلاري.
العمل مــن انتاج مركــز النايف 

لإلنتــاج الفنــي ومن إخــراج أحمد 
اخلميس، وتأليف عامرة احلزميي، 
وتولــى مهمة اإلشــراف العام على 

العمل الزميل نايف الشمري.
العمل من بطولة نخبة من جنوم 
الشاشــة على رأسهم الفنان القدير 
جاسم النبهان وعبدالرحمن العقل 
وعبداالمام عبداهللا وباسمة حمادة 
والبحرينية لطيفــة املجرن ومالك 
وحســن ابراهيم والنجوم الشباب 

عبــداهللا هيثم ورتاج العلي وأبرار 
وأحمد السداني وآخرون.

والعمل يطرح ويناقش مجموعة 
مــن القضايا املعاصرة منها الزواج 
والتفكك األســري والطالق والورث 
وصــراع األهل على امليــراث واملال 

والثروة.
العقل ثمن جتربته في بطولة هذا 
املسلسل بأنها جتربة درامية مختلفة 
عليه من حيــث القصة واملضمون، 

وأوضح أنه قرأ الدور والنص جيدا 
قبــل املوافقــة على أداء الــدور وقد 
أعجب كثيرا باحلبكة الدرامية للعمل، 
وأكد أنه مكتــوب بعناية تامة، كما 
أن املخــرج أحمد اخلميس كانت له 
رؤية مختلفة ومميزة في إظهار ابطال 
العمل كل منهم في لون وأداء مختلف 

عن أعمالهم السابقة.
وجتســد الفنانة القديرة باسمة 
حمادة دور (أحالم) وهي امرأة متر 

بظــروف ومتغيــرات مختلفــة في 
حياتهــا، وتعاني كثيــرا بعد وفاة 
زوجها الــذي يجســد دوره الفنان 
جاسم النبهان، ويحدث صراع أسري 
بينها وبني الفنان عبدالرحمن العقل 
الذي يجسد الشخصية احملورية في 
العمل وهي شخصية (عبدالعزيز).
البحرينيــة  الفنانــة  وتشــارك 
لطيفة املجرن كضيفة شرف في هذا 
املسلســل، حيث جتســد دور امرأة 

كبيرة في السن وهي شخصية (بزه) 
حيث تؤثر هذه الشخصية في سير 
أحداث العمل وتكون نقلة نوعية في 
قلب أحداث العمل رأسا على عقب.

الفنانة مالك جتسد هي األخرى 
إحدى الشخصيات احملورية في العمل 
وهي دور (أم شهاب)، زوجها الفنان 
حسن ابراهيم (بوشهاب)، وحتدث 
صراعات كثيرة بني الزوجة وزوجها 

وأبنائهما.

مت تغيير اسمه بناء على رغبة احملطة التي ستعرضه حصرياً ٢١ اجلاري

الفنانان القديران جاسم النبهان وباسمة حمادةالفنان القدير عبدالرحمن العقل

باسمة حمادة ومالك وعبداهللا هيثم في لوكيشن التصوير

ياسمني صبري تتبرع
ملستشفى «أبو الريش» التعليمي

القاهرة ـ هناء السيد 

تفقدت الفنانة ياسمني صبري مستشفى 
أبو الريش التعليمي لألطفال باملنيرة، وسط 
استقبال حافل من قبل إدارة املستشفى، بقيادة 
د. منى الغمراوي مدير عام املستشفى وعدد 
من أعضــاء الطاقم الطبي واملســؤولني عن 

رعاية األطفال من الفرق التمريضية.
وقدمــت ياســمني صبــري تبرعــا ماليا 
للمستشــفى لدعمها في مشوار عالج أطفال 

مصر باملجان، مبدية سعادتها وفخرها باألطفال 
األبطــال املقيمــني في املستشــفى، وقدرتهم 
على الصمود ومواجهة املرض بكل شجاعة 
وابتسامة. ووزعت ياسمني الهدايا على األطفال، 
وزارت في جولتها مقر احملاضرات التثقيفية 
التي تنظمها املستشــفى لألطفال لتوعيتهم 
وتوعية آبائهم مبرض السكر وكيفية التعامل 
معه وكيفية حتسني احلالة النفسية لألطفال 
خالل مرحلة محاربتهم لذلك املرض ودعمهم 

معنويا خالل رحلة العالج.

ياسمني صبري في املستشفى أثناء اجلولة

عثمان الشطي: الوضع محبط لنا.. وسأستقر في البحرين!
عبداحلميد اخلطيب

التفاصيــل مقصــودة  «بعــض 
وبعضهــا غير مقصــود، هي مجرد 
نصائح يومية»، هذا ما أكده الكاتب 
الكويتي الشاب عثمان الشطي عندما 
سألناه عن الرسائل التشجيعية التي 
يطلقها عبر صفحاته في «السوشيال 
ميديا»، وأردف: أنا عاشق للتنمية 
البشرية ودارس لها، وحاصل على 
شهادة معتمدة للتدريب فيها، فوجدت 
انه ال بد أن أقدم شيئا يفيد الناس.
وأضــاف الشــطي فــي تصريح 
لـ«األنبــاء»: إذا لــم نكن موجودين 
ككتــاب على األقل نكون موجودين 
كصانعي محتوى ميكن أن يؤثر على 
اآلخرين إيجابيا، وأتذكر موقفا طريفا 
عندما وضعت «بوست» تشجيعيا 
عن ضرورة متسك اإلنسان بحلمه 
مهما كانت الظروف الصعبة احمليطة 
به، وقد كتبت «البوســت» وأنا في 
حالة إحباط شديد جدا لكي أشجع 
نفسي واحمليطني بي، لكنني فوجئت 
بتعليق صديق اسمه عبداهللا العنزي 
وهو شاب كويتي كان مشاركا وقتها 
في بطولة عربية للبلياردو، وقال لي 
إنه كان «خسران» ولكن بعد قراءة 
«البوست» أخذ طاقة وحافزا وحصل 
على املركز األول، وهذا األمر أسعدني 
جدا وأشعرني بأهمية ما أقدمه من 

نصائح لآلخرين.
وعن سبب ضيقه وإحباطه، أوضح: 
الوضــع احلالي غير مريح نفســيا، 
ومشــحون باإلحباطات لنــا ككتاب 
وشركات إنتاج، ولهذا اكشف ألول مرة 
أنني اتخذت قرار السفر الى البحرين 
خالل الشهر املقبل لالستقرار، وهذا 

ليس معناه أنني «سأهد» بلدي، لكن 
ألن التقدير هناك أفضل، واجلو العام 
يساعد على اإلبداع، مستدركا: قلبي 
وروحي بني الكويت والبحرين، مشيرا 
في نفس السياق الى أنه تشاور مع 
شــريكه في «ســتارز لإلنتاج الفني 
واملسرحي» بانه في حال عودة احلظر 

سيتم تقدمي موسم ثالث من مسابقة 
«جنم احلجر املنزلي» إلعطاء الفرصة 
للمواهب الواعدة إلظهار قدراتها في 

مجاالت مختلفة.
وحول «سالفة» صورته مع الفنان 
محمــد احلملي والتي نشــرها عبر 
«إنستغرام» وقارن فيها بني املاضي 

واحلاضر، رد: هي صورة «ظريفة» 
كان الهدف منها تقدمي رسالة، بانه 
مهمــا اختلفــت أهدافنــا أو أحجام 
أجسامنا تظل الروح واحدة، محبة، 
شغوفة للمسرح، وأنا أفتخر باحلملي 
وإجنازاتــه، وأراه ملهمــا لكل فنان 
عاشق للمسرح، فهو رغم الظروف 
والعوائــق لكنه صنع حياة خاصة 
في املجــال الذي يحبــه، وما عنده 
مســتحيل، والصورة مزحة جميلة 

بيني وبينه.
وبسؤاله عن جديده، أجاب الشطي: 
في ظل توقف املسرح أنوي دخول 
مجال الكتابة الدرامية، وحاليا زمن 
املنصات الرقمية وال بد أن نتماشى 
معها بنصوص تناسبها، كاشفا عن 
انــه يفكر في تقــدمي برنامج نقدي 
يومي خالل شهر رمضان املبارك عبر 
«إنستغرام»، يبدي فيه رأيه باألعمال 
الدرامية بشكل موضوعي، وأردف: 
فــي كل رمضان أكتب «بوســتات» 
أشرح وجهة نظري حول ما يعرض 
مــن أعمال درامية، ومــن املمكن أن 
يتطور املوضوع مــن برنامج على 
«انستغرام» الى برنامج يعرض على 

«يوتيوب» أو احدى الفضائيات.
جدير بالذكــر أن من آخر أعمال 
الكاتــب عثمان الشــطي مســرحية 
«Candy`s Island» والتي مت تقدميها 
«أوناليــن» فــي مملكــة البحريــن 
مبناســبة اليوم الوطني، وهي من 
إخراج: فهــد زينل، وبطولة: فاطمة 
عبدالرحيم، جمال الرويعي، حسن 
محمد، بسام علي، بودانة، نسرين 
ســروري، زينب محمــد، وحتدثت 
املســرحية عــن قيمــة اجلمــال في 

حياتنا.

كشف لـ «األنباء» في حال عودة احلظر مرة أخرى سيتم تقدمي موسم ثالث من «جنم احلجر املنزلي»

شيرين تعد جمهورها: 
لقاؤنا قريب

القاهرة - خلود أبواملجد

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب 
تأجيل حفلهــا الذي كان مقررا ١٩ 
اجلاري على مسرح املجاز في مدينة 
الشارقة، لكنها بنفس الوقت وعدت 
جمهورهــا بقرب اللقاء بعد غياب 
عن تقدمي احلفالت دام أكثر من عام.

ونقلت شيرين البيان الرسمي 
الصادر عن إدارة مسرح املجاز في 
الشــارقة، وقالت عبر حسابها في 
«تويتــر»: «تزامنا مــع اإلجراءات 
وتدابير الصحة االحترازية بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة مت تأجيل 
حفل يوم ١٩ فبراير بالشارقة على 
مسرح املجاز حتى إشعار آخر.. إن 

شاء هللا لقاؤنا قريب».
يذكر أن شــيرين البعيدة عن 
جمهورها منذ مطلع العام املاضي، 
وعــدت عشــاقها أكثــر مــن مــرة 
باملشــاركة في حفل مباشــر على 
املسرح، وكان آخر وعودها تغريدة 
أطلقتها األسبوع املاضي أكدت فيها 
مشاركتها في حفل مسرح املجاز، 
ولكن سوء احلظ ال يزال يطاردها، 
حيث أصدرت إدارة املســرح بيانا 
عاجال قالت فيه: «مت تأجيل حفل 
أصالة وشــيرين عبدالوهاب على 
مسرح املجاز بالشارقة حتى إشعار 
آخر، وذلك من أجل سالمة اجلميع».

أمينة خليل: أنا متمردة
القاهرة - محمد صالح

دافعت الفنانة أمينة خليل عن شخصية 
«عالية» التي جتسدها في مسلسل «ليه أل»، مؤكدة 
أنها متردت على أسرتها ولكن لديها أسبابا 
حقيقية للتمرد يجب أن تخضع للمناقشة في 
مجتمعنا الشرقي، حتى نتمكن من وضع حدود 
تدخل األهل واملجتمع في احلياة الشخصية 

للبنات.
وأضافت أمينة مبناسبة عرض املسلسل 
على قناة MBC مصر: القصة تتلخص في سؤال 
عن اخلط الذي يحدد تدخل األهل في حياة 
أوالدهم، السيما بناتهم في مجتمعاتنا الشرقية 
احملافظة، وحدود هذا التدخل، ثم متى يكون 
للشخص احلق في االختيار لنفسه بنفسه دون 

ضغوطات.
وعما إذا كانت عالية ستطل بصورة الفتاة 
املتمردة، قالت إنها تتمرد لكن ليس متردا بال 
مبرر، بل عن حق على ضوء الظروف التي متر بها، 
وأردفت: املجتمع والعائلة يرفضان بعض األمور 

من دون إبداء أي مبررات أو أسباب مقنعة لذلك، 
ومن هنا يتوجه العمل لهذه الفئة بالسؤال، «ليه 
أل»، ملاذا تضعون القيود على مستقبلنا؟ الفتة 
إلى أن عالية ستواجه ضمن أحداث املسلسل 
سلسلة من التحديات، وتتخذ قرارات مصيرية 
تغير حياتها، وستجد من يدعمها ويشد على 
يدها، في مقابل أشخاص يعارضونها ويرفضون 
ما تقوم به، وعلى رأس هؤالء والدتها «سهير» 

التي جتسدها الفنانة هالة صدقي.
يذكر أن مسلسل «ليه أل» يقع في ١٥ حلقة 
فقط، وهو من تأليف ورشــة كتابة بإشراف 
مرمي نعوم، وإخراج مرمي أبوعوف، وبطولة 
أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد 
الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، وتدور 
أحداث العمل حول صراع األجيال واستقاللية 

املرأة سعيا لتحقيق ذاتها.


