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االحد ٢٥ ابريل ٢٠٢١ فنـون

زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية 
والعربية والبرامج املنوعة املعروضة في شهر رمضان 

ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول
أقوال درامية

املرأة احلديدية

«ديسكو» 
القفاص والزيد

أمينة واحلاج متولي

ملل..!

احلني خلصنا من سالفة قرايب وصايف (هدى حسني) 
اللي دوخونا في «الناجية الوحيدة»، ودخلنا في سالفة 
«املــرأة احلديديــة» اللي تخطط لالنتقــام من اجلميع، 
تتسبب في موت زوجة اخيها وتفكر حترق بنت اخيها، 
وتقضي على شقيقة زوجها وعيالها وعلى ما يبدو الزم 

كل واحد منا ياخذ حذره؟ وبعدين معاكم! 

اللي نعرفه ان الهدف االساســي من مسلسل «أمينة 
حاف» هو تسليط الضوء على قضايا املرأة بطريقة غير 
منطية فيها كوميديا تعتمد على املواقف الطريفة، لكنه 
مع توالى االحداث حتول الى «عائلة احلاج متولي» مو 
«أمينة حاف»... فارس (شهاب جوهر) قاعد يتزوج وكل 
يوم عند زوجة نفس ما كان يســوي نور الشــريف في 
مسلسله، ال وهم نفس االجواء واملشاكل بني الزوجات.. 

شالسالفة؟! 

املتابع ملسلســل «يا ما كان وكان» يشعر بامللل على 
الرغم من أن املسلسل تصنيفه كوميدي ألنه يضم نخبة 
مميزة من الفنانني املميزين في الكوميديا، لكن مشكلة 
هذا املسلسل أن أفكار حلقاته عفى عليها الزمن باإلضافة 
الى «املالقة» الزايدة من بعض ممثليه علشان يبينون 

انهم كوميديان.. اهللا يعني املشاهدين!

زين تسوون
ما راح نخلص من مشاكل 
رامز جــالل، فبرنامجه «رامز 
عقلــه طار» يواجــه تهديدات 
الرياضــي  الوســطني  مــن 
والفني باللجــوء إلى القضاء 
واملطالبــة بتعويضات مالية 
كبيرة لسخرية رامز التي قالوا 
انها وصلت الى حد االهانات، 
ومنهم املطرب السوري أركان 
فؤاد الذي قرر بالفعل التقدم 
بشكوى رسمية لنقابتي املهن 

املوسيقية واملهن التمثيلية في مصر بعد سخرية رامز 
منه في البرنامج، قبل اللجوء إلى القضاء.. زين تسوون.

٭ «االنسان قيم ومبادئ، القيم يمكن تتبدل، لكن المبدأ 
أل، اذا خسر االنسان مبدأ، خسر كل شيء»

- غامن (سعد الفرج) - مطر صيف 

٭ «الطــالق بعمــره ما يكون عيب.. ممكــن يكون نعمة 
وساعات الناس ما تحصلها».

- بيبي (منى حسني) - «الناموس».

٭ «اللي بحسابك يخلي الكل يهابك».
- راشد املاثر (جاسم النبهان) «الناموس».

٭ «كل أم بالدنيا تتمنى انها تكون أحسن أم.. بس بالتالي 
هي إنسانة من حقها أنها تنشغل وتهتم بنفسها شوي.. 

هذي مو جريمة وال يقلل من أمومتها»
- وصايف (هدى حسني) - «الناجية الوحيدة».

٭ «العلم ال له عمر.. وال له وقت.. وال زمان.. وال مكان»
- طيبة (هيا عبدالسالم) - «نبض مؤقت».

٭ «تشــتريلي عود على بالك تشتريلي الفن.. اشتريت 
كراسة ألوان عبالك اشتريت الفن.. هاألشياء ما تقدرون 
تشتروها.. الفن.. الموســيقى.. الشعر.. المسرح.. هذه 

األشياء ولدت حرة»
- كرمي (ذو الفقار خضر) - «دفعة بيروت».

٭  «عندج شي تمتلكينه كل الحريم يتمنون انه يمتلكونه»
٭  «شنو هو؟»

٭  «حريــة االختيــار.. في بنات وايد مــا عندهم حرية 
االختيار.. في ناس وايد يتدخلون اهلهم في اختيار شريك 

حياة بناتهم.. حتى يتدخلون في تعليمهم»
- حوار بني رقية (شــهد سلمان) وشوق (شوق الهادي) 

- «أمينة حاف».

الزميل مفرح الشمري مستشارًا
الحتاد الفنانني العرب للشؤون اإلعالمية

أصدر رئيس االحتاد العام 
للفنانني العرب مسعد فودة 
قرارا بتكليف الزميل رئيس 
قســم الفن مفرح الشــمري 
مبهــام وأعبــاء مستشــار 
االحتاد للشؤون االعالمية.

 وجــاء قــرار التكليــف 
للجهود االعالمية التي يبذلها 
الزميل الشــمري ومتابعته 
العــام  االحتــاد  ألنشــطة 
للفنانني العرب الذي ينظم 
حاليــا مهرجان ســينيمانا 

للفيلم العربي بنسخته
الثانيــة عبــر املنصات 
االلكترونية بسبب جائحة 

كورونا.

جمال العدواني: اختيار جنوم مهرجان الفن واإلعالم ٢٠٢١ 
«أونالين».. وحفل التتويج أكتوبر املقبل

أكد الزميل جمال العدواني رئيس 
مهرجــان جنوم الفــن واالعالم في 
دورته السادسة، أن جائزة املهرجان 
السنوية تهدف إلى تشجيع الدراما 
الكويتية واخلليجية والعربية عبر 
تقدير املبدعني واملتميزين فنيا. وقال: 
انطلقت جائزة «جنوم الفن واإلعالم» 
عام ٢٠١٦ كجائزة مرموقة على غرار 
التجارب العاملية، لتكون أوســكار 
خليجيا رمضانيا، وهي مبنزلة لفتة 
تكرميية مستحقة للجهد الفني بعيدا 
عــن التنافس التجــاري والدعائي، 
فالفن هو املعيار واملنطلق والغاية، 
فال اعتبارات هنا لشهرة أو شعبية، 

بل احلكم في التقييم الفني الذي له 
الكلمة الفصل.

وتابع: «ترشيحات جنوم رمضان» 
ترتكز على رأي اجلمهور عبر التواصل 
االجتماعــي، إضافــة إلى رأي جلان 
التحكيم برئاسة املخرج واإلعالمي 
القدير علي الريس مدير عام مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي املشــترك ملجلس 
التعاون لــدول اخلليج، خصوصا 
في ظل استمرار أزمة كورونا للسنة 
الثانيــة علي التوالي، حيث فضلنا 
أن يشــاركنا اجلمهــور «أونالين» 
https://forms.» من خــالل الرابــط
gle/JxpbUAswfCirwsd٥٩» الختيار 

جنومهم املفضلني، وفي نهاية الشهر 
سنعلن النتائج، وبعد انتهاء األزمة 
ســيتم حتديد تاريــخ إقامة احلفل 
ومن األرجح في شهر أكتوبر املقبل 
لتتويج الفائزين برعاية وحضور 
رجل األعمال فواز مبارك احلساوي.

وبني العدواني أن املهرجان أصبح 
يحظــى بإعجــاب وتقدير الوســط 
الفنــي واإلعالمي محليــا وخليجيا 
وأيضا عربيا، السيما أن هناك أعماال 
رمضانية متعددة ذات جودة وحضور 
جماهيري في الدورات التلفزيونية 

الرمضانية خليجيا وعربيا.
من جانب آخر، قال علي الريس 

إن اختياره لرئاسة اللجان التحكيم 
كان تكليفا ومسؤولية، وقال: مازلنا 
نستقبل ترشيحات اجلمهور الختيار 
جنوم رمضان هذا العام بشكل مكثف 
وتنافسي، حيث نحرص على االختيار 
مبوضوعية وحيادية، واالستعانة 
التواصــل االجتماعــي،  بوســائل 
ونترقب النتائج عن األفضل واألجمل 
من بني األعمال الرمضانية لهذا العام، 
وســيتم اإلعالن بشــكل رسمي عن 
الفائزين في نهاية الشــهر الفضيل 
«اليف» عبر مختلف املواقع التواصل 
االجتماعي والقنوات اإلعالمية الداعمة 

للمهرجان.

علي الريس رئيس جلان التحكيم

راعي املهرجان رجل األعمال فواز مبارك احلســاوي ورئيس 
املهرجان الزميل جمال العدواني تكرمي الفنانة القديرة حياة الفهد في إحدى دورات املهرجان السابقةعلي الريس

السالفة خربت!
مشــهد والدة طفل هنا 
(منى زكي) في مسلســل 
«لعبة نيوتن» خطف أنظار 
الكثيريــن الذين رأوا فيه 
دليًال علــى إبداع منى في 
اداء الــدور، لكــن خربت 
السالفة في مشهد هروبها 
من املستشفى وهي جتري 
كأنها عداءة فـي ماراثـون 
مو واحدة تعاني بســبب 
خربتــوا  الــوالدة..  آالم 

السالفة!

رمي البارودي: «مش عارفة ليه ريهام مصممة تؤذيني»!
القاهرة - محمد صالح 

حتدثــت الفنانة رمي البــارودي عن 
خالفهــا مــع اإلعالميــة ريهام ســعيد، 
وذلك خــالل حلولها ضيفة في برنامج 
«العرافة»، تقدمي اإلعالمية بسمة وهبة.

رمي أكــدت أن ريهــام ســعيد كانت 
تقصدها عندما قالــت «في ناس بتاكل 
معــاك عيش وملح جوعــة مش أكثر»، 
مضيفة أنها ال تعرف حتى اآلن ســبب 

خالفهما األخير.
وأضافت أن خالفها مع اإلعالمية ريهام 
سعيد يعود الختالف شخصياتهما وعدم 
توافقهما في اآلراء، إال أن اخلالف األخير 

اشتد بسبب تدخل طرف ثالث.
البارودي كشــفت أن ريهام ســعيد 
رفعت ضدها دعوى قضائية، وهو محضر 
إداري باإلزعاج، مضيفة: «الكالم ده من 
شهر مايو اللي فات بس سكت احتراما 
لنقابة املهن التمثيلية.. مع إني اتأذيت 
كتيــر بس معرفــش ليه هــي مصممة 

تؤذيني». ريهام سعيدرمي البارودي

«للموت».. عمل رصني وأحداث ممتعة
بيروت ـ بولني فاضل

مسلســل  يصنــف 
«للمــوت»، الذي يعرض 
حاليــا علــى عــدد مــن 
القنــوات، مــن األعمــال 
املنافســة فــي املوســم 
الرمضانــي، وهــو مــن 
تأليف نادين جابر وإخراج 
فيليب أسمر، ومن إنتاج 

«إيغل فيلمز».
العمــل منــذ حلقاته 
األولى يحكمه تشــويق 
جــاذب، وثمــة حماســة 
للمتابعــة،  تصاعديــة 
الغموض  أن  خصوصــا 
املوجــود فيه يســتحيل 

أن يكون فضوال.
املسلسل يشارك فيه 
الثالثي سحر ورمي وعمر 
(ماغي بوغصن، دانييال 
رحمة، وباسم مغنية)، في 
لعبــة تنطلي على هادي 
(محمد األحمــد) والحقا 
على أخيه باســل (خالد 
القيش)، والهدف حتصيل 

املال.
مسلسل «للموت» لعبة 

حبكــت دراميا بطريقــة «ملعوبة» ونص 
ناضج لنادين جابر، تكشف مفاصل القصة 
على جرعات ومازال العرض في طور فك 
الرمــوز، واحدا تلو اآلخــر يبعد امللل عن 
املشــاهد بطبيعة احلال، وذلك في موازاة 

بدء الصراع بني الثالثي املتآمر.
القصة مازالت في بداياتها، ولكن يسجل 
لهــا حتى اليــوم أنها أخذتنــا على محمل 
املتابعة ألنه عمل رصني مهنيًا جلهة الكتابة 

واإلخراج والتمثيل. 

ماغي بوغصن صادمة مبا تقدمه، بدأت 
منذ العام املاضي مع «أوالد آدم» انعطافة 
كبيرة في األداء، وكسبت الرهان وطوعت 
ماغي بوغصن وجهها الناعم بجماله الهادئ 
إلى بركان من اجلمر في قلبها، والشــرارة 

في عينيها.
باسم مغنية مازال منذ «ثورة الفالحني» 
يقفز خطوات كبيرة بال أي كابح، ويتضح 
من «للموت» أن «الكراكتر» الذي يجسده 
آيل نحو الصعوبة والتعقيد من حيث األداء.

جذب عبداحملســن القفاص في «شــليوي ناش» 
بــدور «ســعد»، وعبــداهللا الزيــد فــي «الناموس» 
بـــــــدور «رياض»، اجلمهـــور عبر «اللوك» اخلاص 
بالشــخصيتني، خصوصــا قصــة الشــعر الطويل 
غير املنســق التي اشــتهرت في السبعينيــــــــــات 
والثمانينيــات ويطلــق عليها «الديســكو»، بجانب 
الشارب الكبير اللي كان موضة في هالفترة.. براڤو.


