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«على الهوى».. نام على ندم وال تنام على دم!
مفرح الشمري

عندمــا تتوافر جميع العناصر ألي عمل 
درامي فمن املؤكد أن يحقق النجاح ويصفق 
املشــاهدون لصناعه، هذا بالفعل ما حتقق 
للمسلســل االجتماعي «على الهوى» الذي 
عرضته منصة شاهد وحقق مراكز متقدمة 
في املشاهدة ألن فكرته وفريق عمله واجلهة 

التي انتجته عرفوا من أين تؤكل الكتف.
مسلســل «على الهوى» علــى الرغم من 
أنــه ٨ حلقــات إال ان تلك احللقــات حملت 
بــني طياتها اإلثارة والتشــويق في أحداثه 
وأداء ممثليه وحتى موسيقاه التصويرية، 
مسلسل يستحق املشاهدة وتستحق اجلهة 

التــي انتجته «برايت لينز ميديا» االحترام 
والتقديــر ألن احملتوى الذي قدمته يالمس 
الواقع الذي نعيشه وهو مالحقة الفاسدين 
ولصوص املــال العــام، الذين يســتغلون 
مناصبهم وصالحياتهم في الثراء، من خالل 
قصة وزير لوزارة مهمة تقدم اخلدمات الطبية 
للشعب متت إقالته وبعد ذلك أراد ان يفضح 
باملستندات التجاوزات التي كانت في وزارته 
انطالقــا من املثل الذي يقول «نام على ندم 
وال تنام على دم»، وذلك خالل مذيعة المعة 
وطرحها جريء في برنامجها «على الهوى» 
على إحــدى القنوات، وذلــك بعد ان أخرج 
أسرته خارج البالد أراد فضح الشركات التي 
كانت تدير وزارته باألدلة ومن بعدها يترك 

البالد ويلحق بأسرته ألنه عندما كان على 
رأس عمله ال يستطيع فعل ذلك.

نص املسلسل كتبه الشاب السعودي ندمي 
جنــم، وهو يحمل فكرة نادرا ما نشــاهدها 
في األعمال الدرامية ونادرا ما يتركها مقص 
الرقيب، ولكن في ظل االنفتاح الذي تعيشه 
اململكة العربية السعودية شاهدناه وتعلقنا 
به ألنه يناقش واقع الفساد الذي تعاني منه 
معظم الشــعوب العربية مــن خالل بعض 

املتنفذين!
اجلميل في هذا املسلسل أن طرحه واقعي 
ألبعد احلدود وجنح مخرج العمل عبداإلله 
هزازي في توصيل فكرة املسلسل من احللقة 
األولى دون «مط» في األحداث التي كانت في 

تصاعد تشويقي ومثير من خالل أداء املمثلني 
على رأسهم الفنانة املميزة رمي احلبيب التي 
جسدت شخصية «املذيعة نوال» والتي كانت 
متثل بجميع حواســها ووفقت في توصيل 
الشــخصية للمشاهد خصوصا في حتديها 
للجميع سواء كانوا متنفذين أو زوجها بعدم 
عرض احللقة مع د.جمعان الذي جسده بإتقان 
املمثل القدير علي السبع باإلضافة الى رجل 
األعمال عبداحملسن الذي جسد دوره الفنان 

القدير عبدالعزيز السيكرين.
املسلسل ال يناقش فقط الفساد واملفسدين 
وإمنا أيضا يســلط الضوء على الصداقات 
النســائية ما لم تكن صادقة وهذا ما حدث 
للمذيعة نــوال من صديقتهــا «ناهد» التي 

جســدتها جنــود أحمــد التــي كانــت تأكل 
وتشــرب عندهــا وباألخير اكتشــفت نوال 
ان صديقتهــا ناهد متزوجة من زوجها فهد 
«جبــران اجلبران» لتقدم نوال مشــهدا من 
أجمل مشاهد املسلسل في محاكمة صديقتها 

وزوجها اخلائن.
أخيرا، نتمنى مثل هذه القصص احلقيقية 
التــي تالمس واقعنا وســتظل في الذاكرة، 
بــدال من تبنــي قصص بعيدة عــن عاداتنا 
وتقاليدنا بحجة «اجلمهور عاوز كده»، فشكرا 
لفريق عمل «على الهوى» وشكرا ملنتجه على 
حسني العلي والشكر الكبير ملنصة «شاهد» 
لعرضها ملثل هذه املسلســالت التي تالمس 

واقعنا بكل حذافيره.

عرضته «شاهد» وتدور أحداثه حول وزير متت إقالته وأراد أن يفضح املتنفذين في وزارته

عبدالعزيز السيكرين «رجل األعمال عبداحملسن» املنتج علي حسني العلي رمي احلبيب «املذيعة نوال» علي السبع «الوزير جمعان» 

«عرش دراكوال».. رحلة الرعب واحلب واالنتقام في قطر
أول عروضنــا مبســرحية «عرش 
دراكــوال»، مشــتاقني لشــوفتكم، 
وان شــاء اهللا تســتمعون بالرعب 

والكوميديا».
يذكــر أن الفنانة زهــرة عرفات 
تشارك في بطولة املسلسل الدرامي 
اجلديد «كذبة ابريل»، املقرر عرضه 
خالل رمضان املبارك، والعمل تأليف 
الكاتب عبدالرحمن أشكناني، إخراج 
حسني احلليبي، إنتاج شركة «بيوند 
درميز» للمنتج عبداهللا بوشهري، 
ويشــاركها في البطولة العديد من 
النجوم، منهم: جاسم النبهان، عبير 
أحمد، مي البلوشي، عبداهللا بهمن، 
ليلى عبداهللا، منى حســني، سعود 
بوشهري، أمل محمد، شوق الهادي، 
شهد سلمان، عبداهللا املسلم، سارة 

صالح، محمد ذياب، وغيرهم.

قطر، ونقلت مشاعرها الى متابعيها 
في «إنستغرام»، قائلة: «جمهورنا 
احلبيب في قطر، نلتقي معاكم في 

وفي هذا الصــدد، أكدت الفنانة 
زهرة عرفات اشــتياقها واشــتياق 
فريق املسرحية للقاء اجلمهور في 

عبداحلميد اخلطيب

«رحلة االنتقام الذي ال يأتي من 
خالله سوى الدم، الدم الذي يزهق 
في سبيله العديد من األرواح، لعبة 
االنتقام الــذي تقودهــا روح امللك 
الشــريرة احملرضــة لــكل األحداث 
والتي ســتنتهي بنهاية مأســاوية 
للجميــع»، هذا اختصــار مضمون 
قصة مسرحية «عرش دراكوال» التي 
انطلقت عروضها أمس (األربعاء) في 
الدوحة، وذلك على خشــبة مسرح 
الدراما باحلي الثقافي «كتارا»، وهي 
من تأليف أحمــد العوضي، إخراج 
عبداهللا البدر، بطولة: عبدالرحمن 
العقل، زهــرة عرفات، أحمد إيراج، 
فهد البناي، محمد الرمضان، فاطمة 

األنصاري، وغيرهم.

زهرة أكدت اشتياق فريق املسرحية لـ «شوفة» اجلمهور

فريق «عرش دراكوال»

زهرة عرفات في املسرحية

الرويشد في ضيافة أنغام.. الليلة وغدًا

القاهرة - خلود أبواملجد

يحــل ســفير األغنيــة اخلليجيــة 
الفنــان عبداهللا الرويشــد ضيفا على 
برنامج (أنغام) في حلقة تعرض يومي 
 «dmc» اخلميس واجلمعة على شاشة
مت تصويرها أواخر شهر يناير املاضي، 
وحتدث فيها الرويشد عن ذكرياته مع 
امللحن الراحل عمار الشريعي والشاعر 
عبدالرحمن األبنودي واملوسيقار محمد 
عبدالوهاب، وقــدم خالل احللقة عددا 
من أجمل أغنياته التي شاركته الفنانة 

أنغام واحدة منها.

وأكــدت أنغام من خــالل احللقة أن 
الفنــان عبداهللا الرويشــد هو أول من 
قدمهــا للجمهور الكويتــي واخلليجي 
من خالل اجللسات التي سجلت لصالح 
تلفزيــون الكويــت وذلك عقب حترير 
الكويت مباشرة، وكانت من هنا بداية 
عالقتها الشديدة مع اجلمهور الكويتي.
يذكر أن برنامــج (أنغام) هو أولى 
التجارب التلفزيونية التي تقدمها الفنانة 
أنغام، واستضافت فيه عددا كبيرا من 
جنوم الغناء في مصر والعالم العربي 
وتعد حلقة الفنان عبداهللا الرويشد هي 

أولى احللقات لفنان خليجي.

dmc تعرض على شاشة

املطرب القدير عبداهللا الرويشد مع املطربة أنغام والزميلة خلود أبواملجد

كرمي وياسمني يحتفالن بانطالق «أنا حلبيبي»
القاهرة - خلود أبواملجد

القليلــة  الفتــرة  أقيــم 
العــرض اخلاص  املاضيــة 
لفيلــم «أنا حلبيبــي» الذي 
يقوم ببطولته الفنان كرمي 
فهمــي والفنانــة ياســمني 
رئيس، ويشاركهما سوسن 
بــدر وبيومي فــؤاد ومحمد 
الشرنوبي، وهو من تأليف 
محمود زهران، إخراج هادي 
الباجوري، وتــدور أحداثه 
حول قصة حب رومانســية 
مليئة باملفارقات والصعوبات 
التي تواجه بطلة القصة ليلى 
(ياسمني رئيس) وينتج عنها 
عدد من األحداث لتستمر في 

كرمي فهمي وياسمني رئيس في العرض اخلاصحبها وفي هذه العالقة.

عودة مصطفى قمر لإلنتاج

كشــف الفنان مصطفى قمر عن مفاجــأة جلمهوره خاصة 
باجلزء الثاني لفيلمه الشهير «حرمي كرمي»، وقال: خالل الفترة 
املقبلة ســأتفرغ بشــكل تام لبدء التحضير للجزء الثاني من 
«حرمي كرمي»، «هســيب كل حاجة وهتفرغ للفيلم»، وســوف 

يكون التصوير قريبا مبجرد انتهاء السيناريو.

االعتداء على عال غامن
نشرت الفنانة عال غامن على حسابها 
اخلاص بـ «إنستغرام» رسالة وجهتها 
للمركز القومي حلقوق املرأة تستغيث 
فيها من اعتداء مجموعة من البلطجية 

عليها ومحاولة طردها من شقتها.
وقالت عال في استغاثتها: «استغاثة 
للمركــز القومي حلقوق املــرأة، د.مايا 
مرســي، أنا الفنانة عــال غامن أتعرض 
للعنــف والقهــر والطــرد مــن منزلي 
وأتعرض ملؤامرة وبلطجة وتهديد لي 

وألسرتي بالكامل أغيثوني».
وكشفت عال تفاصيل واقعة االعتداء 
عليها، قائلة: فوجئت يوم اجلمعة املاضية 
مبجموعة من البلطجية يحملون الشوم 
يقودهم طليقي يتهجمون على منزلي 
ويعتدون علي بالضرب والســحل، في 
محاولة إلخافتي وطردي من شقتي، وهو 
ما دفعني للتقدم ببالغ بقسم الشرطة.


