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منى شداد في »عيني عينك 3«

مشهد من »ذاكرة اجلسد«

»شيخ العرب همام«

النجم داود حسني »كرميو«

»عيني عينك 3«.. تقليد دون تجريح

90% من األحداث تنذر بفشل »شيخ العرب«

اس���تطاع برنامج »عيني عينك« في جزئه الثالث على 
قناة »فنون« ان يحتل مكانة متقدمة لدى املشاهد اخلليجي 
والعربي منذ بداية الش���هر الفضيل، والسيما انه يقدم هذا 
العام شكال مغايرا وشخصيات مختلفة عما قدمه في العامني 
السابقني، حيث برع ابطاله الفنانون ومنهم: منى شداد، شهاب 
حاجبة، يعقوب عبداهلل، خالد العجيرب في ان يتقمصوا 
شخصيات جنوم الفن ومشاهير السياسة والرياضة املراد 
تقليدهم ببراعة واحتراف، وقد وضح في ادائهم حرصهم 
على عدم التجريح باالشخاص املقلدين وامنا التقليد إلمتاع 

املشاهدين.

»ذاكرة الجسد« ابتعد عن هدفه السياسي
رغم ان قصة العمل والتي كتبتها االديبة اجلزائرية احالم 
مس���تغماني تناقش االحداث املصاحبة للثورة اجلزائرية 
من خالل ش���خصية رس���ام يدعى خالد بن طوبال )جمال 
س���ليمان( والذي فقد ذراعه أثناء احل���رب، اال ان االحداث 
الغالبة في بداية مسلس���ل »ذاكرة اجلس���د« الذي يعرض 
على قناة أبوظبي تدور في اطار رومانسي حول قصة غرام 
تعيش���ها حياة )أمل بوشوش���ة( التي جتسد ابنة مناضل 
كان صديقا لطوبال والصراع الذي ينش���أ نتيجة حبه لها 
وزواجها من ش���قيقه، حيث ابتعد املسلسل عن هدفه الذي 
يظهر اجلانب السياسي لثورة التحرير واجته الى الصراع 

للفوز بقلب حياة.

داود حسين ينوي بيع ممتلكاته لحل مشاكله المالية

ZOOM
إعداد: عبدالحميد الخطيب

برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفن�ي العربي، ومن هذه االعمال ما هو جيد ويس�تأثر بقلوب اجلماهير لروعة 

قصته وحبكته الدرامية املتقنة ومنها الرديء السيئ الذي تشمئز منه النفس وال 
يراعي عاداتنا وتقاليدنا، لذلك كان البد من احلديث عن هذه االعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني غثها من سمينها مبا ينصب في مصلحة مستوى البرامج 

واالعمال الدرامية العربية.

For Sale 1.00
2.30 هيدا أنا

3.00 نشرة االخبار
4.00 ما ملكت أميانكم

5.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
5.50 القرآن واحلياة

Filler 6.00
6.25 سيرة األئمة األربعة

6.50 القارئ العربي 2010
7.15 قرآن كرمي

7.25 أذان املغرب
Filler 7.30

7.40 تنعاد عليك
7.50 نشرة االخبار

9.00 ما ملكت أميانكم
10.00 زهرة وأزواجها اخلمسة

11.00 هيدا أنا
For Sale 11.30

1.00 تنعاد عليك
1.30 ما ملكت أميانكم

2.30 زهرة وأزواجها اخلمسة

3.00 مسلسالت حليمة
 3.45 طاش ما طاش 17

 4.30 بيني وبينك 4
 5.00 عاوزة اجتوز
 6.00 حجر الزاوية

 7.15 خواطر 6
 7.45 احلقيقة 3

 8.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
 9.00 ليلة عيد

 10.00 باب احلارة 5
 11.00 شر النفوس
 12.00 عاوزة اجتوز

 13.00 زهرة وأزواجها اخلمسة
 14.00 ليلة عيد

 15.00 القعقاع بن عمرو التميمي.
19 طاش ما طاش

 19.30 بيني وبينك
 4، 20 ليلة عيد
21 عايزة اجتوز
 22 باب احلارة

 23 زهرة وازواجها اخلمسة، 
00.00 شر النفوس.

00.00 املسابقات قرارك
1.00 مسلسل زوارة خميس

2.00  فص كالص
2.30 حقيقة العاصفة

2.50 مسلسل ساهر الليل
3.50 مسلسل انني
4.35 ديني مشاهد

5.20 ديني خلق حسن
5.35 ديني قدمي املساجد

5.50 ديني 30 فرصة
6.00 البيت املسكون
6.50 بوقتادة وبونبيل

7.20 فص كالص
7.50 ديني مشاري اخلراز

8.10 مطبخ هنوف
8.40 ديني مشاهد

9.25 ديني خلق حسن
9.40 ديني قدمي املساجد

9.50 ديني 30 فرصة.

16.00 امرأة في ورطة
17.00 وراء الشمس

18.10 عجيب غريب2
18.40 غشمشم5

19.00 خيوط ملونة
20.30 طماشة2

21.05 حكايات بنعيشها 2

4.00 اللعب فلة – اعادة

10.00 مسلسل زوارة خميس
11.00 املسابقات قرارك

12.00 ساهر الليل
13.00 مسلسل انني

14.00 مسلسل بوقتادة وبونبيل
14.30 فص كالص

15.00 ديني 30 فرصة
15.15 مطبخ هنوف

15.45 ديني خلق حسن
16 زوارة خميس

17.10 ديني مشاهد
17.55 ديني مشاري اخلراز

18.15 ديني قدمي املساجد
18.31 مدفع االفطار
18.32 اذان املغرب

18.37 دعاء
18.42 اعالنات

18.55 مسلسل بوقتادة وبونبيل
19.25 اعالنات

19.30 فص كالص
20.00 مسلسل ساهر الليل

21.00 مسلسل انني
22.00 اخبار

22.30 البيت املسكون
23.30 مسلسل بوقتادة وبونبيل

22.00 أسعد الوراق
23.00 أبواب الغيم

00.00 بالشمع األحمر

2.00 ابواب الغيم
16.30 سوالف طفاش2

20.00 زمن طناف
22.00 بنات شما

1.00 أميمة في دار األيتام
17.30 رياح الشمال2

19.40 شعبية الكرتون.

20.00 ذاكرة اجلسد
21.00 تخت شرقي

22.00 املرقاب
23.00 زوارة اخلميس

00.00 خراريف
00.10 ملسات نفسية

00.30 راجل وست ستات
01.00 شاهد اثبات

02.00 ليلى2
03.00 مطبخ منال العالم
08.00 شيخ العرب همام

15.10 حيلهم بينهم من اآلخر

5.30 مسافرون
6.00 مسلسل وراء الشمس

21.30 بره الدنيا
22.35 أم سعف

23.35 مسابقة أم سعف 
العاملية

23.55 ليلة عيد
00.00 أخبار منتصف الليل

Bank Deal 00.05
1.15 ملوك الكوت

2.10 مسابقة أم سعف العاملية
2.15 أميمة

3.05 مسابقة أم سعف العاملية
3.10 سكوت حنسمع

3.30 بيني وبينكم
3.48 صالة الفجر

4.25 أنوار الهداية

3.00 االسنصيد
3.30 كرميو

4.15 مسلسل البلشتي
5.00 مسلسل الرهينة

5.45 حيلهم بينهم من اآلخر
6.35 فنون تيوب 3

6.40 صيدة سوالف
7.00 عيني عينك3

7.30 زمن مريان
8.15 مسلسل كرميو

9.00 جد ولعب4
10.15 مسلسل البلشتي – 

اعادة
11.00 اللعب فلة

12.00 مسلسل كرميو – اعادة
12.30 شوجي

2.00 عيني عينك3
2.30 االسنصيد – اعادة

3.00 مسلسل زمن مريان – 
اعادة

7.00 مسلسل موعد مع الوحوش
8.00 مسلسل ويبقى احلب

10.30 مسلسل سارة
11.30 مسلسل وراء الشمس

12.30 مسلسل موعد مع 
الوحوش

13.30 الطبخ اخلاص بالشهر 
الفضيل

14.30 حلوة ومرة
16.00 مسلسل وراء الشمس

17.00 املسلسل املصري
18.00 أدعية رمضانية

18.55 أذان املغرب
19.00 ألو مني

20.00 مسلسل سارة
21.00 مسلسل وراء الشمس

22.00 مسلسل موعد مع 
الوحوش

23.00 مسلسل ويبقى احلب
00.00 حلوة ومرة

1.30 مسلسل سارة
2.30 مسلسل وراء الشمس

3.30 املسلسل املصري

4.30 مسلسل ويبقى احلب.
7.30 اخبار الصباح
9.00 موجز األخبار
9.05 عالم الصباح

10.00 موجز األخبار
10.05 عالم الصباح

11.15 ما ملكت أميانكم
12.00 عالم املطبخ

00.00 نشرة االخبار العربية
1.10 رحلة عمر في زمن الفن 

اجلميل
2.25 مسلسل حيتان وذئاب

3.00 مسلسل بنات آدم

7.00 مسابقة أم سعف العاملية
7.05 سفرة خليجية

7.40 مسابقة أم سعف العاملية
7.45 كرميو

8.25 مسابقة أم سعف العاملية
Bank Deal 8.30

9.25 مسابقة أم سعف العاملية
9.30 ملوك الكوت

10.25 أميمة
11.15 مسابقة أم سعف العاملية

11.20 مسلسل أيام الفرج
11.53 صالة الظهر

12.15 مسابقة أم سعف العاملية
12.20 كرميو

13.00 سكوت حنسمع
13.25 مسابقة أم سعف العاملية

13.30 سفرة خليجية
14.10 أم سعف

14.30 مسابقة أم سعف العاملية
14.35 ليلة عيد

15.35 أميمة
16.30 مسلسل أيام الفرج

17.25 بيني وبينكم
18.32 صالة املغرب

18.45 أم سعف
19.10 كرميو

19.56 صالة العشاء
20 سكوت حنسمع

20.25 مسلسل ماما في القسم
21.25 مسابقة أم سعف العاملية

3.48 اذان الفجر
3.57 دعاء استغفر اهلل

3.4 برنامج شموس احلق
4.16 ندوة مؤمتر »السابقون 

األولون ومكانتهم لدى 
املسلمني«

6.11 رمضان في حياة أمة
6.36 فيلم هجرة الرسول

8.17 منارات اسالمية
8.39 فيلم اصحاب الفيل

9.15 طبخ املائدة
9.45 نساء وعبر

10.00 برنامج فتية حول النبي
10.15 النبأ العظيم

10.25 عبق القرآن
10.35 جنوم من الكنانة

10.50 قصة حديث
11.00 الوصايا في القرآن والسنة

11.5 املفكرة الرمضانية
11.30 هدي االنبياء

12.00 املنظار
12.20 حديث القلوب

12.40 املؤشر
13.35 عشرة عمر

14.00 مسلسل السندباد بن 
حارب

14.40 مسلسل وعد لزام
15.30 مسلسل املنقسي

16.15 مسلسل احلب اللي كان
17.10 مسلسل اخوان مرمي

18.00 افاليتدبرون
18.40 برنامج 30 سؤال
18.50 مسلسل تصانيف

19.30 مسلسل زمن مريان
20.00 فكر واربح

20.30 نشرة االخبار احمللية
21.00 نشرة االخبار العاملية

21.30 ايام اول
21.50 مسائل في الزكاة

22 وناسة × وناسة
22.30 املسابقات

برامج الفضائيات الكبرى

»القعقاع«»سارة« »صيدة سوالف«

»ماما في القسم«

مشاكل سميرة أحمد ال تنتهي
بخالف املنافسات احلادة بني النجوم واملنتجني وصراعات 
مواعيد العرض في س���وق الدراما وجد مسلسل »ماما في 
القسم« مكانة على شاشة تلفزيون »الراي« من خالل شخصية 
فوزية )الفنانة القديرة سميرة احمد( التي ما تلبث أن تشاهد 
أي شيء خطأ يحدث أمامها حتى حتاول اصالحه، وسرعان 
ما يوقعها هذا في مش���اكل مع من حوله���ا، وتدور أحداث 
املسلس���ل الكوميدي في قالب اجتماعي يناقش التغيرات 
التي طرأت على املجتمع واألسرة حيث ظهرت سميرة احمد 
بش���كل مغاير عن اعمالها السابقة وبجانبها الفنان القدير 
محمود ياسني حيث شكال دويتو متثيليا جذب املشاهدين 

ملتابعة العمل.

بني جرأة الفكرة والش���خصية واآلراء 
املبنية على رؤية نقدية، وبني تقبل اجلمهور 
ملسلس���ل خليجي احلوار في���ه باللهجة 
الفارسية ومترجم الى العربية، اثبت لنا 
النجم داود حس���ني هذا الع���ام ان التميز 
له طريق واحد وه���و التفرد واالختالف 
عن اآلخرين، فمن خالل شخصية وشكل 
كوميدي جديدين يقدم لنا داود مسلس���ل 

»كرميو« على شاش���ة تلفزيون »الراي« 
وقناة »فنون« والذي يشاركه فيه نخبة من 
النجوم، حيث يطرح من خالله لقضية مهمة 
حتاكي هموم املواطن الكويتي وهي تأثير 
الروابط االس���رية بني اجلنسيات االخرى 

واملجتمع الكويتي.
فقد استقطبنا »كرميو« الذي يقدم من 
خالل شخصيته املساملة البسيطة كوميديا 

خفيفة مرتبطة مبواقف انسانية عميقة، 
ملتابعة سير االحداث بني الكويت وايران 
واملشكالت التي يواجهها نتيجة اختالف 
الثقافة بينه وبني اسرة اخته املتزوجة من 
كويتي، ونتوقع ان تشهد احللقات املقبلة 
للمسلسل تصاعدا في االحداث خصوصا 
ان »كرميو« ينوي بيع ممتلكاته في ايران 

حلل مشاكله املالية.

قبل ان يبدأ عرض مسلسل »ش���يخ العرب همام« وماليني 
املشاهدين في جميع ارجاء الوطن العربي كانت متشوقة ملتابعة 
أحداثه خصوصا ان بطله هو النجم يحيى الفخراني وايضا ألنه 
درام���ا صعيدية وهي احملببة ل���دى اجلمهور، فمن خالل دراما 
اجتماعية اسرية وش���خصية حقيقة بدا »شيخ العرب همام« 
بناء امبراطوريته التي س���لمها له والده، محاوال توحيد قبائل 
هوارة. وقد تفاوتت االنطباعات حول جودة العمل الس���يما ان 
90% من االحداث حتى احللقة الرابعة تتناول كمحور رئيس���ي 
زواج »ش���يخ العرب همام« من اخرى لينجب كما وصاه والده 
ابنا يرث ملكه وبالفعل يتزوج وتبدأ الغيرة بني زوجتيه االولى 
والثانية واملشكالت ال تنتهي وكأن حياته ال توجد فيها اال النساء 

مما ينذر بان العمل سيفشل اذا استمر على هذا املنوال.


