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مبالغات وأخطاء درامية..

»fm فريال حماد(علي حيدر يتوسط فريق »كنز(

عبداهلل السلمان خالل املؤمتر الصحافي 

»fm اللمبي« شارك في »كنز«

مفرح الشمري
استطاع برنامج املسابقات »كنز 
fm« الذي يعده خديجة دشتي وعلي 
حيدر ويقدمه »الذيب« احمد املوسوي 
ويتص����دى الخراجه نايف الكندري 
 »fm ان يج����ذب مس����تمعي »كويت
وخصوصا عمالء »زين« للمشاركة 
في����ه والفوز بجوائ����زه املقدمة من 
الش����ركات املس����اهمة وهي »زين«، 
»األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، 
»فروت بوكيه رفلكش����ن«، »اطياب 
املرشود«، »ايه ون لتأجير السيارات«، 
»فندق كراون بالزا الصحي«، »مطاعم 
كراون بالزا بجميع انواعها«، وذلك 
لفقراته املتنوعة التي حتمل بني طياتها 
الكثير من املفاجآت للذين يحالفهم 
احلظ بالظهور على الهواء بعد ارسال 
»املسجات« للبرنامج واالجابة عن 

السؤال اليومي الذي ينشر يوميا في 
»األنباء«. وصف عدد من املشاركني 
في البرنامج فالش »اللمبي« والذي 
يعل��ن في��ه ع��ن كيفي��ة املشارك��ة 
بالبرنام������ج بان��ه عجيب وطالبوا 
املخ����رج نايف الكندري باالكثار من 
بثه وذلك جلذبهم للمشاركة والفوز 
باجلوائز القيمة التي تصل قيمتها 

الى مليوني دوالر.
عبر »الذيب« احمد املوسوي عن 
التي  سعادته باتصاالت املستمعني 
زادت بشكل غير طبيعي بعد مرور 
اسبوع على ش����هر رمضان واصفا 
ذلك بالش����يء اجلميل الذي يجعله 
يقدم افضل ما عنده لعمالء »زين« 
النهم »تاج راسه« متمنيا لهم الفوز 
البرنامج  التي يقدمها  بالس����يارات 

اسبوعيا لهم.

يتواصل مع المستمعين برعاية »األنباء« و»زين«

اصله من الطني ويعشي املساكني:
أ ـ التمر.

ب ـ البطاط.
ج - الفقع.

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

مكياج 
»األسنصيد 2«

بشار جاسم
من جديد تعود إليكم زاوية مبالغات وأخطاء درامية اخلاصة مبسلسـات وأعمال شهر رمضان املبارك حيث نكشف كمية املبالغة التي 
تصل احيانا إلى 100% في بعض األعمال املعروضة على اغلب احملطات الفضائية سـواء في الشـخصيات او املمثلني او االخراج او التأليف 

وغيرها من االمور التي نحاول أن ننبه فريق العمل اليها ليتافوها في األعمال املقبلة.

سندباد »بوطقة«الجسمي أكبر إخوانه!

الرغم من  عل���ى 
ان برنامج اسنصيد 
االول قد انكش���فت 
لعبته بعد تسريب 
اح���دى احللقات في 
عل���ى  اليوتي���وب 
ان���ه مفبرك  اعتبار 
اال ان اصح��������اب 
البرنام���ج مصرون 
على ع���رض اجلزء 
الثاني حيث نفوا انه 
مفبرك، ولكن.. ملا كل 
الفنانات املشاركات 
في البرنامج كاشخني 
Full يعني  واملكياج 
انه  اش���كره يدرون 
وراهم تصوير كاميرا 
خفية.. وال شرايكم!

مع املرحلة االنتقالية ملسلسل 
»ليلة عيد« يجسد الفنان أحمد 
اجلس����مي دور عبدالكرمي الذي 
جسد دوره في مرحلة الشباب 
املمثل ناصر عبدالوهاب حيث 
ظهر لنا احمد اجلسمي وكأنه اكبر 
اخوانه ويفترض انه االصغر فمن 
املفروض ان يستعينوا مبمثل 
اصغر س����نا من اجلس����مي مع 
احترامي الشديد له، لكن الدور 
ال يصلح له وال 1%، النه مبالغ 

فيه %100!

مسلسل »سندباد بن 
حارب« وعودة لالعمال 
التراثية القدمية وغيرها 
من الشعارات ويظهر لنا 
العمل بشكل سندبادي 
مزيون كاشخ، باالضافة 
اللي  القصر  اثاث  الى 
ش���ارينه من محالت 
الضجيج ناهيكم عن 
القصر  ل���ون طوف���ة 
الوردية، يعني قصر 

باربي مو سندبادي.

»صدق أو ال تصدق«.. السلمان أول مخرج خليجي 
في نقابة المهن السينمائية المصرية

عبدالحميد الخطيب
بعد اللغط الذي أحدثه بيع 
قناة »فالش« والذي أثار العديد 
التس���اؤالت حول جدوى  من 
بيعها، والس���يما بعد حتويل 
اسمها مؤخرا الى قناة »ساحل« 
عقد املخ���رج والفنان عبداهلل 
السلمان مؤمترا صحافيا مساء 
امس االول في قاعة املؤمترات 
رويال سويت أش���ار فيه الى 
انه أنش���أ »فالش« عام 2005 
كمشروع جتاري، لكنه واجه 
العديد من االزمات وش���اركه 
د.محم���د التويجري بنس���بة 
50% حتى عرضت عليه الشركة 
الوطنية املتحدة لالعالم شراءها 
مببل���غ جيد جدا فوافق ومتت 

الصفقة.

ساحة االرادة

وأضاف قائال: عرضت علي 
الشركة الوطنية املتحدة لالعالم 
أن أقوم بإدارة القناة، خصوصا 
أنني احتفظت بنسبة 20% منها 
واستمررت فيها وقدمت »ساحة 
االرادة« لكن بعد فترة وجدت 
نفس���ي ابتعدت ع���ن االنتاج 
والدراما فآثرت أن أبيع نصيبي 
ألتفرغ لعملي واآلن »فالش« من 
الوطنية لالعالم  حق الشركة 
والتي متلك »فنون«، »العدالة«، 
و»املختلف« بالكامل ومن حقها 
ان تغير اس���مها كما تشاء الى 

»ساحل«.
واستطرد: أنا ود.التويجري 

شراكتنا مستمرة وجنهز حاليا 
الفتتاح قناة جديدة واس���مها 
املؤقت »الديرة« وستحمل خطا 
اجتماعيا سياسيا مختلفا عن 
»فالش« ويغلب عليها البرامج 
الس���اخنة والتي  احلواري���ة 
سنستقطب لها أبرز االعالميني 

وأصحاب الفكر في الكويت.
وتاب���ع: مش���روع القن���اة 
التلفزيونية ليس باألمر الهني 
وأحت���دى 95% من القنوات ان 
تقول انها تربح، فهم مستمرون 
ألن لديه���م مش���اريع جتارية 
اخرى تدعمه���م، وال يوجد اال 
التي  »الراي والوطن وفنون« 
تس���يطر على س���وق االعالن 
والباقي ال يوج���د عندهم أي 

اعالنات واملسجات لم تعد مثل 
الس���ابق، خصوصا ان الناس 
أصبح عندهم اش���باع من هذا 

اجلانب.
وكشف السلمان عن انتهائه 
من تصوير 13 حلقة من مسلسله 
اجلديد والذي يحمل اسم »صدق 
أو ال تصدق« ويشارك فيه نخبة 
من جنوم مصر الشباب منهم 
هادي خفاجة وشادي خفاجة 
وعصام ماهر وغيرهم، وتدور 
أحداث���ه في اطار م���ن الرعب 

وصور بطريقة سينمائية.
ووجه الس����لمان شكره الى 
رئيس احتاد املنتجني اخلليجيني 
يوسف العميري الذي سهل له 
االمور في مصر وس����اعده في 

احلصول عل����ى عضوية نقابة 
املهن السينمائية.

وقال: ال ميكن التصوير في 
مصر دون احلصول على ترخيص 
بذلك ولقد انتسبت لنقابة املهن 
السينمائية حتى أعمل بحرية، 
وللعل���م أنا أول مخرج خليجي 
ينضم الى عضوية هذه النقابة، 
ملمح���ا ال���ى ان املخ���رج خالد 
املفيدي عندما ح���اول تصوير 
أح���د أعماله الفنية في مصر لم 
يستطع، خصوصا أنه فشل في 
احلصول على ترخيص الستكمال 
عمله الذي صور منه حلقة واحدة 

هناك.

وجوه مكررة

وع���ن س���بب ع���دم انتاجه 
املسلس���ل في الكويت قال: ألن 
وجوه املمثلني مكررة هي نفسها 
في كل االعمال الرمضانية والناس 
تش���بعت منهم، لذلك آثرت ان 
أستعني بنجوم مصريني معظمهم 
من الشباب وتسويق العمل عربيا، 
كذلك ألنني سأواجه املصنفات 
الفنية في وزارة االعالم إلجازة 
النص وأعتقد ان لديها محاذير 
كثيرة رمبا تقف حائال دون قبول 

انتاج العمل.
وزاد: االمر في مصر منظم وكل 
شيء هناك صارم وبحساب، فال 
يوجد فنان يتأخر عن اللوكيشن 
أو يعترض على مخرج بعكس هنا، 
حيث الصراع على الكراسي وكل 

من هب ودب أصبح مخرجا.

أكد أن تحويل »فالش« إلى »ساحل« من شأن الشركة الوطنية المتحدة لإلعالم

مشروع القناة التلفزيونية ليس باألمر الهّين وأتحدى 95% من القنوات 
أن تقول إنهـا تربح.. و»الـراي والوطن وفنون« تسـيطر على سـوق اإلعان

الل���ي صابغ  املمثل 
ش���عره أصف���ر يفك���ر 
باالنتاج علشان يتحكم 
بالساحة الفنية واملصيبة 
ان اعماله تنعد عاالصابع.. 

اهلل يشفي!

ممثلة قاعدة تطلب زيادة 
في اجرها من املنتجي��ن 
اللي يبونه�����ا بأعماله��م 
الياي��ة علشان تبي تشتري 
 ش���قة مثل م����ا تق��ول..

احلمد هلل والشكر!

إنتاج شقة
فنان���ة مش���هورة 
مقه���ورة هااليام من 
منتج عملها اللي قاعد 
ينع���رض احلني النه 
حاط اسمه قبل اسمها.. 

اهلل يعينچ!

قهر


