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»شر النفوس 3« .. مشاهد ساذجة!

صبايا والحمل الكاذب

املتابع ملسلسل »شر النفوس 3« في جزئه الثالث يشعر بانه 
امام مسلسل مشاهده »قص ولزق« مبعنى انه ال يوجد بينها 
ترابط وتدور في حلقة مفرغة دون جدوى، األمر الذي يشتت 
عقل املشاهد، واالدهى من ذلك ان املشاهد التي صورها املخرج 
نايف الراشد خاصة بعد اكتشافه خيانة زوجته كانت مشاهد 
ساذجة البعد احلدود خاصة مشهد »القفص« ليوضح للمشاهد 

ان زوجته كانت تعتبره »خروف« طول عيشتها معه.
يعتقد نايف الراشد ان اجلمهور ال يفهم ولذلك جلأ الى هذا 
»الفنتق« بعدما ارشده عقله له، والسؤال هو: هل هذا املشهد كان 

مكتوبا حني متت اجازة النص من قبل جلنة النصوص؟!

استطاع مسلس���ل صبايا رغم االنتقادات العديدة التي 
طالته ان يجد له شريحة واس���عة من املشاهدين وها هو 
اجلزء الثاني تعرضه عدة قن���وات، اال انه يعتريه أحيانا 
سطحية ومبالغة في بعض املشاهد كاحللقة التي شاهدنا 
فيها لبنى تبحث عن عمل لتجد فرصة للتمثيل، وال تخبر 
صديقاتها بعملها اجلديد، فنرى لبنى داخل غرفتها تتدرب 
على املشاهد املطلوبة منها، لتحمل املوبايل وجتري حديثا 
وهميا مع ش���اب اس���مه عمار، وتخبره بأنه���ا حامل منه، 
وطبعا صديقاتها في املنزل يسمعن احلديث قبل ان يدخلن 
اليها وتتصاعد أحداث احللقة طبعا مع انطباعات ومواقف 
متش���ابهة للصبايا من موضوع حم���ل لبنى ومحاولتهن 
مساعدتها لتبدأ التعليقات املمجوجة والثقيلة انتهاء بجلب 

دمية للبنى وقولهن لها: خلفتي!!

أحداث خارج المنطق
معجزة تفوق العقل واملنطق وردت في أحداث مسلسل شيخ 
العرب همام، حيث ذكر الشيخ همام انه تزوج زوجته )صاحلة( 
وعمرها )12 س���نة(، وفي أحد املشاهد عندما حدث خالف بني 
)صاحلة( وأخيها )الشيخ إسماعيل( وذهب لترضيتها قالت 
له بالنص انها عاش���ت مع الشيخ همام )35 سنة( ولم تسمع 
منه كلمة تغضبها، وبحسبة بسيطة جند ان عمر صاحلة قبل 
ان حتمل )47 س���نة( ثم حملت في أحداث الحقة وأجنبت له 
)درويش( وهذا يعني ان عمرها عند وضع درويش قد تعدى 
)48 س���نة( وال ننس���ى انه مولودها األول وان هناك ولدين 
آخرين س���تلدهما بعد ان تتعدى اخلمسني، هذا اذا افترضنا 
ان ولدها األول سترضعه عامني ثم حتمل مباشرة، فقليل من 

املنطق يا صناع الدراما.

المنقسي .. »چم عود« يفاجئ الجميع!

ZOOM

استطاع الفنان القدير احمد جوهر من خالل 
عمله التراثي »املنقسي« ان يقدم للمشاهدين 
وجبة دسمة من االحداث حتمل بني طياتها 
االثارة والتشويق من خالل احداث مسلسلة 
جتري في الثالثينيات وهي حقبة زمنية مرت 

على الكويت بعد ان ظهر اللؤلؤ االصطناعي 
ال���ذي هدد مصير اعم���ال الكثيرين خاصة 
بعد س���يطرة االجنليز على السفن مما جلأ 
البعض الى تهريب الذهب.. فهل يكون احمد 
جوهر »چم عود« يأكل مسلسالت رمضان 

2010 بع���د هذه البداي���ة املوفقة خاصة انه 
يشارك فيه نخبة من كبار الفنانني في الكويت 
واخلليج مثل غ���امن الصالح، احمد الهزمي، 
امينة القفاص، محمد حس���ن، عبدالرحمن 

العقل.. وآخرون.

إعداد: مفرح الشمري
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفني العربي، وم�ن 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 احمللية واخلليجية والعربية.

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

»تخت شرقي«»خواطر« »موعد مع الوحوش«

كفاية دموع
بعد جتربة مخيبة لآلمال عبر بطولة مسلس����ل »بنت بنوت« 
تستكمل املمثلة مي عز الدين ثاني بطوالتها في رمضان مبسلسل 
»قضية صفية« اال ان النتيجة التي ظهرت لغاية اآلن هي إجادة مي 
عز الدين للبكاء فقط، وال شيء غير ذلك حيث أغرقت املشاهدين 
بأنهار من الدموع، فاحللقة اخلامسة مثال من مسلسلها بدأتها مي 
بالدموع وأنهتها بدموعها سواء كانت محبوسة في عينيها او على 
خديها، فهي تبكي في مشاهدها مع شقيقها صبري )طارق لطفي( 
في الدوار، وتبكي في مشاهدها مع والدتها، وتبكي وهي جتلس 
وحدها في الغرفة، وتبكي في مشاهدها مع الضابط ممدوح )أحمد 
السعدني( وتبكي وهي تتذكر كل ما حدث وتبكي طبعا في مشهد 

وفاة والدتها في نهاية احللقة.


