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ملل »فص كالص« طبق األصل ملل »عماكور«

»طوق نجاة« فيفي على خطى »الست أصيلة«

ميتاز النجمان حسن البالم وعبدالناصر درويش بشعبية 
كبي���رة ولهما العديد من االعمال الفنية التي حظيت بنس���بة 
مشاهدة عالية، لكن املالحظ انهما في الفترة االخيرة لم ينتبها 
ملا يقدمانه فهذا العام في مسلسلهما »فص كالص« على شاشة 
تلفزيون »الوطن« وجدنا انه نسخة طبق االصل من »عماكور« 
الذي قدماه العام املاضي ايضا على »الوطن« ولم يحظ بثناء 
غالبية من شاهده الذين وصفوا العملني باململني، والسيما ان 
قصته تتمحور حول عائلة مكونة من جد واب وابن يقطنون 
احد املنازل »ال يبدلون مالبسهم او اماكن تواجدهم طوال 30 
حلقة« حتدث معهم العديد من املواقف الكوميدية، والتساؤل 
ه���و: ملاذا هذا التصميم من الب���الم ودرويش على تقدمي هذه 

النوعية من االعمال التي تشّبع بها الناس؟ 

بعد تردد اخبار كثيرة عن فشلها قبل شهر رمضان في تسويق 
مسلسلها »طوق النجاة« نشاهد فيفي عبده على قنوات ميلودي 
دراما تواصل فاصل التضحية من اجل اآلخرين، من خالل شخصية 
»جناة« وهي شخصية اجتماعية جدا ترعى أوالدها بعد وفاة زوجها 
وتتعرض ملشاكل كثيرة جدا ورغم كل ما تتعرض له اال انها حتاول 
دائما أن تكون طوق النجاة جلميع األش����خاص من حولها الذين 
يطلبون مساعدتها، ما ذكرنا مبسلسل »الست اصيلة«، واعتبره 
البع����ض فقرا في ايجاد الفنانة فيفي عبده لدور بارز يضعها من 
جديد في مصاف النجوم االكثر مشاهدة في رمضان، ما ينذر بأن 
العمل لن ينال حظه في نسبة املشاهدة، متوقعني ان يكون مصيره 

الفشل مثلما حدث مع مسلسل »قمر« ومن قبله »ازهار«.

شخصيات »بوقتادة وبونبيل« حقيقية
بش���كل غير تقليدي وفي حلقات جديدة وممتعة مليئة 
بالتشويق وعبر كوميديا ساخرة هادفة يواصل »بوقتادة 
وبونبيل« للعام الرابع على التوالي عبر تلفزيون »الوطن« 
نقد االوضاع، وتسليط الضوء على ابرز القضايا االجتماعية 
واالقتصادية واالجتماعية التي تشغل بال املواطن الكويتي، 
حيث استطاع هذا املسلسل الكرتوني ان يشعر املشاهدين 
بأن شخصياته حقيقية، متفوقا عن االعمال الدرامية التي 

متأل خريطة الفضائيات في الشهر الكرمي.

»الحب الذي كان« يحاول الهروب من الفشل

ZOOM

رغم ان التك���رار واملبالغة اصابا معظم 
االعمال الدرامية لهذا العام اال ان مسلس���ل 
»احلب الذي كان« على شاشة تلفزيون الكويت 
اتخذ خطا مغايرا مستغال الصراحة الزائدة 
في محاولة للهروب من الفشل وفكرة التكرار، 
والسيما ان احداثه فيها بعض التشابه مع 
العديد من االعمال الدرامية االخرى، وذلك 

عن طريق اخلط الرومانسي الذي يصاحب 
قصته االجتماعية التي تناقش هموم االسرة 
الكويتية وما يدور فيها من صراعات على 
السلطة واملال، والداعية الى تربية االبناء على 
القي���م االصيلة وضرورة ان نهتم باجلانب 
العاطفي وان يكون احلب س���ائدا بني افراد 
العائلة الواحدة ملواجهة أي مشكالت، فمن 

خالل صراعات وخيانة وفكرة الزواج بأخرى 
تدور احداث العمل املتشابكة اجلوانب لنشاهد 
مباراة درامية يجسدها كل من: ابناء املنصور 
وعبدالرحمن العقل وفرح بسيسو وعبداالمام 
عبداهلل ومها محمد والفنانة السعودية سناء 
يونس وعدد من النجوم، وبرؤية اخراجية 

لشيرويت عادل.

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 
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

»اجلماعة«»ذاكرة اجلسد« »أهل كايرو«

عالم البلطجة يقترب من »اللص والكالب«
املالمح الواضحة ملسلس���ل »اختفاء سعيد مهران«، الذي 
يعرض على عدة قنوات فضائية، والتي تقترب من فيلم »اللص 
وال���كالب«، جمعت مجموعة من اآلراء تتوقع ان يحتل العمل 
مرتبة متقدمة في استفتاءات رمضان هذا العام، خصوصا انه 
عمل يعرض لعالم البلطجة وفساد رجال األعمال من خالل قصة 
غامضة واضعا عدة تساؤالت عن سبب اختفاء سعيد مهران 
الذي كان يعيش حياة طبيعية مع اسرته فهل قتل؟ ام ان هناك 

من اختطفه؟ االيام املقبلة ستكشف عن السبب احلقيقي.
املسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد حلمي هالل وبطولة 
هشام سليم، ودرة وأحمد بدير وسوسن بدر وجيهان فاضل 

وإخراج سعيد حامد.


