
فنونالسبت  28  اغسطس  2010  28

هل نهاية »غشمشم« ستظل مفتوحة؟

»سكوت هنسمع« ..سذاجة على الهواء

في األجزاء السابقة من املسلسل السعودي الكوميدي »غشمشم« 
تابعنا رش����يد حويرص واجتهاده ب����كل إصرار وحتد باحثا عن 
عمل يحسن من دخله، ليضع نفسه في مواقف ومفارقات عجيبة 
وطريفة لكي يصل إلى هدفه ولكن دائما يفش����ل، حتى ولو جنح 
في احلصول على املاليني لكنه غير مؤهل إلدارتها وتتبخر أمامه 
حيث يعود لبيته وأرضه وقريته مرة أخرى. وهاهو رشيد يعود 
من جدي����د في اجلزء اخلامس الذي يعرض على شاش����ة »دبي« 
مبواق����ف أكثر إضحاكا، جاذبة اجلمهور ملا في العمل من خفة دم 
ومواقف طريفة ساخرة وال نعلم هل ستظل نهاية اجلزء اخلامس 

مفتوحة ام ستقفل مثل »باب احلارة«؟

من املعروف ان برامج الكاميرا اخلفية حتظى بنسبة مشاهدة 
عالية وباتت أساسية في خارطة الفضائيات العربية لكن التزال 
فكرة انها »مفبركة« تس���يطر على عقول املشاهدين ومن هذه 
البرامج »سكوت هنسمع« والذي بدت فكرته مكررة وساذجة، 
السيما انه يعتمد على حلظات من املواقف احلرجة ملجموعة 
من مش���اهير الفن واالعالم، حيث يت���م اإليقاع بهم من خالل 
حلقات وهمية لبرنامج إذاعي على الهواء مباش���رة واملالحظ 
في هذا البرنامج انه يش���هد إقباال من النجوم الذين من خالل 

تصرفاتهم يبدو انهم يعلمون باملقلب مسبقا.

»فتاة ليل« تكمل مشوار »كابتن عفت«
مع انتهاء اجلزء األول ملسلس���ل »حكايات وبنعيشها« 
بنجاح مع حتقيق »كاب���ن عفت« حللمها، تأكدت توقعات 
محبي النجمة ليلى علوي بانها هذا العام تختلف كليا عن 
العام املاضي متأملني ان تكون قصتها الثانية في شهر رمضان 
والتي حتمل اس���م »فتاة ليل« مرضية للطموح وأال تكون 
»سلق بيض« في ظل غياب التنوع الدرامي هذا العام، إلمتام 

أجزاء املسلسل والذي يعرض على عدة قنوات فضائية.
واجل���زء الثاني »فتاة ليل« م���ن تأليف حازم احلديدي 
وإخراج هالة خليل وبطولة شويكار، باسم سمرة، طارق 

التلمساني، رحاب اجلمل.

»الرهينة«.. أكشن غير واضح المالمح

ZOOM

بالرغم من اجتهاد الفنان إبراهيم الحربي 
في بطولة عمل درام���ي من إنتاجه وهو 
»الرهينة« الذي يكمل به مش���وار أعمال 
األكشن التي قدمها ومنها »نقطة تحول«، 
وعلى الرغم من قدرة الفنانة هدي حسين 
على تغطية بعض العيوب في قصة العمل 

الذي يعرض على قناة »فنون« إال ان الكثير 
م���ن الخطوط الدرامية بدت غير واضحة 
المالمح ومهلهلة وعابها الرتابة وأسلوب 
المط والتطويل اللذين أفقدا المسلس���ل 
عنصر التشويق، كذلك التصنع الواضح 
في أداء مشاري البالم الذي فقد كثيرا من 

لياقته الفنية في ه���ذا العمل وبدا أداؤه 
»أوڤر«، وخاليا من المصداقية، ما أثر على 
العمل ككل، وهذا ال ينفي موهبة مشاري 
لكن يجب عليه ان يدقق أكثر وان يعيش 
الشخصية حتى ينقل إحساسه الفني الى 

الناس.

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 احمللية واخلليجية والعربية.
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16.00 امرأة في ورطة
17.00 وراء الشمس
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16 زوارة خميس

17.10 ديني مشاهد
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اعادة
11.00 اللعب فلة
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11.30 مسلسل وراء الشمس
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الوحوش

13.30 الطبخ اخلاص بالشهر 
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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
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7.45 كرميو
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9.25 مسابقة أم سعف العاملية
9.30 ملوك الكوت

10.25 أميمة
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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

»زمن مريان«»يوميات بوقتادة وبونبيل« »عش الدبور«

مشاكل المعاقين .. »وراء الشمس«
في ظل الركود الواضح لألفكار املبدعة يأتينا مسلس���ل 
»وراء الشمس« على قناة »دبي« ليتسابق على نسبة املشاهدة 
وليثبت ان هناك أس���لوبا في الطرح يختلف عن اآلخرين، 
فمن خ���الل موقف أخالقي ودين���ي وقانوني حول موقف 
األهل الذين يكتشفون في وقت مبكر من احلمل أن اجلنني 
سيولد معاقا نتيجة خلل في اخلريطة اجلينية، تدور أحداث 
املسلسل كاشفا برؤية رائعة عن مشاكل البشر الذين حكم 
عليهم القدر أن يولدوا معاقني عقليا، ويعيشوا حتت الفتة 
ذوي االحتياجات اخلاصة. واجلميل في العمل هو املعايشة 
الواضحة على أبطاله مع هذه املش���كلة. املسلسل بطولة: 
بس���ام كوسا، صبا مبارك، باسل خياط، منى واصف، عالء 

الدين الزيبق.


