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لم يأت اجلزء الثاني من مسلسل »ليلى« على قدر التوقعات 
ب����أن يتجاوز فيها حد اجلزء االول وذلك ملا يش����هده املسلس����ل 
حاليا من مط وتطويل ش����ابا االحداث حيث ساد الهدوء والرتابة 
واملش����اهد الطويلة اجزاء عديدة من ساعات املسلسل، اال انه في 
املقابل تواصل هيفاء حسني في دور »ليلى« تألقها املستمر وكذلك 
ابراهيم الزدجالي، كما كان لتمازج اللهجات في املسلسل اثر طيب 
كوجود الفنانة الس����ورية الكبيرة صباح جزائري وكذلك املمثلة 

اللبنانية ديانا رحمة في دور مربية غالية.
يبقى القول ان مسلسل »ليلى« لعله يكون من االعمال القليلة جدا 
التي تطرقت خلط مختلف عن املسلسالت اخلليجية السائدة بطرحه 

احداثا رومانسية افتقدها عشاق هذه النوعية من االعمال.

بعد تقدميه العام املاضي ملسلسل »عبودة ماركة مسجلة« 
والذي حظي بنس���بة جناح معقولة كأول جتربة له يتصدى 
الفنان س���امح حس���ني مرة اخرى للبطولة املطلقة في عمل 
كوميدي يعرض على عدة قنوات فضائية وهو مسلسل »اللص 
والكتاب« والذي يأتي ضمن خطته في اس���تغالل جناح دور 
»رمزي« مبسلسل الس���يت كوم »راجل وست ستات«، اال ان 
املالحظ في قصة املسلس���ل التي ت���دور حول توأمني احدهما 
طيب واآلخر ش���رير انها مستوحاة وان لم تكن طبق االصل 
من فيلم »اخطر راجل في العالم« للراحل فؤاد املهندس والتي 

.»xجسد فيها شخصيته الشهيرة »مستر

رومانسية »ليلى«

»طبسي« أفقد »المرقاب« تميزه

ZOOM

بني الغث والسمني من االعمال البدوية 
التي قل عددها هذا العام مقارنة بالسنوات 
السابقة يأتينا مسلس���ل »املرقاب« على 
قناة ابوظبي � االمارات ليطرح قصة ثالث 
قبائل مساملة، تعيش كل منها بوداعة في 
عالقات االفراد داخل كل قبيلة وفي عالقة 
كل قبيلة مع األخ���رى، األولى هي قبيلة 
الش���يخ »منور«، الرجل الكرمي احلريص 
على سالمة قبيلته، والذي يعتمد في اتخاذ 

القرارات على مش���ورة احلكيم »حامد«، 
والثانية قبيلة الشيخ »حاوي« التي تعاني 
من سطوة »طبسي« زعيم قطاع الطرق، 
والثالثة قبيلة الشيخ »عباس« حيث تتحد 
القبائل الثالث ملواجهة خطر »طبس���ي« 
وتدور بينهم اكثر م���ن معركة، ولكن ما 
عاب العمل احلبكة القتالية للمعارك وكذلك 
تقطع التسلس���ل الفكري، خصوصا في 
ربط حياة قطاع الطرق مبنطقية قصص 

احلب في قصة العمل مما افقد العمل جزءا 
من متيزه.

املسلسل بطولة عبدالعزيز احلداد ومن 
األردن نادي���ة عودة، منذر رياحنة، أحمد 
العمري، عبير عيسى، نبيل املشيني، محمد 
العبادي، محمد اإلبراهيمي، جنالء عبداهلل، 
ومن اإلمارات: منصور الغساني وسالمة 
املزروعي، وم���ن ليبيا: وديان أبو ظهير، 

يوسف نوري، وآخرون.

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.

السعدني »باشا« رغم أنف المشاهدين »راجل وست ستات« كسر قاعدة »تامر وشوقية«

مازال صالح السعدني في مسلسل »بيت الباشا« يسير رغم 
انف المشاهدين على وتيرة واحدة غير متجددة فمع الدور 
المكرر الذي جسده السعدني كثيرا، ومع بداية المسلسل غير 
المنطقية والتي جسد فيها بكل تجاعيد وجهه التي رسمها 
كبر الس���ن، دور ش���اب صغير ومع رتابة االحداث التي لم 

يتغير وقعها طوال العشرين يوما المنصرمة.
 كان الب���د ان يفط���ن الس���عدني ال���ى ان التجديد هو 
طريقه الوحيد ليحظى بالمتابع��ة، وعجب��ا لتص��ريحات 
الفن���انين قبل بداية ش���هر رمضان ومستوى هذه االعمال 

بعد عرضها!

بعد الضعف الذي سجلته كوميديا املسلسالت املتصلة احللقات، 
تواصل مسلسالت »السيت كوم« حصد نسب املشاهدة االعلى ويأتي 
في مقدمتها »راجل وست س���تات« اجلزء السابع الذي يعرض على 
قناة أبوظبي وعدد من القن���وات الفضائية وقد احتل مركزا متقدما 
في نس���ب املشاهدة بعد املتصدر »شيخ العرب همام« حيث استطاع 
املسلسل كسر القاعدة من خالل التجديد الذي انتهجه فريقه السنوات 
االخيرة سواء في اسلوب االخراج او في استضافة املشاهير في جميع 
املجاالت ما ساعده على االستمرار وذلك ما عجز عنه العديد من اعمال 
»السيت كوم« مثل »تامر وشوقية« و»احمد اجتوز ليلى« وغيرهما.  
املسلسل من بطولة أشرف عبدالباقي، منة عرفة، لقاء اخلميسي، إنعام 

اجلريتلي، رجاء اجلداوي، ومن إخراج أسد فولدكار.

داليدا

عبداهلل السدحان

»الفانوس« غرام داليدا على »رواسي«
 عبدالحميد الخطيب

أعربت الفنانة داليدا عن سعادتها بلقاء محبيها ومتابعيها من خالل 
شاش����ة تلفزيون رواس����ي عبر برنامج »الفانوس« مؤكدة انها حتضر 
أللبومها اجلديد الذي يش����هد عودتها للساحة الفنية بعد فترة انقطاع 
بسبب احلمل والوالدة وقد تعاونت فيه مع عدد من الشعراء وامللحنني، 
مشيرة الى انها انتهت من تسجيل أغنيتني باللهجة املصرية وحتمالن 
اسمى »يا مغرورين« و»ازعل« من كلمات هاني الصغير وأغنية خليجية 
باس����م »الغرام« كلمات عبدالعزيز املبلس واألغنيات الثالث من تأليف 
د.يعقوب اخلبيزي، متمنية ان ينال ألبومها اجلديد املقرر عرضه الفترة 
املقبلة إعجاب اجلمهور. اجلدير بالذكر ان احللقة شهدت استضافة الفنان 
عبداهلل بهمن والذي حتدث عن أهم احملطات الفنية في حياته وخطواته 

املستقبلية وآخر أخباره الفنية.

»xسامح حسين.. »مستر

»fm مفاجأة »خليفة السياحي« الليلة في »كنز
 مفرح الشمري

طال���ب »الذي���ب« احم���د 
الموسوي مقدم برنامج »كنز 
fm« جميع مس���تمعي محطة 
»كوي���ت fm« عم���الء »زين« 
باالكثار من ارسال »المسچات« 
لهواتف البرنامج المنشورة في 

»األنباء« وذلك للفوز بالسيارة 
الثالثة المقدمة من الجهة المنفذة 
للبرنام���ج »ميديا فون بلس« 
والذي سيجري عليها السحب 
السبت المقبل بحضور مراقبي 
ادارة االعالن التجاري والشؤون 
المالية بوزارة االعالم متمنيا 

البرنامج  الفوز بجوائ���ز  لهم 
المقدمة من »زين«، »األنباء«، 
»منت���زه خليفة الس���ياحي«، 
»اركوبالينو«، »فروت بوكيه 
رفلكش���ن«، »ايه ون لتأجير 
السيارات«، »اطياب المرشود«، 
»صالون كتورك���ت«، »معهد 
فندق ك���راون بالزا الصحي«، 
»مطاع���م فندق ك���راون بالزا 

بجميع انواعها«.

مفاجأة خليفة

حلقة الليلة ستشهد مفاجأة 
حل���وة م���ن »منت���زه خليفة 
السياحي« لمس���تمعي »كنز 
fm« وذلك من خالل الكوبونات 
المقدمة لهم لقضاء عطلة العيد 
في ربوع المنتزه الذي سيقدم 
لهم برنامج���ا خاصا ترفيهيا 
العديد من  لالطفال يتضم���ن 
الجميلة وذلك لرسم  الفقرات 
االبتس���امة على شفاهم خالل 

عطلة عيد الفطر السعيد.

فالشات جديدة

المخرج نايف الكندري انتهى 
من تسجيل العديد من الفالشات 
الجديدة التي تتماشى مع اجواء 
العيد وذلك لبثها لمس���تمعي 
العديد  »كن���ز fm« تتضم���ن 
الموس���يقية  المقطوعات  من 
الكوميدية ألش���هر  والمقاطع 
نج���وم الكوميديا في الكويت 

والوطن العربي.

يتواصل مع مستمعيه برعاية »األنباء« و»زين«
أحمد املوسوي يتوسط جميل ورامي ومحمود في البرنامج   )فريال حماد(

 أكبر دول العالم من حيث السكان هي:
أ - الهند.

ب - الصني.
ج - مصر.

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

اخراج: نايف الكندري

السدحان: لم نخش حجب 
حلقات »طاش 17« الجريئة

رفض الفنان السعودي عبداهلل السدحان القول 
ان أسرة مسلس���ل »طاش 17« سارعت بعرض عدد 
من احللقات اجلريئة خالل األسبوع األول من شهر 
رمضان املبارك هربا من احتمال حجبها أسوة بالعام 
املاضي الذي حجبت منه حلقتان حملتا عنوان »عليكم 

باراك وعلينا أوباما« و»الصداحون«.
وأشار السدحان إلى أنهم لم يضعوا في أذهانهم 
احتمال حجب أي من احللقات، وقال: أسلوبنا املعتاد 
ف���ي عرض احللقات معروف من���ذ »طاش 3«، وهو 
البداية بحلقات مثيرة للج���دل بغرض لفت انتباه 

املشاهد، وزيادة تركيزه.
وشدد على أن أسرة املسلسل لم تفكر في كيفية 
التخلص من أي حلقة بالعمل ألنهم يؤمنون بجميع 
ما يقدمونه على شاشة التلفزيون، وبالتالي أصبح 
املش���اهد يتفاعل مع كل ما نط���رح من موضوعات 

وقضايا، بحسب احدي الصحف السعودية.
وأوضح الفنان السعودي أن فريق عمل »طاش 
17« ابتع���د عن من خالل هذا اجلزء عن »الفانتازيا« 
واقت���رب أكثر من قضايا وهموم الناس البس���طاء 

ورجل الشارع العادي.
وتطرق الفنان الس���عودي إلى االمتعاض الذي 
أبدته الكاتبة نادين البدير حول استنادهم إلى مقال 
س���ابق لها دون احلصول على موافقتها، وذلك في 
حلقة »تعدد األزواج«، وقال الس���دحان: لم نستند 
إطالقا إلى مقالها.. والكاتب ماهر الش���ويعر اقترح 

الفكرة قبل مقالها.
ونفى الس���دحان أن يكون تسريب احللقة عبر 
اإلنترنت هو ما دعاهم للتعجيل بعرضها، مضيفا: 
لم يؤثر تسريب احللقة الذي ال نعلم مصدره على 
مشاهدتها، ناهيك عن أنها كانت دعاية جيدة للحلقة 

بشكل أو بآخر.


