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جدال كبير أثاره مسلسل »اخلبز احلرام« نظرا جلرأة القضية 
التي يناقشها واملرتبطة بظاهرة الدعارة وأسبابها حيث تتطرق 
قصة العمل الى أغوار املش����كلة وتأثيرها على حياتنا وذلك من 
خالل حكاية أسرتني تدفع الظروف القهرية بابنائهما الى االنحراف 
ويتجهون الى العالقات غير الش����رعية، مستعرضة فكرة جني 
املال احلرام وعواقبه وسقوط الفتيات في مستنقع ال جناة منه، 
وقد تفاوتت اآلراء بني مؤيد ومعارض جلرأة املسلسل حيث يرى 
البعض انه معاجلة واقعية لهذه القضايا املوجودة في مجتمعاتنا 
العربية، بينما اعترض البعض اآلخر مشددين على ان التلفزيون 
يدخل كل بيت ويج����ب أال تناقش هذا القضايا بجرأة زائدة على 

شاشته مثلما حدث في »اخلبز احلرام«.

على مدى أكثر من 20 يوما لم تس���تطع الفنانة السورية 
س���الف فواخرجي ان تقنعنا بأنها افضل من جسد شخصية 
»كليوبات���را«. فحتى اآلن مازال أداؤها ضعيفا ولم تتمكن من 
التقاط روح الشخصية وهواجسها كملكة حتكم مصر في فترة 
مليئة بالتوترات، كما تغاضى سيناريو املسلسل عن العديد 
من التفاصيل األساسية للشخصيات ومن أبرزها دور الفنان 
يوس���ف شعبان الذي جسد شخصية »بطليموس« وبدا قويا 
وش���جاعا في حني ان التاريخ أكد انه كان ضعيف الشخصية 
جدا، نعتق���د ان املعلومات التاريخي���ة املرتبطة بفترة حكم 
»كليوباترا« واختيار املمثلني لتجسيد شخصيات تلك الفترة 

كانت حتتاج الى تدقيق أكثر.

»الخبز الحرام« بين مؤيد ومعارض

الساعة الواحدة ظهرًا توقيت عرض سيئ

ZOOM

رغم أن اخل����ط الدرامي الرئيس����ي لفكرة 
مسلسل »على موتها أغني« الذي يعرض على 
شاشة تلفزيون البحرين طرح من قبل في عدة 
أعمال فنية سواء في السينما او التلفزيون إال 
ان العمل استطاع ان يتغلب على هذا التشابه 
باقترابه من املعاناة التي تعيشها املرأة املطلقة 
في اخلليج وجوانب التعايش بني األشقاء العرب 

معتمدا على حكاية حب أساسية ومجموعة من 
املمارسات االجتماعية املرتبطة بقصة وافد عربي 
يعمل في توزيع الصحف اليومية يتعرف على 
فتاة خليجية تعيش ظروفا صعبة اثر انفصالها 
ونتيجة ابتزازها من قبل زوجها املجرم املسجون 
على ذمة قضية مخدرات ويعاني من أمراض 
نفسية فيرتبط بها عاطفيا رغم العقبات الكثيرة 

التي تواجهه كمغترب. لكن الذي يعيب املسلسل 
هو توقيت عرضه السيئ على شاشة تلفزيون 
البحرين )الس����اعة الواحدة ظهرا( ما قلل من 
عدد املشاهدين له. املسلسل إخراج البحريني 
علي العلي وبطولة خالد أمني وزهرة اخلرجي 
ومن البحرين فاطمة عبدالرحيم ووفاء مكي 

واألردني منذر رياحنة وآخرين.

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.

»ريش نعام«.. نفس التيمة ما هي أزمة سكر؟!
م���ع موجة التكرار الدرامي، يعيد مسلس���ل »ريش نعام« 
للمخرج خيري بشارة والسيناريست مرمي نعوم نفس التيمة 
التي استنفدت أغراضها في مئات من املسلسالت واألفالم وملها 
املش���اهدون من خالل تضارب مصالح رجلي أعمال، فيما يقع 
ابناهما عمرو واكد وداليا البحيري في غرام بعضهما البعض، 
ويتزوجان سرا، فتنشأ حالتا الصراع واالنتقام املعروفني، من 
دون أي جديد على مستوى البناء الدرامي أو التعبير البصري، 
اللهم إال اخلروج بالكاميرا كثيرا الس���تعراض عوالم األغنياء 
من قصور مبهرة، ونواد راقية ومضمار رياضة الفروس���ية، 

وشوارع لندن ومحالتها.

بعد مرور أكثر من 20 حلقة على مسلس���ل »أزمة س���كر« 
ورغم بداية العمل الضعيف���ة املعتمدة على األداء البعيد عن 
الطبيعية اال ان الفنان احمد عيد يحاول ان يأخذنا الى منطقة 
خصبة من األداء الدرام���ي من خالل الصراع بينه وبني بنات 
عمه حملاولته الدخول الى حياتهن، حيث وظفت عدة مواقف 
صعبة تقع فيها بنات عمه ويأتي هو لينقذهن، ولكن املالحظ 
ان املسلس���ل اختار الطريق النمطي األسهل في معاجلة فكرة 
إنقاذ س���كر لبنات عمه ولم يأخذ خطا موازيا يعرفنا ما هي 

أزمة سكر؟!

جانب من املؤمتر الصحافي

الشيخ دعيج اخلليفة مع الفنان حسن عسيري   )محمد ماهر(

سحر خليل  

»كليوباترا«.. ضعيفة

أحمد الموسوي: العيد في »كنز fm« غير
 مفرح الشمري

في حلقة الليلة من برنامج 
المسابقات »كنز fm« ستضاعف 
اسرة البرنامج الجوائز المقدمة 
للمشاركين فيه وذلك التاحة 

الفرص���ة الكب���ر ع���دد منهم 
للفوز به���ا خاصة ان الجهات 
الراعية للبرنامج وهي: »زين«، 
»األنباء«، »اركوبالينو«، »فروت 
بوكيه رفلكشن«، »منتزه خليفة 

السياحي«، »صالون كتوركت«، 
»ايه ون لتأجير الس���يارات«، 
»اطياب المرشود«، تحرص كل 
الحرص على اسعاد المستمعين 
المشاركين في البرنامج الذي 
حقق نسبة كبيرة من االتصاالت 
الجهات لمضاعفة  دفعت هذه 

جوائزها.

عيد »غير«

ذكر المذي���ع المتألق احمد 
البرنامج  الموسوي في حلقة 
الماضية ان عيد الفطر سيكون 
»غير« مع »كنز fm« من جميع 
النواحي حيث اعد فريق العمل 
العديد من المفاجآت الس���ارة 
للمش���اركين فيه وخصوصا 

لعمالء »زين«.

وناسة

المستمعات  وصفت احدى 
طريق���ة البرنام���ج بأنها كلها 
»ضحك ووناس���ة« وذلك من 
خالل اس���لوب »الذيب« احمد 
الموس���وي مع المس���تمعين 
الذي���ن يظهرون عل���ى الهواء 
النه يبادلهم الحديث بط��ريقة 
اخوية مختلفة عن باقي م��ذيعي 
الب��رامج المش���ابه��ة وهذا ما 
يدفع الكثير من مشتركي »زين« 
للمش��اركة ف�ي البرنامج النه 
المستم��ع يشعر بأنه  يجعل 

»منهم وفيهم«.

من خالل المفاجآت التي ستقدم للمستمعين
)فريال حماد( املعد علي حيدر مع »الذيب« أحمد املوسوي   

يقول املثل عط اخلباز خبزه لو أكل..
أ � كله.

ب � نصه.
ج � حصة.

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

اخراج: نايف الكندري

حسن عسيري: مين مونيا.. ما أعرفها!
 مفرح الشمري

اعترف املنتج والفنان السعودي حسن عسيري بانه 
ال يفهم في املس���رح وبانه غير مؤمن بالسينما لذلك 
ال ي���ود خوض جتربة االنت���اج فيهما، جاء ذلك خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده مساء أمس األول في فندق 
الشيراتون مبناس���بة زيارته للبالد بحضور الشاعر 
الش���يخ دعيج اخلليفة وحضره العديد من الوسائل 

اإلعالمية واداره الزميل نايف الشمري.
وثمن عسيري دور الكويت في انتشار الفن اخلليجي 
وقال: بالفعل هي »بوابة الفن اخلليجي« للوطن العربي 
مش���يدا بدور صحافتها الذي حرص على االلتقاء بها 

رغم قصر زيارته لها.
وأشار في رده على أسئلة الزمالء الصحافيني الى ان 
شركته »الصدف« تنتج 16 عمال في السنة وانه يشارك 
بعمل واحد ملمحا الى ان هذا أبلغ رد على من يقول ان 

حسن عسيري يشارك بجميع مسلسالت شركته.
وبخصوص االنتاج املشترك أوضح انه غير مؤمن 
باالنتاج املش���ترك ويعتبره مضيعة للوقت وقال: إذا 
كان البد من ذلك فلنجعل االنتاج املش���ترك موس���ميا 
وليس دائما حتى جتد األعمال استحسان املشاهدين 

ويشعرون بها.
ووجه عسيري لوما لقطاع االنتاج في مصر الذي 
توجه في هذه املرحلة الى الفنانني السوريني متجاهال 
دعوة جنوم اخلليج ألعمالهم وقال: بهذا التوجه تتخلى 
مصر عن دورها الريادي اللتقاء جنوم الوطن العربي 

في عمل واحد.
وعن عالقته بالفنان السعودي فايز املالكي بعد ان 
انفصل عنه قال: طاح احلطب مع فايز وما بيني وبينه 
أي شيء يذكر رغم النجاحات التي حققناها سويا في 

»بيني وبينك«.
واستدرك: اجلزء الرابع من »بيني وبينك« أدخلنا 
الكارتون و»الس���يت كوم« ورغم ارتياح اجلمهور لها 
اال انني في داخلي اش���عر بضعفه���ا نوعا ما ولكن ما 

يريحني استحسان اجلمهور لها.
وعن حالة الشبه التي جتمع سلسلة »بيني وبينك« 
و»طاش ما طاش« قال: »طاش ما طاش« مرعب وما ودك 
تشبه ألنه الكركترات التي يقدمها القصيبي والسدحان 

عديدة وال يستطيع أي أحد مجاراتها.
وبخصوص مش���كلته مع الفنانة الكويتية مونيا 
أجاب باس���تغراب: مني مونيا ما اعرفها! وبعدها ذكر 
انه لم يلتق بها عندما ش���اركت في مسلس���له »أيام 
الس���راب« الذي عرض منه 75% وانس���حبت منه ومت 

وقفه لدخول تصفيات كأس العالم، وأضاف: بخصوص 
 mbc �اجلزء الثاني من »أيام السراب« فهذا األمر بيد ال

وليس بيدي.
ونفى انه فتح للفنانة اللبنانية سحر خليل شركة 
انتاج موضحا ان سحر فتحتها مع أخيها الذي يعيش 

بالبرازيل.
ومن جانبها قالت س���حر خليل ان شركتها »سحر 
الشرق« حتضر لتصوير عملها األول بعنوان »خلصت 

احلرب« مطلع الشهر املقبل. 

أكد أنه »طاح الحطب« بينه وبين المالكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده في »الشيراتون«


