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رغم االنتقادات التي تناولت حركة الكاميرا في مسلسل »تخت 
ش����رقي« والتي وصفت بأنها جاءت على حس����اب البناء الدرامي 
اال ان العمل يحظى بنس����بة متابعة ال بأس بها نظرا للمواضيع 
املهمة التي يتناولها والتي تتعرض لطبيعة الواقع احملظور في 
املجتمعات الش����رقية من خالل أحداث تدور حول 4 شباب كانوا 
زمالء في املدرسة الثانوية، وبالرغم من اختالفهم في طباعهم، وفي 
فهمهم للحياة، وفي عملهم وميولهم وحتى منابتهم االجتماعية، 
إال أنهم وبشكل من األشكال متشابهون، حيث  تتداخل مصائرهم 
وتتقاطع فيما بينها لتروي قصة احلب والصداقة والعمل والنظرة 

املزدوجة إلى األخالق.

إن فكرة ربط  قيم املاضي باحلاضر حققت الهدف منها وكانت 
أحد عناصر جذب الناس ملشاهدة مسلسل »مش ألف ليلة وليلة« 
والذي يعرض على الفضائية املصرية، حيث استطاع بطله الفنان 
اشرف عبدالباقي ان يفرض نفسه على شخصية شهريار الرجل 
الذي ترك أمور الدولة والرعية وجلس ليسمع حكايات زوجته، 
فرغم املتناقضات املوجودة في الشخصية نقلنا اشرف معها الى 
أغوار القصة املشوقة التي ابتعدت عن الشكل التقليدي حلكايات 

»ألف ليلة وليلة«.

»تخت شرقي«.. محظور في المجتمعات الشرقية

ثعابين »السندباد بن حارب«.. فبركة

ZOOM

رغم ان ش����هر رمضان شارف على االنتهاء 
وقاربت معظم األعمال الدرامية على لفظ املتبقي 
من أحداثها، اتضح الغث من السمني، ومن هذه 
األعمال مسلسل »الس����ندباد بن حارب« على 
تلفزيون الكويت الذي يواصل أحداثه الرتيبة 
املكررة على حساب تقدمي رسالة واضحة كأي 
مسلسل آخر، فمن ضمن ما عاب هذا العمل اعتماد 
مخرجه على التصوير من أسفل ما أدى الى شعور 

املش����اهد بأن كل املمثلني في املسلسل قصيرو 
القامة، هذا باإلضاف����ة الى مالحظة »الفبركة« 
وعدم الدقة في إيجاد رؤية محبوكة للمخاطر 
التي تواجه بطل املسلسل خصوصا في استخدام 
اجلرافيك ووضح ذلك بشدة في مشهد مقاومة 
»سندباد بن حارب« وصديقه لثالثة ثعابني كوبرا 
بعصاه، حيث ظهر تكرار صورة الثعابني وهي 
حتاول عضه بنفس الشكل والطريقة وبنفس 

املكان واخللفية، وما زاد من سذاجة املشهد ان 
صديق سندباد ذهب إلحضار شيء يساعدهم 
في مواجهة اخلطر احملدق بهما دون ان حترك 
ثعابني الكوبرا س����اكنا جتاهه وانتظرت حتى 
عاد ومعه شعلة من النار ال نعلم متى أشعلها 
ام انه وجدها جاهزة لالستخدام. والسؤال الذي 
يطرح نفسه ما جدوى مثل هذه األعمال وماذا 

يستفيد منها املشاهد؟!

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.

»فالش باك« الحلقات األولى لوسي »مرة« في كل أحوالها

تعودنا أن تكون ملسلسالت دراما رمضان وفي كل موسم 
سمة غالبة وهذا العام وبشكل إجمالي ترتبط األجواء بالقصص 
البوليسية والعنف واأللغاز واالنتقام واجلرمية، فعن طريق 
أحداث منطقية تدور قصة مسلسل »شاهد اثبات«، والذي ربط 
األكشن بالرومانس���ية من خالل عالقة »رانيا« بوكيل النيابة 
الذي يتولى التحقيق في قضية القتل والتي تنتهي بالزواج، 
لكن الذي عاب العمل انه اعتمد بشكل كبير على فكرة »الفالش 
باك« في تذكر األحداث املتعلقة بجرمية القتل التي وقعت في 

احللقات األولى.

تركيبة صعبة تعيش���ها الفنانة لوسي في مسلسل »امراة 
سيئة الس���معة«مع ش���خصية »مرة« التي تدافع عن مهنتها 
كراقصة، وعلى قناعة تامة من انه من أرقى الفنون وليس شيئا 
مخجال، والتي جعلتها احلي���اة بني أمرين كالهما مر، فإما ان 
تختار أن تكون فريسة سهلة لآلخرين أو تكون وحشا كاسرا 
في مواجهة وحوش الغابة احمليطة بها، وقد صممت لوس���ي 
على نقل معاناة هذه الراقصة رغم االنتقادات التي وجهت لها 
بأن رقصها في املسلسل يفسد الصيام وجسدت »مرة« في كل 
أحوالها، حني تبتسم، أوتتشاجر مع اآلخرين، وحتى في حبها 

تستشعر طعم املرارة.

أشرف يفرض نفسه على شهريار

الساملية من مناطق محافظة:
أ . العاصمة

ب . األحمدي
ج �. حولي

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

اخراج: نايف الكندري

»تشارجر«  كنز FM »الكل يبيها«
مفرح الشمري

شكر »الذيب« أحمد املوسوي مستمعي برنامجه املسابقاتي 
»كنز FM« بعد ان امتدحوا اسلوبه معهم في تلقي اتصاالتهم، 
متمنيا ان يكون دائما عند حسن ظنهم وان يكثفوا اتصاالتهم 
على »كنز FM« الذي يعده علي حيدر وخديجة دشتي ويخرجه 
نايف الكندري بينما ينسق اتصاالته جميل إقبال، رامي الشعار 
ومحمود عطية، وذلك للفوز بجوائزه القيمة التي تقدمها »زين«، 
»األنباء«، »منتزه خليفة السياحي«، »أطياب املرشود«، »آركو 
بالينو«، »فروت بوكيه رفلكشن«، »ايه ون لتأجير السيارات«، 
»معهد فندق كراون بالزا الصحي«، »مطاعم كراون بالزا بجميع 
أنواعها«، باإلضافة الى اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديافون بلس« 
خاصة بعد أن تضاعفت قيمة اجلوائز اليومية املقدمة لهم حيث 

وصلت الى 200 ألف دوالر.

الكل يبيها

السيارة الثالثة لبرنامج »كنز FM« والتي من نوع »تشارجر« 
موديل 2010 »الكل يبيها«، حيث متنت احدى املتصالت الفوز 
بها حتى تريحها من البحث عن سيارة لتذهب بها الى اجلامعة 
ومتنت ان يكون لونها »ملكي« حتى »حتر« فيها صاحبتها التي 

عندها اللون نفسه.

من غير أسئلة

أش���اد عدد من املتصلني مبصداقية »كن���ز FM« في توزيع 
اجلوائز خاصة ان املش���اركة فيه سهلة وال حتتاج الى مجهود 
س���وى إرسال مسچ واحد فقط للفوز بهذه اجلوائز القيمة من 
غير أي أس���ئلة تط���رح عليهم من قبل مذي���ع البرنامج أحمد 
 »FM املوسوي، مشيرين الى ان هذه الطريقة موجودة في »كنز

دون البرامج األخرى.

يتواصل يوميًا عبر موجات »كويت FM« برعاية »زين« و»األنباء«

ملكة جمال االعالميات العرب حليمة بولند

)فريال حماد(»الذيب« أحمد املوسوي في البرنامج

مفرح الشمري
بعد النجاح الكبير الذي حصدته ملكة جمال 
االعالمي���ات الع���رب حليمة بولند خالل ش���هر 
رمضان ومتابعة برنامجها »مسلسالت حليمة« 
بنسبة مش���اهدة جماهيرية عالية جدا، اطلقت 
خدمة »جوال حليمة«، وهي اخلدمة التي تسمح 
للمشتركني بالتعرف على اسرار اجلمال والرشاقة 
واالناقة والصحة والعالقات االجتماعية وغيرها 
من املواضيع التي تهم امل���رأة والرجل والطفل، 
اذ بعد االشتراك في هذه اخلدمة ميكن االستماع 
الى التسجيالت الصوتية لالعالمية حليمة بولند 

واكتشاف كل اسرارها.
وجاء اطالق خدمة »جوال حليمة« بعد التأكد 
من انها اكثر اعالمية عربية تتمتع بشعبية كبيرة 
وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي ويتأثر بها 
بشكل مباشر جيل الشباب، وقد بدأت محطة »ام.
بي.سي« ببث »البروموشنات الدعائية« اخلاصة 

بهذه اخلدمة.
بولند التي تعيش سعادة كبيرة في ظل جناح 
برنامج »مسلسالت حليمة« وحتقيقه اعلى نسبة 
مشاهدة بني البرامج واملسلسالت الرمضانية وما 
اثير حوله من ضجة اعالمية كبيرة، اعتبرت ان 
كل الشائعات الس���خيفة التي حتدثت عن وقف 
البرنامج كانت عارية من الصحة وال تعرف من 
وراء اطالق مثل هذه الش���ائعات وترويجها وان 
استمرارية البرنامج ما هي اال دليل واضح وقوي 
على ان كل احمل���اوالت لتعكير صفو النجاح لن 

جتدي نفعا.

»جوال حليمة« في متناول الجميع!


