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رغم التكهنات بنجاح اجلزء الثاني للمسلس���ل الكوميدي 
السوري »صبايا« على »روتانا خليجية« والذي حقق نسبة 
جناح جيدة العام املاضي، اال انه جاء مخيبا لآلمال والسيما ان 
عناصره تسير على وتيرة واحدة وخال من املضمون واصبح 
فقط صورة بدون روح، حي���ث التقت الرؤية الباهتة ملخرج 
العمل مع النص غير املكتمل الذي كتبه رنا حريري ومازن طه، 
كذلك االداء غير املقنع من البطالت والالتي غاب عنهن التركيز 
خصوصا في مخارج احلروف التي جاءت خاطئة، ما دعا البعض 

الى وصفه بأنه افشل عمل كوميدي سوري هذا العام.

الكثير من مح�بي الفن����ان ال��قدير غامن السلي���طي املشهور 
ب� »فايز التوش« توقعوا ان تكون عودته الى االعمال الكوميدية 
في مسلسل »تصانيف« الذي يعرض على تلفزيون الكويت وقطر 
مختلفة، لكن يبدو ان السليطي تأثر كثيرا بفترة الغياب واصبح 
اكثر جدية في ادائه فلم يستغل جرأة العمل الذي ألفه بنفسه وال 
املساحات الكوميدية فيه بالشكل املطلوب، ولم يستطع مجاراة 
اداء زهرة عرفات وافيهات عبدالعزيز جاسم الذي شاركه بطولة 
املسلسل واالكثر حضورا على الشاشة مقارنة بردة فعل السليطي 
البطيئة جتاه املواقف التي يتعرضان لها مما اعطى انطباعا بأن 

السليطي افتقد كثيرا من لياقته الفنية. 

أداء »الصبايا« مخيب لآلمال

جديد األكشن.. »زبالة«.. وطالق بالجملة

ZOOM

يتواصل »األكشن االجتماعي« في مسلسل 
»زوارة خميس«.. وفجأة اعتبارا من احللقة 23 
ينقلب املزاج العام من حاالت الرغبة العامة في 
الزواج التي جتتاح اجلميع إلى رغبات طالق 
باجلملة..! وإلى جانب املصطلحات امللتهبة 

التي تسيطر على احلوار برز لنا في احلقلة 25 
تعبير »انتو زبالة«! وهو حكم تطلقه فاطمة 
الصفي )زينة( في مش���هد مبواجهة زوجها 
حسني املهدي )فيصل( املضطرب بعد اكتشاف 

خيانة والده التي طغت على خيانته.

فيص���ل الذي ثارت كرامت���ه ضد عبارة 
»زبالة« ضرب »زينة« في مشهد مؤثر عن 
العنف الزوجي ليسجل املسلسل أخيرا قضية 
تستحق اإلثارة دراميا بشكل منطقي.. وخلنا 

نشوف آخرتها يا هبة!

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.

»الفوريجي« صيني يستخف بعقول المشاهدين »سكتم بكتم« أثار الجدل

ما يثير االستغراب في مسلسل »الفوريجي« الذي يعرض 
عل���ى قنوات احلياة ان صناعه جتاهلوا التدقيق في كثير من 
االمور والتي جاءت مؤثرة في العمل وإن بدت بسيطة، فبعد 
مرور اكث���ر من 22 حلقة مازال اجلمه���ور مصابا بخيبة أمل 
كبيرة، من خالل اداء ادم املكرر والذي ابتعد شكال ومضمونا عن 
الكوميديا، وكذلك املواقف املفتعلة التي يستخف فيها بعقول 
املشاهدين والتي ال متت للمنطق بصلة ومنها محاولته خداع 
حبيبته رزان مغربي وارتداؤه زي رجل صيني وهي لم تتعرف 

عليه في حني ان مالمحه واضحة وصوته لم يتغير. 

يأتي مسلس���ل »سكتم بكتم« على القناة السعودية االولى في 
مقدمة األعمال اخلليجية التي حتظى مبتابعة كبيرة نظرا جلرأته 
في طرح القضايا التي تهم املجتمعات اخلليجية عامة والسعودية 
خاصة وتناوله لها بطريقة واضحة خالية من الرتوش ومبوضوعية 
قل وجودها في االعمال املشابهة. ولعل اثارة اجلدل التي حققتها 
حلقته التي حملت اسم »اعياد ومناسبات« وناقشت اهم املظاهر 
التي يتبعها الشباب العربي فيما يسمى ب� »عيد احلب« في االوساط 
اخلليجية وعبر املنتديات االلكترونية، خير دليل على تفوق العمل 
على غيره وقد ناقش بطله فايز املالكي قضايا اخرى شائكة ومنها 

»االرهاب« و»حقوق االنسان« و»زواج القاصرات« وغيرها. 

»فايز التوش« لم يستطع مجاراة أداء زهرة

ميشي على راسه وينطق بال لسان:
أ – املسمار
ب – القلم
ج – الهواء

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

اخراج: نايف الكندري

)فريال حماد( املعد علي حيدر وجميل إقبال مع أحمد املوسوي في البرنامج   

جراح خالد يفوز ب� »تشارجر« كنز FM الثالثة
 مفرح الشمري

فاز المس���تمع جراح خالد 
 FM محمد ب� »تش���ارجر« كنز
التي يقدمها أسبوعيا  الثالثة 
لمس���تمعيه وذل���ك بحضور 

ادارة اإلعالن  مراقبي���ن م���ن 
التج���اري والش���ؤون المالية 
بوزارة اإلع���الم الذين تابعوا 
عملية فرز األرقام عش���وائيا 
الكمبيوتر وذلك  عن طري���ق 

حتى تكون هن���اك مصداقية 
وش���فافية ولكي ال يظلم أحد 
من المش���اركين في البرنامج 
الذي ترعاه »زين«، »األنباء«، 
»منت���زه خليفة الس���ياحي«، 
»آركوبالينو«، »فروت بوكيه 
رفلكشن«، »صالون كتوركت«، 
»معه���د فن���دق ك���راون بالزا 
الصحي«، »مطاعم فندق كراون 
بالزا« بجميع أنواعها، »ايه ون 
الس���يارات«، »أطياب  لتأجير 
المرشود« باالضافة الى الجهة 
المنتجة للبرنامج »ميديافون 

بلس«.

مو مصدقة

عبرت والدة الفائز انها غير 
مصدقة فوز ولدها بالس���يارة 
الثالثة متمنية لجميع المشاركين 
الفوز بسيارات البرنامج المقبلة 
خاصة انها الم���رة األولى التي 
يفوز فيها أحد أبنائها بس���يارة 
من خالل مشاركته في برنامج 
 »FM إذاعي ش���اكرة أسرة »كنز
على المجهود الذي تبذله إلسعاد 

.»FM مستمعي محطة »كويت

جوائز خيالية

امتدح����ت اح����دى المتصالت 
جوائز البرنامج التي وصفتها ب� 
»الخيالية« متمنية لمذيع البرنامج 
أحمد الموسوي كل توفيق ونجاح 
في حياته المهنية ألن أسلوبه في 
البرنامج هو الذي دفعها للمشاركة 

.»FM في »كنز

يتواصل مع مستمعيه برعاية »األنباء« و»زين« و»منتزه خليفة السياحي«

بوستر مسرحية »الباص«

نانسي عجرم

بالل: »أجزت« مسرحية »الباص« 
بتفويض من األعضاء!

مفرح الشمري
أك����د رئي����س جلنة 
إج����ازة النصوص في 
املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب د.محمد 
مبارك بالل ل� »األنباء«، 
انه أجاز بش����كل فردي 
نص مسرحية »الباص« 
البحرينية التي ستقدم 
أول أي����ام العي����د على 
مسرح اجلمعية الطبية 
مبنطقة اجلابرية بعد ان 
اللجنة رفضا  رفضتها 

جماعيا لعدم وجود بناء فني لها وتشويش فكرتها، 
باإلضافة الى انها قدمت للجنة كعرض مس����رحي 

لألطفال!
وأضاف بالل خالل اتصال هاتفي قائال: أبلغنا 
القائمني على املس����رحية باإلشكالية املوجودة في 
النص،  فأعادوا صياغتها ومت إرس����الها من جديد 
إلطالع اللجنة على مضمونها ولكن النص وصل 
متأخرا فأجزته بناء على التفويض الذي منحني 

إياه أعضاء اللجنة.
بس التفويض اللي حصلت عليه من أعضاء اللجنة 
يخص مس��رحية »بيت أبونا« وليس »الباص« حسب 

املعلومات اللي عندنا؟
 هذا الكالم غير صحيح.

طيب شتقول بأن عددا من أعضاء جلنتك فوجئوا 
بإدراج »الباص« في جدول املراقبة دون علمهم؟

مو صحيح الكل ي����دري بهاملوضوع وأنا أجزت 
»النص« كمسرحية للكبار بعد أن أعادوا صياغتها 
ولهالش����ي خلين�����ا مراقبته����ا في آخر يوم وهو 

األربعاء املقبل لوصول النص متأخرا!
يذكر أن نص مسرحية »الباص« البحرينية مأخوذ 
عن قص����ص تشيك���وف ومحم����د املوصل��لي ومن 
إخراج نضال الذاودي وبطولة عدد من أعضاء فرقة 
املنتجة للمسرحي����ة، ويش����اركهم  »جلجامش« 

مطرب فرقة اإلخوة البحرينية علي بحر.

»حمالت دعائية« أللبوم نانسي الجديدبعد أن رفضتها لجنة النصوص بالمجلس الوطني
بيروت -  ندى مفرج سعيد

باشرت شركة »أرابيكا ميوزيك« تنفيذ حملة إعالنية تسويقية 
غير في الدعاية لأللبوم اجلديد للفنانة نانسي عجرم والتي يفترض 
ان تشكل بأسلوبها اجلديد مفاجأة للجمهور العربي، وبدأت الشركة 
بنش���ر اإلعالنات على الطرقات، وبوش���ر ببث إعالن قصير يشوق 
اجلمهور لأللبوم الس���ابع في مسيرة الفنانة، حيث نشاهد نانسي 
تتبرج وتهتم بأناقتها. من جهة اخرى مت توزيع 3 أغنيات مختلفة من 
ألبوم نانسي على 3 محطات )ميلودي، روتانا دلتا، جرس، سكووب 
إف إم« تعتب���ر األولى إذاعيا في لبن���ان لبث األغنية احلصرية لها 
بشكل كبير ومكثف، وكانت »أرابيكا« فازت بنانسي بعد سلسلة من 
املفاوضات بني الطرفني، وبعد أن طرحتا 3 أعمال مشتركة وهي أغاني 
»س���لمولي عليه« التي كانت ثمرة أول تعاون مع أرابيكا ميوزيك، 

إضافة الى اغنيتي »امتى أشوفك« و»احلب محدش منعه«.

د.محمد مبارك بالل


