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»أصيل« أول مسلسل بحريني »سيت كوم« يعرض حاليا 
بنجاح على شاشة التلفزيون البحريني وهو يندرج ضمن 
حمل���ة »أصيل« التوعوية الت���ي اطلقتها »متكني« من أجل 

حتسني سلوكيات املوظفني داخل مؤسسات العمل.
املسلسل من اخراج أحمد الفردان وحسني احلليبي ومن 
بطولة فاطمة عبدالرحيم، ومبارك خميس، وعبداهلل سويد 

وآخرين.

من املسلسالت الكوميدية التي تعرض حاليا على شاشة قناة 
»الشاهد« مسلسل »سوق اجلت« ويتناول العديد من القضايا 
املهمة التي تش���غل املواطن حاليا وتطرح بأسلوب كوميدي 
بعيدا عن االس���فاف. املسلسل يشارك فيه نخبة من الفنانيني 
مثل جاس���م النبهان وسمير القالف وغدير صفر ومن تأليف 

القدير عبداألمير التركي واخراج حسني املفيدي.

»أصيل« أول مسلسل »سيت كوم« بحريني

من هتلر.. إلى هبة

ZOOM

لو كان هتلر حيا يرزق كان سيدهش من ان 
نازيته املتطرفة التي قسمت العالم ال ى أجناس 
وطبقات ليست أكثر نظريات التاريخ تطرفا.. 
ففي »زوارة خميس« حتكم الكاتبة هبة مشاري 

حمادة على كل جن���س الرجال بأنه »جنس 
عاطل« ال يعرف إال اخليانة والنزوات والشك 
ووقوعه في اخلطأ أمر البد منه وكأنه ال يوجد 
على وجه األرض رجال ش���رفاء وملتزمون، 

وحتى لو كان الرج���ل منوذجا مثاليا طيل�ة 
40 سنة في عالقته مع زوجته فهو سيمحو 
ذلك ف���ي حلظة.. ال ندري ماذا تريد عزيزتنا 

هبة.. عاملًا بال رجال مثال؟!

إعداد: مفرح الشمري
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.

»الصراع« يكسر حاجز الكوميديا بالسعودية
»راعي الصيت« والقضاء في البادية

مسلس���ل »الصراع« الذي يعرض حالي���ا على التلفزيون 
السعودي كس���ر حاجز األعمال الكوميدية التي تعرض على 
شاش���ته ألنه يحكي ع���ن حقبة زمنية مرت بني الس���عودية 
والكويت، ويتضمن العديد من قصص احلب التي يجس���دها 

كل من طالل السدر ويلدا.
املسلسل من اخراج حسني ابوشعيرة وبطولة عبدالرحمن 
العقل وس���ليمان الياس���ني وناصر كرماني وهند البلوش���ي 

وآخرين.

مسلسل »راعي الصيت« يسلط الضوء على أهمية »القضاء« 
في حياة البادي���ة للفصل في املنازعات، ويبرز العمل التراث 
القانوني في ضمير املجتمع البدوي، ويعبر عن ارادة العشيرة، 
واهميتها في تشكيل رابطة قوية بني أبناء هذا املجتمع، ميتد من 
السعودية ودول اخلليج العربي الى األردن، سوريا، فلسطني 

وحتى العراق.
و»راعي الصيت« حلق���ات منفصلة، متثل كل واحدة منها 
فيلما تلفزيونيا مس���تقال يعرض يوميا على شاشة تلفزيون 
قط���ر وهو من اخراج مازن الكايد العواملة ومن بطولة نخبة 

من النجوم العرب.

»سوق الجت« وقضايا ساخنة

عاصمة اململكة العربية السعودية:
أ – جدة

ب – الرياض
ج – الدمام

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

اخراج: نايف الكندري

)فريال حماد(املخرج نايف الكندري يتوسط أحمد املوسوي وعلي حيدر في ستديو البرنامج

»Fm« مستمعو المحطة: الموسوي »ملح« كنز
مفرح الشمري

اجلميل في برنامج املسابقات 
»كنز Fm« الذي يبث حاليا عبر 
اثير موجات كويت Fm انه اعطى 

املجال ملشتركي »زين« للفوز 
بجوائزه التي تصل الى مليوني 
دوالر باإلضافة إلى انه يحق ألي 
مشترك أن يدخل في السحب 

االسبوعي مقابل »مسچ« واحد 
البرنامج  فقط للفوز بسيارة 
التي يحضر  »تشارجر 2010« 
إدارة  الس���حب عليها مراقبو 

اإلعالم التجاري.

مفاجأة العيد

مستمعو البرنامج موعودون 
باملفاجآت اجلميلة التي اعدتها 
لهم اس���رة البرنامج أيام عيد 
الفطر والتي س���تكون مفاجأة 
للجمي���ع خاص���ة ان اجلهات 
الراعية للبرنامج وهي »زين« 
و»األنباء« و»منت���زه خليفة 
الس���ياحي«، »آركو بالينو«، 
»ف���روت بوكيه رفلكش���ن«، 
و»معه���د فندق ك���راون بالزا 
الصحي« وغيرها حريصة على 
اسعاد مستمعي »كنز Fm« في 
ايام العيد وذل���ك بزيادة عدد 

اجلوائز املقدمة من قبلها.

ملح البرنامج

امت���دح مس���تمعو احملطة 
 »Fm وخصوصا مستمعي »كنز
اسلوب »الذيب« احمد املوسوي 
بالتق���دمي حيث اعتب���روا انه 
»ملح« البرنامج وانه استطاع 
خ���الل فترة وجي���زة تكوين 
قاعدة جماهيرية عريضة من 
املستمعني  من مختلف االعمار 
وذلك لعفويته وتلقائيته في 
تلق���ى اتصاالته���م متمنني له 

النجاح دائما.

ألسلوبه وعفويته في تلقي اتصاالتهم

مجدي كامل

بسمة

مجدي: »لن أعمل مع غادة تاني«!
القاهرة � سعيد محمود

أقس���م الفنان املصري مج���دي كامل على عدم 
العمل مجددا مع الفنان���ة غادة عبدالرازق في أي 
عم���ل قائال: »علي الطالق بالثالثة لن أعمل معها« 
مرجعا ذلك الى عدم التزام غادة مبواعيد التصوير 
خالل تصويرهم مسلسل »طريق اخلوف« والذي 

جمعهما قبل سنوات.
وقال مجدي في حواره مع اإلعالمية دينا رامز 
في برنامج »اسمع كالمك« الذي يبث على شاشة 
التلفزي���ون املصري ان غ���ادة عبدالرازق لم تكن 
ملتزمة طيلة الشهور الستة التي استغرقها عمل 
املسلسل حيث كانت دائمة التأخير وغير ملتزمة 

مبواعيد التصوير على اإلطالق.
وأش���ار الى ان العمل التاريخ���ي الذي يتناول 
سيرة حياة املناضل الليبي عمر املختار اليزال في 
طور الدراس���ة، الفتا الى انه لم يتقرر بعد ما إذا 
كان سيقدم كفيلم أو مسلسل تلفزيوني، نافيا ان 
يكون هناك ترش���يح للفنان أحمد السقا لتجسيد 

الشخصية في فترة الشباب.
وأكد كامل ان مسلسل »أدهم الشرقاوي« الذي 
قدمه محمد رجب العام املاضي لم يعجبه، ألنه لم 
يقدم الشخصية كما كانت في الواقع، الفتا الى انه 
كان يتمنى ان يقدم شخصيته الى جوار شخصية 
عمر املختار بعد جناحه في جتس���يد ش���خصية 

الرئيس عبدالناصر.
وأرجع سبب غيابه عن الشاشة هذا العام الى 
اتفاقه على تقدمي مسلسل »البرنسيسة واألفندي« 
إال ان تراجع الش���ركة عن إنتاج���ه في اللحظات 
األخيرة وتأجيله أديا الى ابتعاده عن الدراما هذا 
العام، السيما ان الوقت الذي اتخذ فيه قرار التأجيل 
كانت هناك عدة أعمال اخرى قد بدأ تصويرها أو 
عل���ى األقل مت االتفاق مع أبطاله���ا وهو ما جعله 

خارج السباق.
وأض���اف انه اعت���ذر عن االش���تراك في فيلم 
»أحاسيس« والذي عرض بداية العام احلالي بسبب 
خالفه على األجر مع املنتج، نافيا ان يكون النص 
الذي عرضه عليه في حينه تافها، مؤكدا ان النص 
كان جي���دا ويطرح قضية مهمة، مش���يرا الى انه 
ال يع���رف ما إذا كان الفيلم ق���د مت تنفيذه بنفس 
الطريقة التي عرضت عليه أم ال ألنه لم يش���اهده 

في دور العرض.

بسمة: لست مستعدة للحجاب حاليًا
القاهرة � سعيد محمود

نفت الفنانة بسمة الشائعات التي ترددت حول املشادة الكالمية بينها 
وبني الفنانة املعتزلة حال شيحة بعد لقائهما في احد صالونات التجميل 
والتي كانت تدور حول محاولة حال إقناع بس����مة باحلجاب واالعتزال، 
وأكدت بس����مة انها ال تعرف من الذي اختلق كل هذا السيناريو وان كل 
م����ا حدث انها قابلت حال ودار بينهما حوار ودي جدا كان معظمه حول 
حال وزواجها وسعادتها بالنقاب ولم حتاول اقناعها باحلجاب أو دعوتها 
ألي جلس����ات دينية، وانها قدمت اعتذارا لها من خالل شقيقتها هنا عن 
املشاكل التي تسببت فيها الشائعة، كما اعترفت بسمة انها ليست مستعدة 
للحجاب حاليا ولكن رمبا في املس����تقبل، وانها تقوم بدور فتاة منتقبة 
في مسلسل »قصة حب« مع جمال سليمان ونفت ان تكون حلت مكان 
روبي في املسلس����ل ألن روبي كانت مرشحة لدور شقيقة جمال وقامت 
بدوره الفنانة الش����ابة منى هالل وانه����ا ال تعرف إذا كانت روبي قد مت 

استبعادها أم انها هي التي اعتذرت عن الدور.


