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مع انتشار البرامج التي تفتقر الى اإلبداع والتجديد والتي 
يطلق عليها برامج الدعاب���ة والضحك والتي حتول معظمها 
الى مادة إعالنية، ظهر لنا هذا العام برنامج »فبريكانو« الذي 
استطاع ان يحقق وبجدارة لقب »أسوأ برنامج« ميكن تصنيفه 
حتت مسمى كاميرا خفية حيث استطاع عدد من النجوم كشف 
سذاجة مقلب الفنانة انتصار التي دبرتها لهم، وفاق ذكاؤهم 
احلرفية املصنوع بها املقلب والذي جاءت فكرته دون املستوى 
ما دعا للتس���اؤل الى متى هذه التفاهة واالستخفاف بعقول 
اجلمه���ور خصوصا ان هذه البرامج عب���ارة عن »فبريكانو« 

وليست حقيقية؟!

منذ احللقة األولى ملسلسل »للحياة ثمن« الذي يعرض على 
قناة س���كوب، اجلميع توق���ع ان يح��تل مرت���بة متقدمة في 
نسب املشاهدة السيما ان قصته التي كتبتها أسمهان توفيق 
محبوكة بطريقة متق��نة واي��ضا أله���مية القضية اإلنسانية 

التي يتناولها.
وقد جاء العمل ليس�����جل نقطة ج����ديدة في مش������وار 
الفنان القدير جاس�����م النب��هان الذي تفوق على نف��سه في 
أداء ش���خصية رج���ل األع��مال الذي تتن���وع انف���عاالته مع 
املشكالت التي تواجهها ابنتاه، فبدا أوقاتا حنونا معها وأحيانا 

قاسيا ال يرحم.

»فبريكانو« أسوأ برنامج

صراع الفنانات في رمضان..
اللهم ال حسد

ZOOM
إن أبرز ما مييز دراما رمضان 
هذا العام هو الصراع اخلفي الذي 
تشهده الساحة الفنية بني بعض 
الفنان���ات لتس���جيل تواجدهن 
بصورة قوية في الدراما الكويتية 
ومنهن من أجادت واستحقت الثناء 
وأخريات وقعن حتت حالة من 
عدم الرضا أو االرتياح من قبل 
النقاد واجلمهور عن اختيارهن 
ألدوارهن والذي لم يكن موفقا، 
ومن هؤالء الفنانة هند البلوشي 
التي سجلت حضورا متميزا من 
خالل األعمال املشاركة فيها والتي 
كانت محصلة رؤى معبرة عن 
املرأة ودورها في املجتمع، حيث 
انها من خالل شخصيتها الطيبة 
في مسلسل »زمن مريان« أظهرت 

جوانب اخرى من قدراتها كممثلة 
جتيد لع���ب كل األدوار ووجهت 
النظر بطريقة كوميدية الى كفاح 
املرأة رغم العوائق األسرية التي 
تواجهه���ا، كما أجادت في العمل 
التاريخ���ي اجلماهيري »اخوان 
مرمي« والذي يحك���ي عن فترة 
مهمة في تاريخ الكويت، وايضا 
التي  املرأة احملجبة  أدائها لدور 
ال تقب���ل بالقليل في مسلس���ل 
»ش���ر النف���وس3« رغم ضعف 
مس���توى قصة العم���ل، نعتقد 
ان هذا العام ش���كل عالمة فارقة 
عند هند البلوشي ومازال أمامها 
املجال لتفتح آفاقا متثيلية جديدة 
تتجاوز بها الص���راع مع بنات 

جيلها.. واللهم ال حسد.

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.

حشو عاطفي مسلسل كارتون

رغم انتهاء اكثر من 25 حلقة من أحداث مسلس���ل »أغلى 
من حياتي« للفنان محمد فؤاد إال ان احللقات يس���يطر عليها 
أس���لوب املط والتطويل وافتقدت أه���م عناصر العمل الفني 
وهو التشويق وحتى اآلن لم تشهد أي مناقشة لقضايا جادة 
يعاني منه���ا املجتمع، حيث اكتفى الكاتب بحش���و احللقات 
مبجموعة من املش���اهد العاطفية سواء كانت بني محمد فؤاد 
وش���قيقاته، أو املشاهد الرومانسية بني أبطال املسلسل على 
اختالف قصصهم، وهو ما أصاب املسلس���ل بنوع من الرتابة 
وبدا مهلهل األحداث، وعجبا لتصريحات فؤاد قبل بداية الشهر 

الفضيل حول العمل وقصته!

يصر صناع مسلسل »منتهى العشق« إصرارا عجيبا على 
جتريده من أدنى درجات املصداقية، يكفي اننا ش����اهدنا في 
احدى حلقاته مصطفى قمر بذراع واحدة يتمكن من التغلب 
على خاطف شقيقته أروى الذي يفوقه طوال وعرضا، ولديه 
قوة بدنية واضحة وكنا نفاجأ مبصطفى يضرب بيد واحدة 
نظرا ألن ذراعه األخرى في اجلبس، ومع ذلك انتهت املشاجرة 
لصاحله، واستطاع ان يسقط سمير، ثم بعد ذلك أكمل سلسلة 
بطوالته ودخل وسط النار، وحمل شقيقته بالكرسي الذي مت 
ربطها بحبل فيه، وانتشلها من وسط النيران وكل هذا بذراع 
واحدة ايضا، املشهد ميكن تصنيفه بسهولة على انه من باب 

مسلسالت الكارتون!

خبرة النبهان.. »للحياة ثمن«

)فريال حماد(أسرة البرنامج في لقطة جماعية
الشيخ دعيج اخلليفة وسامي العلي والهام ومشاري وبثينة يقطعون الكيكة   )قاسم باشا(

مفرح الشمري
أس����رة برنامج »كنز FM« في 
حلقته املاضي����ة »بّطت الچربة« 

للمس����تمعني الذي����ن يحالفه����م 
احلظ بالظهور عل����ى الهواء من 
خ����الل نوعية اجلوائ����ز املقدمة 

العديد من  لهم والتي تتضم����ن 
أجهزة الب����الك بيري واآلي فون 
وخطوط التلفونات، باإلضافة الى 
»الكاش« حتى »يعيدوا« أحلى عيد 
معهم خاصة ان اجلهات الراعية: 
»زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »آركو بالينو«، »فروت 
بوكيه رفلكش����ن«، »معهد فندق 
كراون ب����الزا الصحي«، »مطاعم 
فندق كراون بالزا بجميع أنواعها«، 
»أطياب املرشود«، باإلضافة الى 
اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا فون 
بلس« حرصت على زيادة جوائزهم 
وذلك تشجيعا وحتفيزا ملستمعي 
»كوي����ت FM« وخصوصا عمالء 

»زين« للمشاركة في البرنامج.

مقاطع كوميدية

جهز مخ����رج البرنامج نايف 
الكن����دري العدي����د م����ن املقاطع 
الكوميدية التي تتماشى مع أجواء 
البرنامج وذلك لتلطيف األجواء 
خاصة عندما يظهر املستمعون على 
امتدح املستمعون  الهواء، حيث 
هذه الطريقة ألنه����ا تبعد عنهم 
رهبة الظه����ور للمرة األولى في 

برامج إذاعية.

»كنز FM« بط الچربة لعمالء »زين«

»New Look« .. »5 خوات وصياد«

خالد السويدان
حتت رعاية الش����يخ دعيج اخلليفة الصباح أقيم في فندق 
كويت كونتيننتال املؤمتر الصحافي لفريق مسرحية »5 خوات 
وصياد« من تأليف س����امي العلي وإخراج عيس����ى ذياب ومن 
بطولة إلهام الفضالة ومشاري البالم وبثينة الرئيسي وشجون 
وفاطمة الصفي وحمد اشكناني وفهد طالل باسم عبداالمير. وقد 
رحب مدير املؤمتر الزميل نايف الشمري باحلضور وقدم العذر 
للفنانتني ش����جون وفاطمة الصفي لعدم متكنهما من احلضور 
إلى املؤمتر النش����غالهما في تصوير بع����ض البرامج وبعدها 
حتدث الفنان مش����اري البالم حيث عبر عن سعادته ملشاركته 
في املسرحية بعد 12 سنة من الغياب عن مسرح الطفل، وقال: 
املسرحية فيها حيوية كبيرة ونشاط، واجسد فيها دور الصياد 
الذي يتعب عل����ى خواته في تعليمهم وتربيته����م، أما الفنانة 
الهام الفضالة فقالت: املسرحية مختلفة عما قدمناه في السابق 
النها عبارة عن حدوتة وال تتكلم عن اخلير والشر بل تتحدث 
عن حكاية وقصص عاملية وتتناول التعاون والغرور والكسل 
واالجتهاد والطيبة. ولألمانة املخرج عيسى ذياب اجتهد وتعب 
معانا كثيرا وطلع لنا العمل ف����ي New look. أما الفنانة بثينة 
الرئيسي فرحبت بهذا التعاون وعبرت عن حبها ملسرح الطفل. 
بينما قال املخرج عيس����ى ذياب ان جميع فريق العمل مجتهد 
ولديه احلماس في تقدمي عمل مسرحي يرتقي مبستوى مسرح 
الطفل في الكويت. وبدوره الكاتب س����امي العلي أضاف أن هذا 
العمل املفروض ان يس����مى العمل »10 جنوم وصياد« لوجود 
ه����ؤالء النجوم في  العمل وم����ا حاولت أن أقدمه من خالل هذا 
النص عن الوحدة الوطنية والبيت هو البلد ويجب على االنسان 
احترام نفس����ه لكي يحترمه الناس من غير تقليل الش����أن. أما 
الفنان حمد اشكناني فسيقدم في العمل دور الوزير باإلضافة 
الى شخصيات خيالية مثل دور القزم والدمية، وصوت الراوي 
اما النجم القادم فهد باسم عبداالمير فأكد  ان دوره هو انساني 
م����ن الطبقة العليا في املجتمع ولكنه يس����تمتع بالتعايش مع 

جميع الناس ويعيش حياته اليومية معهم.

يقول املثل فاقد الشي..
أ – ال يراه

يبحث عنه
ب – ال يعطيه
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