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اس���تمرارا للمباراة الفنية بين المنقسي )احمد جوهر( 
وس���يف )غانم الصالح(، فاجأنا جوهر بمش���هد رائع عند 
عرض احدى حلقات العمل على شاش���ة تلفزيون الكويت، 
وذل���ك لحظة اخبره صديقه فه���د )عبدالرحمن العقل( ان 
أخاه عبداهلل )احمد ايراج( فر هاربا بمساعدة سيف، وانه 
يساعده في تهريب الذهب وعلى الفور اتهم المنقسي احد 
أصدقائه )مبارك سلطان( وانهال عليه ضربا، ما أضفى على 
المشهد واقعية وساعدت على ذلك االنفعاالت التي ظهرت 

على وجه جوهر البعيدة عن التصنع.

من املفارقات الغريبة في مسلسل »وعد لزام« الذي يعرض على 
تلفزي����ون الكويت ان لزام )خالد أمني( مازال يبحث طوال ال� 26 
حلقة املاضية عن الناقة الصفراء التي يجب ان يستخرج كبدها 
ليعالج بها ابن عم نورة )رمي عبداهلل( املريض وهي التي س����بق 
ان أنقذته، حيث وعدها باحملافظة عليه وحمايته، ومن املش����اهد 
التي أثارت استغراب املشاهدين عندما حتدث لزام مع حصانه بانه 
ينوي االجتاه الى الشمال للبحث عن الناقة وكأنه يريد ان يقول 
يكفي ه����ذا القدر من املد والتطويل في رحلة البحث في اجلنوب 
وسأجته الى الشمال، ونقترح ان يطرح صناع العمل سؤاال على 
املش����اهدين عبر ال� »sms«: أين سيجد لزام الناق�ة الصف�����راء؟ 

يا عيني على احلبكة!

انفعاالت جوهر حقيقية

»ساهر الليل«.. براڤو

ZOOM

بجرعات رومانسية دافئة ومنط�����قية 
ومش���وقة، متضي أح��������داث احللقات 
األخي���رة ل� »س���اهر الليل« وتقترب من 

النهاية.
املسلس���ل ميثل عمال  متكامال بدءا من 

القصة اجلميلة لفهد العليوة وصوال الى 
االخراج املميز حملمد دحام الشمري الذي 
غابت عن���ه االخطاء إلى التمثيل الواقعي 
وهي عناصر اجتمعت كلها في مسلسل أكد 
لنا انه من املمكن تقدمي أعمال رومانسية 

في رمضان دون السقوط في فخ اجلرعات 
الزائدة من اإلث���ارة.. براڤو لفريق العمل 
وكلنا بانتظار ما تخبئه نهاية عمل سيترك 
بصمة مهمة في س���جل االعمال الدرامية 

الكويتية الراقية.

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.

باهت بعد 3 سنوات
نص مصداقية ونص تمثيل

على خالف طبيعة االعمال الكوميدية يأتينا املسلس���ل 
السعودي »بيني وبينك« اجلزء الرابع على شاشة »ام بي 
س���ي«، في إطار اجتماعي مائل إلى الكوميديا متطرقا إلى 
بعض املشكالت االجتماعية في البيئة اخلليجية، وإيجاد 
احللول املناس���بة لها. وقد جاء ه���ذا اجلزء باهتا واقل في 
مس���تواه من األجزاء الس���ابقة وفقد كثيرا من بريقه الذي 
صنعه في الس���نوات ال� 3 املاضية واتضح تأثره بخروج 
فايز املالكي، الذي كان أبرز نقاط جناح األجزاء الس���ابقة 
مع حسن عسيري. املسلسل بطولة حسن عسيري وراشد 

الشمري، وحل حبيب احلبيب بدال من املالكي.

العديد من برامج الكاميرا الخفية بدت تافهة وخالية من المصداقية 
نظرا للتمثيل الواض����ح في أداء الضيوف المقصود اإليقاع بهم، 
ولقد علمنا من احد الفنانين الذين شاركوا في »صيدة سوالف« 
الذي يعرض على قناة »فنون« انه لم يكن يعلم ان اس����تضافته 
في البرنامج عبارة عن مقلب، لكنه بعد ان بدأ في االنفعال أخبره 
القائمون على البرنامج بان الموضوع عبارة عن مقلب وطلبوا منه 
ان يكمل نصف الحلقة المتبقي وبالفعل أكمله لكن بأداء تمثيلي، 
وقد أخبرنا هذا الفنان بان����ه كان يتمنى أال يخبره احد بالمقلب 

حتى تكتمل المصداقية والمتعة.

»sms« ..ناقة لزام الصفراء

الشحرورة لقب املطربة:
أ – هيفاء وهبي

ب – صباح
ج – إليسا

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

اخراج: نايف الكندري

منقذ السريع وجنف جمال في الغبقة الفنان القدير منصور املنصور مع مجموعة من الضيوف في »ساس«

)فريال حماد(املعد علي حيدر يتوسط املوسوي والشعار وعطية وجميل اقبال في استديو البرنامج

شاليهات »خليفة« عيادي »كنز FM« لمستمعيه
مفرح الشمري

الكثير من  بناء على طل���ب 
 ،»FM مس���تمعي برنامج »كنز
قررت أسرة »كنز FM« أن تكون 

جوائز الفائزين في حلقات »العيد« 
شاليهات مقدمة من »منتزه خليفة 
السياحي« وذلك لقضاء أوقات 
ممتعة مع مفاج���آت »املنتزه« 

لرواده ف���ي عطلة العيد خاصة 
ان الكثير من املستمعني فازوا بها 
في األعوام السابقة ويتمنون أن 
يفوزوا بهذه الشاليهات هذه األيام 

وذلك خلدماتها املميزة.

مضاعفة الجوائز

في احللقات املقبلة س����تتم 
مضاعف����ة قيم����ة اجلوائز التي 
توزع في البرنامج وهي مقدمة 
من »زي����ن«، »األنباء«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »آركو بالينو«، 
»فروت بوكيه رفلكشن«، »ايه 
السيارات«، »معهد  ون لتأجير 
ب����الزا الصحي«،  فندق كراون 
»مطاعم فن����دق ك����راون بالزا 
بجميع أنواعها«، باإلضافة الى 
»أطياب املرش����ود«، وصالون 
ازدياد  كتورك����ت وذلك، بع����د 
نسبة االتصاالت على البرنامج 
ليسجل أعلى نسبة اتصاالت من 
املستمعني في برنامج يبث عبر 

.»FM موجات »كويت

تكثيف المسچات

املذيع أحمد املوسوي  طالب 
جميع عمالء »زي���ن« بتكثيف 
إرسال »مسچاتهم« وذلك للفوز 
بالس���يارة الرابع���ة املقدمة من 
»ميديا فون بلس« اجلهة املنفذة 
للبرنامج وهي من نوع »تشارجر« 
والتي سيجري عليها السحب يوم 

السبت املقبل.

نسبة االتصاالت تضاعفت لجوائزه القيمة

التميمي »لّم شمل« أسرة مسرح الخليج العربي
مفرح الشمري

أقام رئي���س مجلس إدارة فرقة 
مس���رح الخليج العربي »المعين« 
فوزي التميمي غبقة رمضانية في 
فندق »ساس« ألسرة المسرح وذلك 
ل� »لم ش���ملهم« بعد االحداث التي 
حصلت مؤخرا في الفرقة من قبل 
المنح���ل بقرار من  مجلس اإلدارة 

وزير اإلعالم.
الغبقة ع���دد كبير من  حض���ر 
مؤسسي الفرقة التي قدمت الكثير 
من النجوم للساحة الفنية سواء في 
المسرح أو التلفزيون باإلضافة إلى 

الزمالء الصحافيين.
وقد تحدث الفنان القدير منصور 
المنصور في هذه الغبقة »الحبية« 
الذي يعتبر من مؤسسي هذه الفرقة 
العريقة، عن ذكرياته مع الفرقة ومع 
الكاتب الكبير عبدالعزيز الس���ريع 
متمنيا ان تعود الفرقة لسابق عهدها 
ف���ي تقديم اعمال ممي���زة لجمهور 
المسرح الذي فقد اعمال هذه الفرقة 
في السنوات الماضية مثمنا دعوة 
رئيس مجلس إدارة  الفرق��ة الحال��ي 
ف���وزي التميم��ي لهذه الغبقة وذلك 
ل� »لم شمل« اعضائها الذين تفرقوا 
التعسفية  الق��رارات  بسبب بعض 
التي صدرت بحقهم من قبل مجلس 

االدارة السابق.
من جانبه تمن���ى الفنان القدير 
محمد المنصور ان تكون هذه المرحلة 
التي تعيشها فرقة مسرح الخليج 
العربي مرحلة انتعاش خاصة انها 
تضم نخبة مميزة من الشباب المحب 

للعمل المسرحي.
واشار عضو مجلس ادارة الفرقة 

المدي���ر الفني بدر الطراروة الى ان 
هناك العديد من االنشطة المسرحية 
الت���ي ستش���ارك به���ا الفرقة مثل 
مهرجان الكويت المسرحي وغيره 
من المهرجانات وذلك إلعطاء فرص 
كثيرة لشباب الفرقة الثبات قدراتهم 
فيها خاصة انهم حققوا نتائج مذهلة 

في المشاركات السابقة.

ومن جهته شكر رئيس مجلس  
إدارة الفرقة فوزي التميمي اعضاء 
العربي كبارا  الخليج  فرقة مسرح 
وصغارا على حضورهم الغبقة التي 
اقيمت من اجله���م متمنيا للجميع 
التوفيق والنجاح من اجل رفع اسم 
العربي عاليا  الخليج  فرقة مسرح 

في المهرجانات المسرحية.

خالل الغبقة الرمضانية في فندق »ساس«

بدر الطراروة محمد املنصورفوزي التميمي


