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»زوارة خميس« و»أميمة«.. نهايتان كئيبتان

مشعل الشايع.. »فاشل«!

»شمس« غرق في النمطية

ZOOM

عمال بقانون االعالمي املميز مش����عل الشايع نقول 
ان برنامجه »الصح غلط« الذي رافق املستمعني طوال 
ايام الشهر الفضيل على اثير »كويت fm« هو برنامج 
»فاشل« وتقييمنا هذا جاء عمال بقانون البرنامج االذاعي 
نفسه، حتى ال نكون على قائمة اخلاسرين مع مشعل، 

ألن كل من يجيب صح في البرنامج يخسر. 
»الصح غلط« تخلله الكثير من املواقف الطريفة منها 
على سبيل املثال اجابة احد املستمعني الذين »توهق« 
حينما سأل مشعل مبا متشط شعرك فأجاب ب� »املخمة«! 
فكرة البرنامج مميزة وساهمت في جذب اجلمهور ورغم 
تقييمنا بأنه »فاشل« نقول ملشعل: براڤو وننتظر منك 

املزيد من التشويق في رمضان املقبل!

رغم مظهر مسلس����ل »اغتيال ش����مس« اجلريء اال 
انه ظل غارقا في النمطية والكالم املكرر وافتقد الكثير 
م����ن التفاصيل التي اثرت على بنيت����ه الدرامية، ومن 
عيوبه تسطيح القضايا املهمة وتناولها بشكل عادي، 
فمن خالل احداث غير منطقية يواجه د.شمس )خالد 
زكي( عددا من االشرار الذين يحاولون احلصول على 
اختراعه في مجال الهندس����ة الوراثية، لكنه ينجح في 
الرجوع الى مصر حامال اختراعه على سي دي وتنصرف 
االحداث في خطوط جانبية حيث يتعرض د. ش����مس 
خلطر القتل في قضية ثأر لكنه يقدم كفنه الهل القتيل 

وينجو منها. 

لطيفة تنفي 
»الغناء«.. بفلوسها

القاهرة ـ سعيد محمود
ردا على اتهام امللحن حلمي 
بكر بأن لطيفة كانت تقبض 
البداية وأصبحت  لتغني في 
اآلن تدفع لتغني وأن األطباء 
نصحوه بعدم سماع صوتها 
ألنه ُمض����ر، صرحت الفنانة 
التونسية لطيفة بأن هذا ليس 
صحيحا عل����ى االطالق وانها 
لم تدفع للفنان الكبير الراحل 
يوسف شاهني لتشارك بالغناء 
في فيلم »س����كوت هنصور« 
كما نفت ان تكون ش����اركت 
في اإلنتاج ب� 5 ماليني جنيه 
إذا كانت  وعلق����ت س����اخرة 
دفعت لش����اهني لكان األغنى 
منها دفعوا ل����ه ليظهروا في 
أفالمه، واعترفت بأنها التزال 
محتفظة بالشيك الذي حرره 
لها ش����اهني وال تريد صرفه 
لقيمته العالية كونه موقعا من 
يوسف شاهني، ونفت ان تكون 
جنوميتها تراجعت مؤكدة انها 
شاركت في أهم احلفالت في 
مصر مبناسبة مرور 50 عاما 

على التلفزيون املصري.

ڤيروس  في »عين« 
مي حريري

املكت����ب اإلعالم����ي  وزع 
للمطربة م����ي حريري خبرا 
أش����ار فيه ال����ى ان ڤيروس 
»االدينوفايرال« أصاب إحدى 
عينيه����ا وهي حاليا ترقد في 

منزلها لتلقي العالج الالزم.
وأش����ار اخلبر الى ان مي 
حريري س����تضطر لالعتذار 
القائمني عل����ى حفلتها  م����ن 
التي ستقام في القاهرة بسبب 
إصابتها بالڤيروس، متمنية أن 
القاهرة  تلتقي جمهورها في 

بعد شفاء عينها.

لطيفة

عبير الوزان
تستعد لبرنامج »بناتي«

بعد غيابها عن »فنون« في رمضان

مفرح الشمري
تس���ت�عد امل���ذيعة الكويتية 
عبير الوزان لتقدمي برنامج جديد 
ب���دأت بالتحضيرات له لتبدأ في 
الفطر  تقدميه وعرضه بعد عيد 
على شاش���ة قناة فن���ون والذي 
سوف يحمل اسم »بناتي« وسوف 
تشاركها في تقدميه املذيعة الشابة 
حنان جابر والذي سبق أن قدمت 
برنامج »لعب وجد 3« على قناة 
فنون.  وتدور فكرته حول أمور 
كثيرة في عالم االزياء واملوضة 
التي  واالكسسوارات واملواضيع 
تخص الفتيات، يذكر ان برنامج 
»بناتي« من اعداد الزميل جميل 
الباشا، ويعتبر برنامج »بناتي« 
أول برنامج تعود  به عبير الوزان 
لشاشة »فنون« بعد اخذها فترة 
إجازة رمضانية ادت الى غيابها 
عن دورة ..فن���ون »البرامجية« 

السابقة.

إعداد: عبدالحميد الخطيب
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاشات 
الفضائية في شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية 
الضخمة التي يتمتع بها الوسـط الفنـي العربي، ومن هذه 
االعمال ما هو جيد ويسـتأثر بقلـوب اجلماهير لروعة قصته 

وحبكته الدرامية املتقنة ومنها الرديء السيئ الذي تشمئز 
منه النفـس 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.

القاهرة � د.ب.أ: استنكر املخرج السوري بسام املال نشر 
تصريحات على لس����انه حول نيته تصوير جزء س����ادس 
من مسلسل »باب احلارة« مهددا مبقاضاة من يقفون وراء 
اخلبر والصحف التي نش����رته. وق����ال املال، في بيان له إن 
اجلزء اخلامس من املسلس����ل هو نهاية السلسلة الشهيرة 
وأن التصريح الذي نس����ب له كذبا يس����يء له وملسلسله، 
مشددا على أنه أمر معيب أن ينشر على لسانه كالم لم يقله. 
وأضاف املال »ما نشر كالم ال أساس له من الصحة حيث لم 
أقم بإجراء أي حوارات صحافية منذ أكثر من شهر ونصف 
حيث أتواجد في أوروبا للعمل ولم يتصل بي أي صحافي 
طيلة تلك الفترة ثم فوجئت بنش����ر التصريح في عدد من 
الصح����ف«. وتداولت بعض الصحف واملواقع اإللكترونية 
خالل األيام املاضية أن بسام املال يحضر إلنتاج جزء سادس 
من »باب احلارة« بعدما تراجع عن قرار إقفال املسلسل نهائيا 
وأنه سيعيد الفنانني عباس النوري وسامر املصري ونزار 
أبوحجر للمسلسل. وقال املخرج السوري إنه ال يوجد سوى 
متحدث رسمي واحد باسم املسلسل هو بسام املال »كل ما 
يتداول عن العمل على غير لساني افتراء وكذب«. وطالب 
املال وسائل اإلعالم بتحري الدقة واملوضوعية وعدم نشر 
األخبار الصحافية قبل التأكد من صحتها، مش����يرا إلى أنه 
مشغول حاليا بالتحضير ملسلس����ل »خان الشكر« املقرر 

عرضه في شهر رمضان املقبل.

عبداإلمام عبداهلل: »شر النفوس« 
بريء من تشويه صورة األب الكويتي

مخرج »باب الحارة« يهدد بمقاضاة وسائل إعالم  
نسبت إليه تحضيره لجزء سادس من المسلسل

اك���د الفنان عبداالم���ام عبداهلل ان ش���خصية 
»أبوجنان« التي يجسدها في مسلسل »شر النفوس 
3« الذي يعرض على mbc مستقاة من الواقع اخلليجي 
والعربي، مستغربا في الوقت نفسه من االتهامات 

املوجهة له بتشويه صورة األب الكويتي.
وفيما اكد انه حاول دق ناقوس خطر بشأن الزواج 
من اخلادمات ابدى دهش���ته الكبيرة من انتقادات 
بعض الفنانني لظهور الفنان اخلليجي في الدراما 
املصرية. وقال عبداالمام: شخصية »أبوجنان« مستقاة 
من الواقع اخلليجي، ونحن لم نشوه صورة األب 
الكويتي، ولكننا قدمنا منوذجا سلبيا موجودا لرجل 
اناني يستغل بناته ويرفض تزويجهن لالستفادة 

من عملهن في القطاع احلكومي.
واضاف: حاولنا من خالل املسلسل دق ناقوس 
اخلطر لتفشي ظاهرة الزواج من اخلدم وما يترتب 
على ذلك من هدم لألسرة وضياع مستقبل األبناء 
في بعض احلاالت. وكش���ف الفن���ان الكويتي انها 
امل���رة األولى التي يتصدى فيها لتقدمي ش���خصية 
بهذه اجلرأة، موضحا انه لم يتردد ابدا في املوافقة 
على هذا الدور، السيما انها املرة األولى التي يقدم 
فيها دور اب انتهازي يؤثر مصلحته اخلاصة على 

مستقبل بناته ويضع العراقيل امام زواجهن.
من جهة اخرى اعرب عبداالمام عن دهشته من 
تصريحات بعض زمالئه في الس���احة الفنية التي 
ينتقدون فيها ظهور الفن���ان اخلليجي في الدراما 

املصرية. وق���ال: ال اجد مبررا لهذا الهجوم غير ان 
متبني هذه النظرية ال يجدون النفس���هم مكانا في 
هوليوود العرب مصر، فالتعاون بني الفنان اخلليجي 
ونظيره املصري قائم منذ س���نوات، وكم من عمل 
خليجي تشرف بوجود فنانني مصريني والعكس لذا 
فان مروجي هذه االقاويل ال يعبرون اال عن وجهة 

نظرهم الشخصية.

املخرج السوري بسام املال

الفنان عبداالمام عبداهلل

على غير ما كان يتمنى اجلمهور وهو يدخل أجواء العيد جاءت نهايتا مسلسلي »زوارة خميس« و»أميمة 
في دار االيتام« كئيبتني وتسارعت في العملني األحداث بوتيرة عالية .. ففي »زوارة خميس« انتهى املسلسل 
مبوت موزة األم )سعاد عبداهلل( بحسرتها وبحمل موزة الصغيرة )شجون( وجاء اخلتام مبشهد قصير وسريع 
الجتماع عائلي للتخفيف من حدة موت موزة على اجلمهور. اما في »اميمة« فانتهى املسلس���ل من دون جواب 
قاطع حول هوية ابنتها حيث فضلت على طريقة االفالم الهندية واالفالم املصرية القدمية ان تستمر بامومتها 

لكل البنات دون ان تعرف ايهن ابنتها احلقيقية رغم ان كل املؤشرات تشير الى سبيكة )فاطمة الصفي(.


