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كرميو »داود حسني« مع يلدا

بحضور مديرة الحسابات بـ »زين« ومراقبي إدارة اإلعالن التجاري والشؤون المالية

صالح الباطني يفوز بتشارجر »كنز FM« الرابعة

 »FM فريال حماد(شريفة العليان مع أسرة برنامج »كنز(
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ج ـ فلسطني

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

اخراج: نايف الكندري

الحلقة األخيرة جّسدت الحكمة واألداء المحترف معًا

نجح رغم سالم.. 
االنتقادات

عز وجل فيذهب الى والدته طالبا منها 
الصفح فتطلب منه ان يذهب الى شقيقه 
سالم ليسامحه وبالفعل يطلب فيصل 

من أخيه سالم ان يغفر له زلته.
وفي س���ياق مواز يعود كرميو الى 
الدي���رة ويذه���ب الى اب���ن أخته خالد 
وينصحه بان يتعام���ل جيدا مع أخيه 
سالم وأثناء حديثهما يدخل سالم وهو 
يحمل مسدس���ا في وج���ه أخيه خالد 
ويقول له سأقتلك ليتصدى كرميو الى 
طلقات املسدس ويقع بني أحضان ابن 
أخته خالد في مشهد مفعم باالحساس 
والتميز الظهاره مدى قدرة داود حسني 
على اإلمساك بزمام شخصية »كرميو« 
التي أمتعنا بها وبقفشاتها طوال الشهر 
الكرمي فكان أداؤه بسيطا وتلقائيا وهو 
ينصح خال���د بأن يعود الى أخيه ومن 
ثم يفارق احلياة وقلوب املشاهدين في 
كل مكان معلقة به وبطيبته التي أحبها 

اجلميع.
لقد جنح »كرمي���و« رغم االنتقادات 
وس���اعده في ذلك تعامل صناعه بحذر 
شديد مع كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل 
املسلس���ل الذي يعد من أكثر أعمال هذا 
العام تكامال سواء من ناحية التأليف او 
االخراج او التمثيل، واستطاع من خالله 
داود الوصول الى املعادلة الصعبة التي 
افتقدها في بعض أعماله السابقة والتي 
لم حتظ بنجاح مماثل ومنها »درويش، 
الفطني، املقرود« والتي انس���اقت وراء 
تقدمي مادة ترفيهية فقط ولم تقدم جديدا 

كما فعل »كرميو«.

للثقافة اإليرانية في اخلليج.
ولو تطرقنا الى احداث احللقة االخيرة 
من مسلسل »كرميو« فسنجدها احدى 
اجمل النهايات والس���يما انها جسدت 
احلكمة واملوعظة املوجودة في قلم الكاتب 
ضيف اهلل زيد والرؤية اإلخراجية الواعية 
التي صاغه���ا محمود دوامية باالضافة 
الى األداء التمثيلي احملترف من األبطال 
املشاركني خصوصا داود حسني »كرميو« 
واحمد السلمان »سالم« والذين اكدوا ان 
عرض الواقع مبصداقية هو أداة فاعلة 
في توعية الن���اس وذلك اذا ما اقترنت 
باجلرأة احلذرة في الطرح، فمن خالل 

حلقة غنية باألحداث يشعر سالم )احمد 
السلمان( بان إخوته من أبيه يضطهدونه 
فيتحدث ال���ى أخته ليلى )هبة الدري( 
ويشكو لها املعاملة اجلافة من أخيه خالد 
)حسني املهدي والذي سجل من خالل هذا 
الدور حض���ورا متميزا(، مؤكدا لها انه 
يظهر ل���ه العداء ويتلذذ بإذالله، فتقرر 
ليلى مساعدته وتتحدث مع خالد الذي 
يعدها ب���أن يتغير معه، وعلى اجلانب 
اآلخر يظل فيصل )عبداحملسن القفاص( 
حبيس حتكم���ات زوجته التي جعلته 
يعق والدته، حي���ث يعيش في صراع 
مع نفسه نتيجة اخلوف من عقاب اهلل 

 عبدالحميد الخطيب
إلى وقتنا هذا م���ازال عرض الواقع 
واملشكالت التي نعاني منها مبوضوعية 
من خالل الدراما يواجه انتقادات كثيرة 
وهجوما مكثفا ال هوادة فيه، خصوصا 
اذا ربط���ه البع���ض باملوروثات 
العقائدية والثقافية ملجتمعاتنا 
العربية، وهو هجوم يتجاوز في 
أغلب األحيان القيمة اإلبداعية 
والرسالة الفنية التي يحملها 
العمل الدرامي والتي يريد 

إيصالها للناس.
اللقطات  وبعيدا ع���ن 
املبهمة الصعبة جاء داود 
حسني منذ احللقة األولى 
حتى االخيرة من مسلسل 
»كرميو« ليختصر رسالته 
التي استمتع بها املشاهدون 
عب���ر تلفزيون »الراي« في 
كلم���ة »s m يعني س���الم« 
ليعرض بعي���دا عن التزييف 
صورة اجتماعية واقعية تعيشها 
بعض أسر املجتمعات اخلليجية، 
وليثبت ان األداء التمثيلي الرفيع 
املصحوب باحلرية الفكرية وإتاحة 
املجال للعطاء من شأنه ان يفتح أبوابا 
لإلبداع الفني ويكشف عن حقيقة أي 
مشكلة، ال إيجادها، دون اللجوء الى خداع 
املشاهد، وليرد بحزم على االنتقادات 
بسبب اجلزء الفارسي الذي كان محورا 
أساسيا في سير أحداث قصة املسلسل 
والذي وصف���ه البعض بأنه ترويج 

»كريمو«

مفرح الشمري
 FM عبر املستمع صالح عطية الباطني عن فرحته ملقدم برنامج كنز
احمد املوسوي بعد فوزه بسيارة تشارجر الرابعة في السحب االسبوعي 
الرابع الذي اجري بحضور مديرة حسابات ادارة اخلدمة للقيمة االضافية 
ب� »زين« ش����ريفة العليان ومراقبي ادارة االعالن التجاري والش����ؤون 
املالية بوزارة االعالم، واصفا فوزه ب�»احلى عيدية« من اسرة البرنامج، 
خصوصا انها املرة االولى التي يفوز فيها في برنامج اذاعي. واضاف، في 
مداخلته الهاتفية مع املوسوي، انه ينوي شراء سيارة في االيام املقبلة 
اال ان فوزه بالسيارة من كنز FM رحمه من البحث في وكاالت السيارات. 
ومتنى الباطني كل تقدم وازدهار الس����رة البرنامج التي تبذل مجهودا 

كبيرا السعاد مستمعي كنز FM وخصوصا عمالء »زين«.

العيدية كاش

يواصل كنز FM توزيع العيادي على مستمعيه وهي عبارة عن 30 
دوالرا باالضافة ال����ى جوائزهم التي يختارونها من خالل ارقام معينة 
واملقدمة من اجلهات الراعية للبرنامج وهي: »زين«، »األنباء«، »فروت 
بوكيه رفلكشن«، »آركوبالينو«، »منتزه خليفة السياحي«، »معهد فندق 
كراون بالزا الصحي«، »مطاعم فندق كراون بالزا بجميع انواعها«، »اطياب 
املرشود«، »ايه ون لتأجير السيارات«، »صالون كتوركت« باالضافة الى 

اجلهة املنفذة للبرنامج ميديا فون بلس.

السيارة الخامسة

يجري الس����حب االخير على تشارجر اخلامس����ة للبرنامج السبت 
املقبل، حيث طالب املعد علي حيدر واملذيع احمد املوس����وي املستمعني 
من عمالء زين بتكثيف مسجاتهم حتى موعد السحب لعل وعسى تكون 

من نصيبهم.


