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عبدالباقي: الشيخ 
يتحمل مسؤولية 
فشل »مش ألف 

ليلة وليلة«

القاهرة ـ سعيد محمود   
تعرض مسلسل »مش ألف ليلة وليلة« بطولة 
الفنان أشرف عبدالباقي والذي عرض في رمضان 
املاضي لهجوم شديد وحقق نسبة مشاهدة قليلة 
ولم يتم حتديد موعد آخر لعرضه بعد شهر رمضان 
أسوة بالعديد من املسلسالت األخرى. وألقى الفنان 
أشرف عبدالباقي باللوم على م.أسامة الشيخ رئيس 

احتاد االذاعة والتلفزيون في عدم اذاعة مسلسله 
»مش ألف ليلة وليل����ة« في توقيت جيد، ما أدى 
الى فشله. وأوضح عبدالباقي في حواره مع مجلة 
»أخبار النجوم« ان املسؤول من وجهة نظره عن 
اختفاء املسلسل من اخلريطة الرمضانية هو م.أسامة 
الشيخ عندما اختار للمسلسل الساعة الرابعة عصرا 

على الفضائية املصرية موعدا لعرضه.

المسؤولية تطول المخرجين والمنتجين

اتجاه المذيعين للتمثيل.. تجارب محفوفة بالمخاطر

أحمد الوسمي
من يتابع الس����احة الفنية في السنوات اخلمس االخيرة سيتكشف 
ظاه����رة اجتاه غالبية املذيعني واملذيعات الى التمثيل وكل واحد منهم 
له اسبابه وظروفه التي دفعته الى اتخاذ هذه اخلطوة والتي غالبا ما 

تأتي بحثا عن الشهرة التي لم تتحقق امام الكاميرا وخلف الشاشة.
ولو تتبعنا هذه الظاهرة وازدياد عدد املنتقلني من مجال االعالم الى 
التمثيل لوصلنا الى حقيقة واحدة وهي ان الساحة الفنية بدأت تستقبل 
كل من هب ودب والسبب ان بعض املنتجني واملخرجني شّرعوا أبوابهم 
للباحثني عن الشهرة املتأخرة لذا تكون هذه التجارب محفوفة بكثير من 
املخاطر، والسؤال اذا أردنا تقسيم هذه الظاهرة فما النتيجة املتوقعة؟

إن أول من بدأ في اتخاذ خطوة االجتاه للتمثيل كان الثنائي بسام 
العثمان وفيصل الرشيد في مسلسل »القدر احملتوم« ثم انفلت احلبل 
على الغ����ارب وانفرط عقد املذيعني في التلفزيون وبدأ الزحف الكبير 
نحو التمثيل، ومن هؤالء مشعل اجلاسر، أحمد املوسوي، نواف القطان، 
مش����عل الشايع، مش����اعل الزنكوي، زينة كرم، سالي القاضي، فاطمة 

الطباخ، وسوسن الهارون.. وغيرهم.
ولو تناولنا تأثير هذه الظاهرة على احلركة الفنية سنجدها سالحا 
ذا حدي����ن، االول يصب في صالح احلركة الفنية الكويتية خاصة على 
صعيد العنصر النس����ائي الذي تفتقده بديهيا، السيما ان دخول هذه 
املجموعة من »النواعم« أفس����ح املجال ام����ام املنتجني الختيار وجوه 
جديدة بعدما استهلكت الوجوه القدمية، لكن  هل هذه الوجوه النسائية 

استطاعت تعويض »الشح« االنثوي في الدراما؟!
واالجابة عن هذا السؤال تختلف من مشاهد الى اخرى، على الرغم 
من ان بعض االسماء ميكن ان ينطبق عليها املثل القائل »املكتوب باين 
من عنوانه« خاصة من ال جتيد اللهجة الكويتية وتغصب نفسها على 
احلديث بها، فتظهر على الشاش����ة بصورة مخجلة و»تفشل« واالولى 
بهن أن يبحثن عن شخصيات أخرى تناسبهن، حيث ان أبرز من جنحت 
في جتربتها باالجتاه من التقدمي الى التمثيل مشاعل الزنكوي وأخيرا 
زين����ة كرم، أما البقية فقد افتق����دن حظوظهن في التلفزيون وركضن 
الى الفن لعل وعسى يحققن الشهرة التي لم تتحقق لهن على الشاشة 
الصغيرة، كما أن املسؤولية االولى تقع على املخرجني واملنتجني ألن 
البحث عن وجوه جديدة ال يعني بالضرورة قبول »الغث والس����مني« 

وال نقصد بذلك ان تكون املذيعة »داش����ة« متثيل لكن يجب ان متتلك 
»موهبة« وليس شكال وجسما متناسقا.

أما فيما يتعلق مبش����اركة املذيعني الشباب فيمكن اجلزم بأنها لم 
تصل ال����ى مرحلة النضوج، نعم فيهم من يجي����د التمثيل، لكن تظل 
التجربة بصورة عامة متواضعة وغالبية املخرجني يدركون متاما ان 
العنصر الرجالي في الس����احة الفنية احمللية OVER وغالبية الشباب 
»مو القني ش����غل«، وان غالبية هؤالء املذيعني لم يتجهوا الى التمثيل 
حبا فيه بقدر ما ان بعضهم ظل يعمل في تلفزيون الكويت لس����نوات 
دون جدوى باستثناء املذيعني بس����ام العثمان، وفيصل الرشيد، فقد 
خاضا جتربتهما االولى في مسلس����ل »الق����در احملتوم« وهما في قمة 
شهرتهما االعالمية على عكس املذيع مشعل اجلاسر الذي وجد ضالته 
في التمثيل على الرغم من امتالكه للوس����امة املطلوبة في التلفزيون، 

لكن تبقى املسألة متعلقة ب� »الكاريزما«.
ومن املذيعني الشباب نواف القطان وأحمد املوسوي واللذان كانت 
لهما مشاركات عدة سواء على صعيد املسرح أو التلفزيون، فبالنسبة 
للقطان فتجربته لم تكن تضيف له ش����يئا فهو متألق في التلفزيون 
ويحظى بش����عبية ال بأس بها واجتاهه للمش����اركة في مسرح الطفل 
يعتبر جتربة مفيدة، لكن ما وقعها على الصعيد الش����خصي، واحلال 
نفسه ينطبق على زميله في تلفزيون الراي املذيع أحمد املوسوي الذي 
ميتل����ك طاقة كبيرة في عالم التقدمي كش����ف عنها في برنامجيه »كنز 
FM« و»تراي الراي« ولم تأت مش����اركته في مسلسل »فتيان وذئاب« 

باملستوى املتوقع.
كما يالحظ في غالبية مشاركة املذيعني في التمثيل عدم خدمة املجال 
االعالمي والقضية االعالمي����ة، فالغالبية يبحثون عن أدوار جديدة ال 
عالقة له����ا باالعالم، وكان من االولى ان يوض����ع هذا اجلانب في عني 
االعتب����ار، ناهيك عن الصورة التي يجب ان  يظهر عليها املذيع خلف 
الشاش����ة، خاصة ان اجلمهور يتأثر مبا يشاهده ويتابعه والكثير من 
املذيعات ظهرن بش����خصيات أثارت ردود فعل سلبية دفعت البعض 
للتساؤل املشروع: »معقولة يسوون جذيه في حياتهم«، ما اعتبر انه 

جتارب فاشلة.
»وأخيرا ش����ئنا أم أبينا تظل هذه التجارب حقا مش����روعا للجميع 

واجلمهور هو احلكم على جناح هذه التجارب من عدمه«.

مشاعل الزنكوي

أحمد املوسوي

بسام العثمان

نواف القطان

فيصل الرشيد

زينة كرم

عبلة كامل تقاضي شركة عقارات
 القاهرة – سعيد محمود 

أقام���ت الفنانة عبلة كامل 
دع���وى قضائية ضد ش���ركة 
»اجلوهرة لالستثمار العقاري« 
وطالبتها بتعويض مادي بعد 
اتهامه���ا للش���ركة بالنصب 

عليها.
جاء ذلك بعد اكتشاف عبلة 
كامل أن الڤيال التي اش���ترتها 
 من الش���ركة مس���احتها أقل 
36 مترا من املس���احة املدونة 
في العقد املبرم بينهما، وقالت 
عبلة في دعواها انها اشترت 
الڤيال الكائنة في الشيخ زايد 

مبحافظة 6 أكتوبر مبساحة 636 مترا مربعا وفقا للعقد، وتسلمتها 
في عام 2007، اال أنها قررت اجراء بعض الديكورات للڤيال وحينها 
أخبرها مهندس الديكور بان مساحة الڤيال أقل من املساحة املتعاقد 
عليها ب� 36 مترا مربعا، فوجهت عدة خطابات للشركة ولكنها لم 

تتحرك، فقررت أن تقيم دعوي ضدها.

عبلة كامل

عين الحسود تصيب مروى اللبنانية

بررت الفنانة مروى اللبنانية غيابها عن الساحة طيلة الفترة 
املاضية بأنه عني احلسود التي أصابتها بعد النجاح منقطع النظير 
الذي حققته في فيلم »أحاسيس« على حد قولها لذا قررت فرض 
حالة من السرية على أعمالها الفنية اجلديدة التي ستبدأ تصويرها 
قريبا ورفضت احلديث ع���ن العمل الذي تعاقدت عليه حلني بدء 

التصوير حتى ال يطاردها احلسد الذي حتاول ترويضه.

مروى


