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ال ميكن للجمهور ان يصدق ما حصل مع »أبو جانتي« ضمن 
احداث املسلس���ل غير املترابطة التي تظهر الفنان سامر املصري 
على انه »مالك« آت من كوكب آخر ليصلح ما أفس���ده الدهر في 
املجتمع. ويتجس���د ذلك عندما يصادف فت���اة اثناء عودته من 
طرطوس حيث حل مشكلة بني زوجني، وعندما رأى هذه الفتاة، 
توقف ليوصلها إلى منزلها في دمشق، وقد عطف عليها فأعطاها 
سترته كي حتميها من البرد. لكن املفارقة انه عندما اوصلها الى 
منزلها نسي س���ترته وبداخلها رخصة القيادة، فذهب في اليوم 
التالي الى منزلها السترجاع ما فقده، وإذا به يفاجأ بأنها متوفاة 
منذ خمس سنوات وفق ما روى له والدها. فكانت املفاجئة األكبر 
عندما ذهب هو وأهلها إلى قبر الفتاة ليجد بجواره سترته وداخلها 
وردة بيضاء، لينتهي املشهد مع كلمات ومواعظ »ابوجانتي« التي 
ال تنتهي لوالديها بأنه عليها زيارة قبر ابنتهما دوما. فكان املشهد 
مضافا الى املش���اهد العديدة التي تعبر عن ان »أبوجانتي« يجد 

حلوال لكل الناس وان كانت فكرة املشهد غير منطقية.

سامر المالك

»بنات شمة« على طرفي نقيض

ZOOM

رغم قلة اإلنتاج الدرامي االماراتي مقارنة 
بكثافة االنتاج الكويتي اال ان هذا العام زاد عدد 
املسلسالت االماراتية املعروضة وخصوصا 
على قناتي »دبي« و»ابوظبي« واللتني اعطتا 
دفعة قوية البراز الدراما االماراتية واملساهمة 
في انتشارها عربيا ومن هذه االعمال مسلسل 
»بنات شما« الذي يحظى بنسبة جناح معقولة 

مقارنة باالعمال األخرى، فمن خالل خطوط 
درامية متشابكة تدور قصة اجتماعية متشابكة 
االحداث ح���ول احدى االس���ر الثرية والتي 
تواجهها العديد من املفارقات احلياتية. وقد 
فطن املؤلف الى ان القصة متشابهة مع اعمال 
عرضت في الس���ابق لذا وجد ش���كال مغايرا 
وضح في تناوله لقضي���ة القناعة والطمع 

ووضعهما على طرفي نقيض مما زاد العمل 
تشويق وجذب املشاهدين ملتابعته ملعرفة ما 

ستؤول اليه االحداث عند نهاية العمل.
املسلسل تأليف د.صاحلة غابش وإخراج 
فؤاد سليمان وبطولة: سميرة أحمد، صالح 
عب���داهلل، مروان عبداهلل، أمل محمد، فاطمة 

احلوسني.

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.

نساء الدبور
ثمة تناقضات كثيرة في وضع النساء في املسلسالت الشامية 
وكل مش���هد منها يناقض املش���اهد في املسلسالت األخرى، ففي 
حني تظهر النساء في مسلسل »الدبور« و»أهل الراية« على انهن 
نساء سليطات وبارعات في إثارة الفنت واملشاكل بني أفراد احلارة 
الذين يندفعون الثارة الصراعات دون ان يتبينوا حقيقة االمور 
وخلفياتها، جند في مسلسل »باب احلارة« النساء يقضني أوقاتهن 
في حتضير الطعام وجتهيز  املائدة وانتظار الزوج الذي سيأتي 
ليفرض رجولته وس���طوته على االس���رة والذي لن يتوانى في 

تهديدها بالزواج من امرأة أخرى ان استمرت في العناد.

باسم »وفتاة الليل«

ما حدث في أحد مشاهد احللقة السادسة عشرة من مسلسل »ماما 
في القسم« الذي تعرضه قناة الراي كان خطأ غريبا ومضحكا حيث 
كان يجلس محمود ياسني في سيارته أمام منزله متحدثا الى السائق 
اخلاص به، وإذا بنا نفاجأ بعدد من االش���خاص أنفسهم في الشارع 
يلفونه داللة على االزدحام.. املش���هد كان مضحكا جدا، خصوصا ان 
ظهور االشخاص انفسهم بهذا الشكل املتتابع أفسد مصداقية املشهد، 
بل جعله مضحكا خصوصا انه كان من السهل جدا حتديد مالبسهم، 
الالفت ان منزل محمود ياسني في املسلسل في منطقة شعبية، وكان 
من غير املنطقي أن يكون الشارع بكل هذا الهدوء والصمت، ألن مفيش 

حد من اللي ماشيني فيه فتح بقه بكلمة.

مع استمرار عرض أحداث اجلزء الثاني من مسلسل »حكايات بنعيشها« 
حتت عنوان »فتاة الليل«، والذي تدور احداثه مع »باسم سمرة« موظف  
اجلمارك والذي يعيش مبفرده بعد وفاة جدته، والذي متيز منذ احللقة 
األولى وجنح في جتسيد شخصية الشاب االعزب املنطوي وذلك على 
املستوى الش���كلي والتفاصيل التي خلقها للشخصية او قدرته على 
جتسيد حلظات االرتباك واخلوف من الشبح الذي يسكن شقته فيبدو 
ان احداث اجلزء الثاني ستحمل خطًا كوميديا برع باسم في جتسيده 
امام ليلى ولكن بدايات املسلسل شبيهة بصورة كبيرة بحبكة الفيلم 
االميركي Just Like Heaven الذي مت انتاجه عام 2005 وقامت ببطولته 
املمثلة »ريز ويذرسبون« التي تقوم في الفيلم بدور عفريتة تظهر لبطل 
الفيلم »مارك روفالو« وبطل الفيلم شاب يعيش وحيدا يعاني من فراغ 
عاطفي بعد وفاة زوجته، ويصطدم في الشقة اجلديدة التي انتقل إليها 

حديثا بشبح صاحبتها السابقة التي ال يعرف من هي.

عبداهلل العتيبي

»فنون« تستغني عن سوسن هارون وعلي دشتي
 مفرح الشمري

كشفت مصادر موثوقة ل� »األنباء« 
ان ادارة قناة »فنون« قررت االستغناء 
عن املذيعة سوسن هارون التي قدمت 
العديد من البرامج املنوعة على شاشتها 
مثل »ش���باك تذاكر« و»جنوم فنون« 
وبرنامج »وال كلم���ة للصغار« وذلك 
لعدم التزامها ببنود العقد املبرم بينها 
وبني ادارة القناة حيث انها ش���اركت 
في مسلسل »البيت املسكون« كممثلة 
دون إذن مسبق من االدارة، األمر الذي 
دعا االدارة الى االستغناء عن خدماتها 

كمذيعة في القناة.
كما كشفت املصادر نفسها استغناء 
القناة عن خدمات املذيع الش���اب علي 
دشتي في الفترة املقبلة بعد ان قدم على 
شاشتها عددا من البرامج منها »عيون 
فنون«، و»كيفكم شباب« و»أرقام وكالم« 
ولم تفصح املصادر عن األسباب التي 
دعت ادارة القناة الى االس���تغناء عن 

خدمات دشتي.

عملية »عين« العتيبي ناجحة
أجرى الفنان عبداهلل العتيبي صباح أمس األول في مستشفى البحر 
للعيون عملية جراحية لعينه اليسرى إلزالة املياه منها تكللت بالنجاح 

ونصحه األطباء بالراحة حتى تتماثل عينه للشفاء التام.
وفي اتصال هاتفي أجرته »األنباء« مع الفنان عبداهلل العتيبي بعد 
اج����راء العملية قال: احلمد هلل العملية جنح����ت بفضل اهلل ثم بفضل 
األطباء الذين أشرفوا عليها في مستشفى البحر للعيون واشكر كل من 

اتصل علي لالطمئنان كما أشكر األطباء الذين أجروها لي.
يذكر ان الفنان عبداهلل العتيبي يشارك في مسلسلي »حيتان وذئاب« 

و»سندباد بن حارب« اللذين يعرضان حاليا على تلفزيون الكويت.

األولى لم تلتزم ببنود العقد والثاني أسبابه مجهولة

أخطاء شارع مزدحم

علي دشتيسوسن هارون

»fm 3 آالف مستمع فازوا بجوائز »كنز
 مفرح الشمري

3 آالف مس���تمع من 
عم���الء »زي���ن« ف���ازوا 
بجوائز »كنز fm« المقدمة 
من »زي���ن«، »األنباء«، 
»اركوبالين���و«، »فروت 
بوكيه رفلكشن«، »منتزه 
خليفة السياحي«، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، 
المرش���ود«،  »اطي���اب 
»صال���ون كتورك���ت«، 
»معه���د فندق ك���راون 
ب���الزا«، »مطاعم فندق 
ب���الزا بجميع  ك���راون 
الى  انواعها«، باالضافة 
الجهة المنفذة للبرنامج 

»ميديا فون بلس« والعدد قابل للزيادة في 
حلقات البرنامج المقبلة وحلقات عيد الفطر 
الخاصة بعد ان اعدت اسرة البرنامج مفاجآت 
سارة لجميع مس���تمعيها تتمثل في زيادة 
قيمة الجوائز لتصل الى 250 ألف دوالر في 
الحلقة الواح���دة وذلك لجذب جميع عمالء 
»زين« للمش���اركة في البرنامج الذي حقق 
حتى اآلن اكبر نسبة اتصاالت في البرامج 
المسابقاتية التي تبث عبر موجات »كويت 

fm« خالل ليالي الشهر الكريم.

أفضل مذيع

هنأ المستمعون مقدم »كنز fm« احمد الموسوي 
عل����ى فوزه بجائ����زة افضل مذيع ف����ي مهرجان 
»المميزون« في رمضان الذي تم اعالن نتائجه 
مساء امس االول، ورد الموسوي على تهنئتهم 
بقوله: لوالكم ما حصلت على هذه الجائزة العزيزة 

على قلبي النكم تاج راسي واعز ناسي.

العدد قابل للزيادة في الحلقات المقبلة

)فريال حماد( أحمد املوسوي في البرنامج   

سندريال الشاشة العربية
 هو لقب الفنانة:

أ � يسرا
ب - سعاد حسني

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

اخراج: نايف الكندري


