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قد تكون األخطاء الساذجة وغير املتوقعة ذات تأثير سلبي 
على أي عمل فني ومن أهم العناصر التي تؤثر على هذه االعمال 
هو استضافة بعض النجوم ليؤدوا شخصيات ضمن احداثه، 
وهذا ما حدث في مسلسل »اجلماعة« الذي اخفق عندما استضاف 
الفنان أحمد الفيشاوي ليجسد شخصية امللك فاروق خصوصا 
ان التفاصيل الدقيقة في شكل وشخصية امللك فاروق والتي 
ُعرفت عنه لم تتوافر في الفيشاوي الذي بدا عليه انه يحاول 
الوصول الى الشخصية من خالل تضخيم صوته لكن هذا لم 
يقنعنا كمش���اهدين بشخصيته ما اعتبره البعض أنه خطوة 

غير موفقة في مسيرة املسلسل الناجح.

مع املدرسة الواقعية السائدة في معظم االعمال الدرامية 
لهذا العام يواصل مسلسل »احلارة« متيزه من خالل اداء 
ابطاله املتمكن والذي جذب املش����اهدين منذ بدايته، ففي 
مباراة فنية دارت في مشهد من العمل بني توسالت نيللي 
كرمي »منى« تاجرة املخدرات والتي يتم القاء القبض عليها 
وبني حيرة وغضب باسم سمرة امني الشرطة والذي فوجئ 
بأن الفتاة التي يرغب في االرتباط بها تاجرة مخدرات. فمن 
خالل تقاسيم الوجه والتعبيرات التي عاشها النجمان كان 

املشهد رائعا.

صوت الفيشاوي لم يقنع المشاهدين

»بلشتي« السلمان »تحت الطلب«

ZOOM

رغم جناح الفنان أحمد السلمان في 
جتسيد دوره مبسلس���ل »كرميو« الى 
جانب النجم داود حسني اال ان البعض 
رأى ان مسلسله »البلشتي« الذي يعرض 
على »فنون« لم يكن مبس���توى اعمال 
الس���لمان الس���ابقة مثل »تاكسي حتت 

الطلب« و»موزة ولوزة« وغيرهما وكان 
يحت���اج الى تفكير منه قبل االقدام على 
بطولته، السيما انه لم يحمل جديدا يذكر 
وشهد عدة حاالت من التشابه بينه وبني 
قصة مسلسل »ماما في القسم« للفنانة 
سميرة احمد ومحمود ياسني خصوصا في 

الدخول الدائم إلى مخفر الشرطة وهذا ما 
يحدث مع البلشتي »أحمد السلمان« الذي 
يقبض عليه الضابط »مبارك سلطان« 
يوميا، ومن املالحظ ايضا في العمل كم 
التي اعتمد  االزعاج املصاحب لالحداث 

اغلبها على احلركة.

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.

»قصة حب« المراهقين عبر الهاتف .. وكبرياء صفية بدون كالم

من املفارقات الغريبة في مسلسل »قصة حب« والذي يشهد 
بطئا في االحداث هو جتس���يد جمال سليمان وباسمة لقصة 
حبهما على طريقة املراهقني فقد تكرر مشهد جلوس سليمان 
في املساء على س���ريره وهو يتبادل احلديث عبر الهاتف مع 
محبوبته باسمة مطلقا كلماته الرومانسية وهي باملقابل تقول 
ل���ه »أنا مش عارفة أعمل ايه في���ك انت غيرتني« وغيرها من 
العبارات التي ال تتناسب أوال مع سن البطلني وثانيا مع وظيفة 
البطل في العمل حيث انه يعمل كناظر إلحدى املدارس، نعتقد 
ان الس���يناريو كان يحتاج الى بعض التعديل خصوصا في 

تناوله لسير احداث قصة حب البطلني.

وفي مش���هد واقعي آخر ال يقل جماال عن مشهد »احلارة« 
في مسلس���ل »قضية صفية« والذي يعاني أحيانا من اإلطالة 
ف���ي أحداثه، عدما ذهبت صفية »مي عز الدين« في مسلس���ل 
»قضية صفية« إلى منزل د.أمني »سامح السريطي« الذي حتاول 
بعض اجلهات األجنبية اس���تقطابه، والذي يقف الى جوارها 
في مشاكلها مع شقيقها »طارق لطفي« وعند مغادرتها منزله 
فوجئت بردة فعل زوجة د.أم���ني التي ال ترغب في ان تدخل 
»صفية« الى بيتها او ان يساعدها زوجها فتنطلق مي عز الدين 
بتعابير وجهها في مشهد عبقري لتنقل مدى تأثرها باملوقف 
دون كالم وكأنها تقول ان اهم شيء في حياتها كبرياؤها وانها 

قادرة على مواجهة الظروف مبفردها.

بوستر ألبوم اجللسات

احمد رمزي

»روتانا« تطرح جلسات وناسة »3«
بعد أن طرح���ت ألبوم منوعات 
صوت اخلليج بجزأيه األول والثاني 
تعود ش���ركة روتان���ا للصوتيات 
الرابع من سبتمبر  لتطرح السبت 
املقبل اجلزء الثالث من هذه املنوعات 
املسجلة بشكل خاص إلذاعة صوت 
اخللي���ج، األلبوم يتضم���ن أجمل 
الغنائية اخلليجية لنخبة  األعمال 
من الفنان���ني واملطربني اخلليجيني 
يتقدمهم عميدهم الفنان الكبير أبوبكر 

الش���هيرة »يقول  بالفقيه بأغنيته 
انني« من كلمات وأحلان الش���اعر 
الغنائي حس���ني احملضار، ثم يأتي 
الفنان عبداملجيد عبداهلل بأغنيتني 
»اهتم فيني« من كلمات الشاعر علي 
الفضلي وأحل���ان الفيصل، وأغنية 
»إنسان أكثر« كلمات تركي وأحلان 
طارق محمد، كما يقدم الفنان حسني 
اجلس���مي أغنية »احلبيب األولي« 
كلمات الشاعر الكويتي الشهير ساهر 

وأحلان فهد اجلس���مي، بينما يقدم 
فنان اجلماهير راب���ح صقر أغنية 
»باين عليك« كلمات الشاعر فيصل 

اليامي وأحلان رابح صقر.
 وتق���دم الفنانة ن���وال أغنيتها 
الش���هيرة »أحاول« كلمات الشاعر 
العاني وأحلان أحمد الهرمي، ويقدم 
الفنان املتجدد طالل س���المة أغنية 
»مو مالح���ظ« كلمات علي الفضلي 

وأحلان الفيصل.

توسالت نيللي أغضبت سمرة

 :»FM الموسوي لمستمعي »كنز
»مسچك بيعطيك جوانح«

 مفرح الشمري
المسابقات  جوائز برنامج 
»كنز FM« الذي يعده علي حيدر 
وخديجة دشتي ويقدمه »الذيب« 
أحمد الموسوي ويخرجه نايف 
الكندري صارت »دبل« وذلك 
تحفيزا وتشجيعا لمستمعي 

»كويت  FM« وخصوصا عمالء 
»زين« للفوز به���ا خاصة ان 
البرنامج يس���ير في حلقاته 

األخيرة.

مسچك بيعطيك جوانح

طلب المذيع أحمد الموسوي 

في حلقة البرنامج الماضية من 
المستمعين اإلكثار من ارسال 
»مس���چاتهم« للبرنامج وذلك 
لعل وعسى يفوزون بسيارة 
البرنامج الثالثة وهي من نوع 
»تشارجر 2010« مؤكدا لهم ان 
»مسچاتهم« ُتدخل أرقامهم الى 
الكمبيوتر ألن »مس���چ  جهاز 
واحد للبرنامج بيعطي صاحبه 
جوانح« يحلق بها عاليا للفوز 
بالجوائ���ز المقدمة من »زين« 
و»األنباء« و»منت���زه خليفة 
الس���ياحي« و»آركو بالينو« 
و»فروت بوكيه رفلكشن« و»ايه 
ون لتأجير السيارات« باالضافة 
الى »أطياب المرشود« و»صالون 
كتوركت« و»ميديا فون بلس« 

الجهة المنفذة للبرنامج.

أسلوب جديد

المذي���ع أحمد  اس���تحدث 
الموس���وي طريقة جديدة مع 
الذين يحالفهم  المس���تمعين 
الح���ظ بالظهور عل���ى الهواء 
في البرنامج وهي »السوالف« 
معهم حتى يبعد عنهم الخوف 
والرهبة من المشاركة خاصة 
إذا كان المستمع يشارك للمرة 
األولى في برنامج إذاع��ي وقد 
القت هذه الطريق��ة استحسان 
الجميع م���ن المتصلين الذين 
وصل���ت أعدادهم الى أكثر من 
6000 متص���ل من���ذ انطالقة 

البرنامج.

سحب »تشارجر« الثالثة السبت والجوائز صارت دبل
أسرة البرنامج في أروقة وزارة اإلعالم   )فريال حماد(

الطعام الوحيد الذي ال يفسد هو:
أ – التمر

ب – العسل
ج – الزيتون

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

اخراج: نايف الكندري

مغامرات أحمد رمزي 
مع الملك فاروق

القاهرة � سعيد محمود
واقع����ة جديدة تضاف لرصيد املل����ك فاروق ملك مصر 
السابق، عن مدى ترفع اخالقه، وبساطته في احلياة اثناء 
اعتالئه العرش املص����ري، تلك الواقعة بطلها الفنان احمد 
رمزي وصديقه علي مللوم، حيث قام االثنان بتضييق اخلناق 
على سيارة رمادي مكشوفة يستقلها احد الرجال، وعندما 
اقتربا من ذلك الرجل وحتققا من شخصيته وجدا امللك فاروق 
نفسه، فما كان منهما إال أن الذا بالفرار وظال مبنزلهما ملدة 

ثالثة ايام خوفا من رد فعل امللك جتاههما.
واشار رمزي الى ان امللك ظل يضحك بعد تضييق اخلناق 
عليه، هذه القصة جاءت ضمن لقاء الفنان الكبير احمد رمزي 
مع برنامج »االس����تاذ والتلميذ« الذي يشترك بتقدميه مع 

الفنان أحمد السقا بقناة »احملور« الفضائية.
وفي الس����ياق نفس����ه قال: ان صديقه علي كان مير من 
امام الڤيال اخلاصة بامللكة نارميان وقت زيارة امللك فاروق 
لها قبل ان يتزوجها، مطلقا انذارا من سيارته ألغنية »خذ 
البزة واس����كت خذ البزة ونام« فما كان من امللك فاروق إال 
أن أمر مبصادرة االنذار اخلاص به، ولم يتعرض لصديقه 

علي أو يأخذ منه سيارته.
وقارن رمزي ذلك املوقف وتصرف امللك مبا يحدث في 
الوقت احلالي، حيث لو تكرر ذلك املوقف مع رئيس البلد 

لكانت متت مصادرة الشخص نفسه وسيارته.


