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رميوت كنترول

ظهور غريب لعابد فهد

»أبو البنات«.. هجوم!

السدحان غير

علي كاكولي.. 
براڤو

درس
الثنائي الرائع نيللي كريم ومريم 
نعوم إذا اجتمعتا قدمتا عمال مميزا 
والدليل مسلسل »سقوط حر« الذي 
امتعتنا نيللي كري���م بأدائها الرائع 
خصوصا في المش���هد الذي جمعها 
بالفنانة صفاء الطوخي لحظة علمها 
بقتلها شقيقتها، هذا المشهد درس رائع 
في الثبات االنفعالي عند نيللي كريم 
قدمته للجميع حتى يتعلمن االنفعال 

الحقيقي.. شكرا نيللي ونعوم.

زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية املعروضة 
في شهر رمضان تنقدها أو تعلق عليها سواء باإليجاب أو بالسلب 

احللقات األولى من مسلسل 
»سمرقند« شهدت ظهورا صغيرا 
وغريبا لنجمه عابد فهد، حيث 
اختصر ظهوره على مشهد قتاله 
مع رجال امللك ومن ثم اختفى، 
فهل نراه في احللقات املقبلة أم 
سيبقى احلال على ماهو عليه؟..

ننطر ونشوف!

أحداث احللقة األولى من مسلسل 
»أب���و البنات« للفن���ان مصطفى 
شعبان أثارت حفيظة املشاهدين 
لوجود مشاهد ال تتناسب وأجواء 
الشهر الكرمي مثل مطاردة مجموعة 
الش���باب لفتاتني بسيارتهم  من 

كن���وع من التح���رش إضافة إلى 
ظهور البع���ض منهن في مالبس 
البحر، املشاهدون متنوا من الفنان 
مصطفى شعبان أن يبتعد عن مثل 
هذه األعمال ألنها تقلل من احترامه 

عندهم.. كفاية يا شعبان.

حللق���ات  املتاب���ع 
مسلسل مس���تر كاش 
للنجم السعودي عبداهلل 
السدحان ال بد ان يضحك 
على كركترات السدحان 
العجيبة واملتماشية مع 
الذي نعيش���ه..  الواقع 

شكرا بوتركي.

متيز عل��ي كاكولي في 
دوره في مسلس���ل باب 
الريح يثبت انه طاقه فنية 
ال يستهان بها خصوصا 

في األدوار املركبة.

ممثلة خليجية متضايقة 
من وضع اسمها في تتر 
مسلسلها الرمضاني بعد 

ممثلني شباب تفوقهم 
خبرة في الوسط الفني 
وتفكر انها تواجه املنتج 
بهذا اخلطأ.. اهلل يعينچ 

على چذي منتجني!

مقدمة برامج تفكرهاأليام 
في مشروع جتاري بدولة 
خليجية بعد ما حست انه 
مسؤولينها بالدوام حاطني 
عليها وما يبون يعطونها 
فرصة لتحقيق طموحاتها 

اإلعالمية.. خير ان شاء اهلل!

ممثل شاب طلب من أسرة 
برنامج إذاعي في محطة 
خاصة إجراء حوار معاه 

بعد مشاركته في مسلسل 
رمضاني بطلته فنانة 

كبيرة بس أسرة البرنامج 
رافعني عليه اجلام.. 
ياحلبيب تو الناس!

أسماء

مشروع

طلب

يحتوي على ثقوب ومع ذلك يحفظ املاء:
أ- البحر

ب- االسفنج
ج- املصفاة

الصدمة

»الصدمة« كاميرا خفية لتوصيل رسائل اجتماعية إنسانية

البرنامج جاءت  س����يناريو 
لتخلق فك����ر جديد للكاميرا 
اخلفي����ة وحتويلها إلى مادة 
إعالمية تهدف وحتمل رسائل 
توعوية اجتماعية إنسانية 
مختلفة وش����امله للجنسني 
وم����ن مختل����ف األعمار من 
خالل سيناريوهات قصيرة 
يجسدها أبطال هذا البرنامج 
وهم أشخاص ليسوا معروفني 
للمشاهد العربي لكنهم جنحوا 
بتنفيذ فكرة البرنامج وإيصال 

الرسالة.

إنسانية الموقف

التي مت تنفيذها  املواقف 
في برنامج »الصدمة« تطرقت 

للجانب اإلنساني لدى عامة 
الن����اس، حي����ث وضعته����م 
مبواقف إنسانية بحتة وهي 
التطرق  ل����م يس����بق  فكرة 
لها من قب����ل برامج الكاميرا 
اخلفية التي غالبا ما تبحث 
عن الضحك ويرى عدد كبير 
من متابعي هذا البرنامج انه 
مييل إل����ى البرامج الثقافية 
أكثر م����ن تصنيفه كبرنامج 
كاميرا خفية وهذا النظرية قد 
تكون غير صحيحة فبرامج 
الكاميرا اخلفية سميت بهذا 
االسم لكون الكاميرا مخفية 
ع����ن املتواجدين ف����ي املكان 
وتنفيذ موقف معني وهذا ما 
فعله طاقم البرنامج واإلبداع 

كان بقيمة ونوعية املوقف.
التنويع في مكان التصوير 
من بلد إلى آخر كان اختيارا 
موفقا من قبل القائمني على 
البرنام����ج، وذل����ك للتنوع 
في اختيار املتعرضني لهذه 
املواق����ف ملعرفة م����ا إذا كان 
الختالف البيئة واملكان دور 
بطريقة تعاملهم مع املوقف، 
حيث تنقلت كاميرا البرنامج 

في أكثر من بلد عربي.
الت����ي يقع فيها  املواقف 
املشارون في برنامج »الصدمة« 
والشكل العام الذي يظهرون 
عليه أثناء وبعد املوقف يؤكد 
مدى املصداقية التي نفذ بها 

البرنامج.

أحمد الفضلي

الكاميرا  أصبحت برامج 
اخلفي����ة من أكث����ر البرامج 
املنتجة في شهر رمضان ملا 
لها من إقبال كبير في الشهر 
الفضي����ل، خصوصا أن هذه 
البرام����ج أصبح����ت جتلب 
جنوم الفن في مختلف الدول 
العربي����ة والغربي����ة، حيث 
ينش����د جمهوره����م رؤيتهم 
به����ذه البرامج التي تضعهم 
مبواق����ف غريبة وفي بعض 
األحيان مرعبة لهم وللجمهور 
وأغلب هذه البرامج باتت تنتج 
بتكلفة باهظ����ة الهدف منها 
جلب املشاهد، وكذلك كسب 
إعالنات جتارية تعوض ما يتم 
إنفاقه خالل عملية اإلنتاج. 
وهذا األمر اعتاد عليه املشاهد 
في الس����نوات املاضية حتى 
تغي����ر هذا النه����ج في العام 
احلالي من خالل برنامج بدأ 
بثه في أولى أيام رمضان هذا 
العام بعنوان »الصدمة« وهو 
برنامج كاميرا خفية هادف من 
حيث الشكل واملضمون، حيث 
جنح فريق عمل البرنامج ومن 
خالل حلقات قليلة بثت من 
كسب ثقة وإعجاب كم كبير 
من املش����اهدين في مختلف 
الوطن العربي عبر قناة »ام 
بي سي« التي تتولى عرض 
البرنامج بشكل يومي فكرة 

فؤاد عبدالواحد يصور أغنية جديدة 
ويغني تتر مسلسل »بني قلبني«

يستعد فؤاد عبدالواحد لتصوير أغنية جديدة من 
أغنيات األلبوم سلليختارها خللالل الفترة املقبلة، 
وذلللك بعد جناح كليللب أغنية »قلبللي الصغير« 
التي قاربت على الوصول إلى 5 ماليني مشللاهدة 
في موقع اليوتيللوب وجناح أغنيات ألبومه األول 
»فؤاد عبدالواحد 2016« من إنتاج روتانا للصوتيات 
واملرئيات، الذين عقدوا له األسللبوع املاضي حفل 
إطللالق األلبوم بحضللور مجموعة مللن الفنانني 
والشعراء واملوسيقيني واإلعالميني في دبي. هذا، 
ويستمع اجلمهور يوميا إلى الفنان فؤاد عبدالواحد 
من خالل شارة املسلسل اخلليجي »بني قلبني« الذي 

يعرض عبر قناتي »سما دبي« و»الظفرة« اإلماراتيتني، 
وعبر قناة »الراي« الكويتية، التي تعاون فيها مع 
الشاعر الكويتي الشيخ دعيج اخلليفة، من أحلان 
وتوزيع حسام يسري، والتي سجلها في دبي بعد أن 
انتهى من التوزيع والتنفيذ املوسيقي في الكويت. 
ويعد مسلسللل »بني قلبني« من األعمال الدرامية 
االجتماعية الهادفللة، والذي يقوم ببطولته الفنان 
عبداهلل بوشهري ويشاركه كل من صمود الكندري 
ورمي الغنللدور وعدد من جنوم الدراما اخلليجية، 
ومن إخراج سائد الهواري ومن تأليف الكاتبة علياء 

الكاظمي، وإنتاج »صباح بكتشرز«.

فؤاد عبدالواحد

من كلمات الشاعر دعيج اخلليفة الصباح

البرنامج األكثر 
مشاهدة في رمضان 

هذا العام

غدير السبتي

سماح جمال 

تواصل الفنانة غدير السبتي 
تصوير عملها الدرامي اجلديد 
»املدرس���ة«، من إخ���راج خالد 
الرفاعي، وتألي���ف عبدالعزيز 
احلش���اش، إش���راف عام هبة 
مشاري حمادة، وبطولة بشار 
الشطي، مالك، عبدالعزيز النصار، 
نور الغندور، فهد البناي، اسامة 
املزيعل، ومن املقرر عرضه بعد 
نهاية املوسم الرمضاني. وعن 
دورها قالت السبتي في تصريح 
ل� »األنباء«: العب شخصية قريبة 
مني على الصعيد الشخصي، 
كونها مدرسة تربية موسيقية، 
وفي كثير من اللحظات اشعر 
بأنني ال امثل، فالعمل تربوي 
وه���ذه املرة األول���ى التي اقدم 
فيها عمال مماثال، وهناك حرص 
كبير من القائمني عليه خلروجه 
بصورة صحيحة، ولذا توجد 
محاذير على »األظافر، الرموش، 
املكياج املبالغ في���ه....«، وكل 
هذه األمور حتتاجها الضرورة 
الدرامية ليكون املسلسل قريبا 
من الواقع بصورة كبيرة، كما 
أنه يضم كوكب���ة من النجوم. 
وبالتزامن مع بداية تصويرها 
مسلسل »املدرسة« شرعت كذلك 
السبتي في تصوير دورها في 
مسلس���ل »درب العرايس« من 
إخراج مناف عب���دال، وتأليف 
عواطف البدر، ويشاركها البطولة 
مجموعة من النجوم، مش���يرة 
الى أنها تلعب فيه ش���خصية 
فتاة تعاني من عقدة واضطراب 
نفس���ي، بس���بب معاناتها مع 
شقيقها الذي تبحث عن حقها 
معه ألكثر من عشرين عاما. كما 
انتهت من تصوير حلقاتها في 
مسلسل »حزاوينا خليجية« في 
البحرين، وهو من إخراج جمعان 
الرويع���ي واملنتج عبدالرحمن 
املال، ويتكون من حلقات منفصلة 
متصلة، شاركت فيه بحلقتني، 
وقدمت في كل منهما شخصية 
منفصلة وبعيدة عن األخرى. 
أما عن مشاركتها في مسلسل 
»بائعة النخي« فاعتبرتها السبتي 
جتربة من العم���ر، خاصة أنه 
كان تعاملها الثاني مع الفنانة 
القديرة حي���اة الفهد، وتابعت 
قائلة: أج���واء التصوير كانت 
فريدة بالنسبة لي، فأم سوزان 
جمعتنا في بروڤات طاولة ملدة 
شهر ونصف الشهر تقريبا قبل 
بدء التصوير، وهذه املرة األولى 
التي أقوم فيها ببروڤات مماثلة 
لعمل درامي، وكنا نتمرن على 
التمثيل والكلمات وطريقة اللفظ،، 
وجعلتنا ه���ذه التمارين اكثر 
مرونة وجاهزية وقت التصوير، 
خاصة أن كل فريق العمل كان 
متواجدا معنا من مكياج وإخراج، 
مكملة: رمبا اجلانب الس���لبي 
الوحيد هو أننا كنا نصور في 
درجات حرارة مرتفعة، فاألعمال 
التراثية أفضل وقت لتصويرها 

هو فصل الربيع. 

غدير السبتي 
لـ »األنباء«: »بائعة 

النخي« جتربة من العمر


