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منوعات

»مبارك« ومشاكل »التاكسي«
مسلسل »مبارك« من املسلسالت اجلميلة التي انتجتها مؤسسة البدر 
لإلنتاج الفني ألنه مسلسل هادف واجتماعي، وترك اثرا كبيرا في نفوس 
املشاهدين حني عرضه بعد األداء الرائع الذي قدمه بطل املسلسل الراحل 

محمد السريع الذي جّسد شخصية »مبارك« سائق التاكسي باقتدار.
فكرته تدور حول بعض املشاكل االجتماعيةا لتي تنبع من مختلف 
قطاعات املجتمع حيثما يركبون التاكس����ي فيكون لها االثر الكبير في 
حياة الس����ائق »مبارك« الذي يحاول قدر استطاعته ان يحل مشاكلهم 

وذلك ألنه يجب مساعدة اجلميع دون استثناء.

أعمال
تنسى ال

إعداد: مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول املشاهدين 
ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم جندها في األعمال احلالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة:

مشاري البالم:
 »جرح الزمن«  بدايتي الحقيقية

  خالد السويدان
لكل فنان نقطة حتول في حياته الفنية سواء على الصعيد الشخصي 
أو على املستوى املهني وفي هذه الزاوية التي نلقي الضوء فيها على 
مجموعة كبيرة من الفنانني نكشف عن نقطة حتول في حياة كل فنان، 
واليوم نلتقي بالفنان املبدع الذي يتحفنا دائما بأدواره املركبة والتي 

يلتقطها من واقع حياتنا اليومية:
مشاري مبارك عليك الشهر وتقبل اهلل طاعتك

علينا وعليكم وعساكم من عواده يا رب
كل س��نة تظهر لنا بصورة مختلفة وبأدوار رائعة لكن نبيك توضح لنا 

العمل الذي تعتبره نقطة حتول في حياتك الفنية؟
أكيد كل أعمالي لها نكهة خاصة وتعطيني الدافع في االستمرار بداية 
من مسرحية سيف العرب والدور البس���يط الذي قدمته مع العمالق 
بوعدنان وحياة الفهد ومرمي الصالح وخالد العبيد، باإلضافة الى أول 
عمل لي مع أم سوزان وسعاد عبداهلل ومحمد املنصور ومرمي الغضبان 
في مسلسل سليمان الطيب، هذه األدوار عرفت اجلمهور على شخصيتي 
ولكن مسلس���ل »جرح الزمن« مع الكاتبة واملنتجة فجر الس���عيد هو 
نقطة حتول كبيرة في حياتي الفنية وجعلني أشعر بحمل املسؤولية، 
باإلضافة الى انتقائي لألدوار في املس���تقبل التي ال تقلل من قوة هذا 

الدور مع الفنان إبراهيم الصالل وحياة الفهد.

تأليف: عواطف البدر.  ٭
إخراج: عبدالعزيز املنصور.  ٭

بطولة: حياة الفهد وابراهيم احلربي.  ٭
إنتاج: مؤسسة البدر لإلنتاج الفني. مل ٭

الع
قة 

طا
تأليف: عواطف البدر.ب  ٭

إخراج: كاظم القالف.  ٭
بطولة: محمد السريع وعائشة إبراهيم وهدى حسني وحسني   ٭
املنصور وسحر حسني وداود حسني ومنقذ السريع واسمهان 

توفيق وباسمة حمادة.
إنتاج: مؤسسة البدر لإلنتاج الفني.  ٭

زاوية نس�لط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بس�ببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقط��ة تح����ول


