
يعقوب عبداهلل 
و»دنيا القوي«

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

أصبح الفن���ان يعقوب عبداهلل من أبرز الفنانني الش���باب في الس���احة الفنية الكويتية 
واخلليجي���ة، وهذا ملا يحمله من مواهب عديدة وامكانيات هائلة، خاصة ان بدايته كانت في 
املسرح اجلاد مع مسرح الشباب التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة. اليوم الفنان يعقوب 

عبداهلل لديه القدرة على التقليد وجتسيد جميع األدوار والشخصيات بشكل متقن ورائع.
»األنباء« التقت به للتعرف على أهم األدوار التي سببت له نقطة حتول كبيرة في حياته 

ومشواره الفني فكان هذا اللقاء:
يعقوب، مبارك عليك الشهر.

علينا وعليك يا رب، وعساكم من عواده باخلير والسالم والرحمة.
يعقوب، ما العمل الذي تش��عر بأنه حقق جناحا كبيرا وحقق لك نقطة حتول كبيرة في مسيرتك 

الفنية؟
طبع���ا كل األعم���ال اللي اقدمها فيها نقطة حتول بداية من مسلس���ل »جرح الزمن« ولكن 
بالنسبة لي شخصيا مسلسل »دنيا القوي« مع الفنان القدير غامن الصالح واللي جسدت فيه 
شخصية ابنه زياد مع ابراهيم احلربي وزينب العسكري وشيماء علي وشجون وفؤاد علي، 
كان دور قويا بالفعل، وجعلني اشعر بفخر شديد وعّرف اجلمهور على امكانياتي بشكل أكبر 
وأوضح وانا فخور بهذا الدور ألنه حقق لي نقطة حتول كبيرة في مشواري الفني، باإلضافة 

الى كل عمل أقدمه فيه حتول لي ويعطيني الدافع ألن أقدم دورا أكثر جرأة وأكثر قوة.

»خرج ولم يعد«
وتعدد الزوجات!

من املسلسالت احمللية التي ال تزال يتذكرها املشاهد اخلليجي 
مسلسل »خرج ولم يعد« الذي كتبه السيناريست الراحل طارق 
عثمان واخرج���ه الراحل حمدي فريد وهو مسلس���ل اجتماعي 
كوميدي يناق���ش قضية تعدد الزوج���ات واخلالفات التي تثار 
بينهن في اطار كوميدي هادف بعيد عن االس���فاف لنشر الوعي 
بني املشاهدين حول هذه القضية التي التزال تتعاني منهن العديد 

من الزوجات في وقتنا احلالي.
والي���زال تلفزيون الكويت والعديد م���ن احملطات الفضائية 
اخلاصة تعرض هذا املسلس���ل ملا يحمل ب���ني طياته الكثير من 
االهداف الت���ي ال جندها في اعمالنا احلالية خاصة التي تتحدث 

عن نفس املوضوع.

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:

23
السبت 14  اغسطس 2010

نوافذ 
فنيةرمضانية

منوعات


