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نوافذ 
رمضانية

»الحرمان« والطمع البشري
سهرة »احلرمان« التي عرضها تلفزيون الكويت ايام الثمانينيات 
وجدت صدي كبيرا بني املش���اهدين النه���ا كانت تناقش قضية 
الطمع البش���ري وذلك من خالل قصة زوجة طماعة تعشق املال 
لدرجة اجلنون تتزوج من رجل يس���اعدها على إشباع هوايتها 
بالطمع بعد أن يتوفى زوجها الطيب الذي لديه بنت من زوجته 
األولى فتقوم هذه الزوجة الطماعة بظلمها حتى تصاب باخلرس 
بعد أن فقدت قدرتها على النطق من كثر الظلم الذي تعرضت له 

على يد زوجة ابيها.

أعمال
تنسى ال

 ٭ بطولة: حياة الفهد،غامن الصالح، محمد حسن. ميعاد عواد، 
سعاد حسني.

 ٭ قصة وسيناريو وحوار: نادر خليفة.
 ٭ إخراج: يوسف حمودة.

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل اإلفطار وموعد 
أذان املغرب بشهر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشي والرياضة ومنهم من يتابع األعمال 

الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. »األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

مالك: »الخراز«  
عّرفني بالجمهور

خالد السويدان
الفنانة الكويتية مالك قدمت اعماال كثيرة على 
الساحة الفنية، اليوم مالك اصبحت جنمة ولها 
اس����مها بني صفوف الفنانات سواء في الساحة 
الفنية الكويتية او اخلليجية ولديها اعمال عديدة 
كل واحد منها له نكهة خاصة.. »األنباء« التقت 
بها للتحدث عن العمل الذي جعل اجلمهور اكثر 
تقربا منها وجعلها تش����عر بنقطة حتول كبيرة 

في مشوارها الفني، فكان هذا اللقاء:
مالك، مبارك عليچ الشهر؟

علين����ا وعليك ي����ارب وعلى جمي����ع القراء 
وجمهوري احلبيب.

م��الك، كلمينا عن العمل الذي تش��عرين به انه 
نقطة حتول كبيرة في حياتچ الفنية؟

طبعا ان����ا بدايتي كانت 2004 وقدمت خاللها 
اعماال عديدة منها مسلسل البوية ورحلة انتظار 
واوموتيل وفريج صويلح وعتيج الصوف ولكن 

العمل الذي جعلني اكثر قربا للمشاهد واعتبره 
نقطة حتول كبيرة لي في مش����واري الفني كان 
مع القديرة حياة الفهد وغامن الصالح سنة 2006 
وهو مسلسل »اخلراز« والذي جسدت فيه دور 
زوج����ة الفنان نواف النج����م والتي كانت راعية 
مش����اكل وال حتترم اهل زوجها، ه����ذا العمل انا 
اعشقه صراحة وامتنى ان كل عمل اقدمه يكون 
بقوة هذا العمل لكي احافظ على املستوى الذي 

اقدمه بشكل صحيح وسليم.

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

فنية
منوعات

تنتظ����ر املذيعة حبيبة العبداهلل ش����هر 
رمضان بفارغ الصبر ألنه شهر خير ونعمة 
وتكثر فيه قراءة القرآن الكرمي باإلضافة إلى 
أنها تساعد أمها في املطبخ لتحضير وجبة 

الفطور والسحور.. وإلى التفاصيل:
حبيبة شخبارچ؟

متام هال واهلل ب� »األنباء«.
هال فيچ يا حبيبة.

آمروني.
الفط��ور  قب��ل  اع��رف  بغي��ت 

شتسوين؟
أكون في الدوام من الصبح 
حتى الظهر وبعدين أروح للبيت 
ارتاح شوي وادش املطبخ مع 
امي اهلل يخليها لي علشان 
اساعدها في حتضير وجبة 
الفطور خاصة ان عائلتنا 
كبيرة شوي ونحب نفطر 

مع بعض داميا بشهر رمضان.
يعني حتبني الطبخ؟

أكيد ما في بنية ما حتب الطبخ وأنا »أچابل« 
املطب����خ وايد في رمضان واتفنن باحللويات 
والشوربة ألنه يكون حتديا بيناتنا منو اللي 
يكون طبقه حلو وبصراحة ش����هر رمضان 
فرصة علش����ان اش����وف عائلتي كاملة ألني 
اكون مشغولة وايد في برامجي بالتلفزيون 

واإلذاعة.
وبعد الفطور شتسوين؟

ماكو اقعد بالبيت مع االهل او اروح النادي 
علشان احافظ على رشاقتي ووزني من كثر 
احللويات اللي ناكلها في هذا الشهر الكرمي.

ما تتابعني املسلسالت؟
بصراحة ال، عم����ري ما أتابع واكرس كل 
وقتي الفاض����ي بقراءة القرآن الكرمي في هذا 
الشهر وأواظب على صالة التراويح في املسجد 

مع والدتي.

حبيبة: ال أتابع مسلسالت في رمضان
تفضل أن تقضي وقتها في قراءة القرآن الكريم

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:
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