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رمضانية

أحالم صغيرة.. 
ونواب مجلس األمة

الطباخ: الشغل حلو في رمضان
أهلها كلهم في أميركا وتتفطر بروحها مع بنتها

فاطمة الصفي: »فضة قلبها أبيض« غيّر حياتي
خالد السويدان

الفنانة فاطمة الصفي من الفنانات الكويتيات الالتي أثبنت أنفسهن في الساحة الفنية 
الكويتية واخلليجية بش���كل واضح وكبير خاصة بعد تخرجها في املعهد العالي للفنون 
املسرحية � قسم التمثيل واإلخراج � وحصولها على درجة االمتياز وفوزها بجوائز عديدة 

في مهرجانات الدولة، دخلت الى الس���احة الفنية وجعلت املشاهد ينتظر أعمالها بلهفة 
وشغف.

»األنباء« التقت بالصفي فكان هذا احلوار:
فاطمة، مبارك عليچ الشهر.

علينا وعليك وعساكم من عواده يا رب.
فاطم��ة، كلمينا عن العمل اللي حتس��ن فيه نقطة حتول كبيرة في مش��وارچ 

الفني؟
طبعا على الصعيد الدرامي كانت بدايتي في مسلسل اخلراز مع القديرة 

حياة الفهد وغامن الصالح وكان دوري جميل وبس���يط وميكن 
وقتها الناس بدت تعرف فاطمة الصفي بشكل أكثر وأكبر 

ولكن أنا ش���خصيا أعتبر نقطة التحول لي كانت من 
خالل مسلس���ل »فضة قلبها أبي���ض« مع القديرة 

سعاد عبداهلل، باإلضافة الى مسلسل أم البنات 
في رمضان السنة املاضية والذي جعل املشاهد 

يتع���رف علّي بعد جناح فضة ولألمانة كل 
عمل له نكهة خاصة وفيه نقطة للتحول 

في مشواري أمتنى من اهلل ان يوفقني 
ويجعلني على قدر املس���ؤولية اللي 

املشاهد يتمنى أن يراني فيها.

مسلس���ل »احالم صغيرة« املأخوذ عن رواية »يوميات بنت« 
للمؤلفة نادية كمال سبب ازمة كبيرة اثناء عرضه في تلفزيون 
الكويت بعد مطالبة نواب مجلس االمة بوقف عرضه النه يدعو 
الى حترير الفتيات واخلروج عن عادات وتقاليد املجتمع الكويتي 
»حسب قولهم« وبعد ذلك مت وقفه وبعد ان هدأت العاصفة عليه 

عرضه تلفزيون الكويت كامال عام 1986.

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:

 ٭حياة الفهد
 ٭سعاد عبداهلل
 ٭ خالد العبيد
 ٭رجاء محمد

 ٭طيبة الفرج
 ٭جوهر سالم

 ٭ابراهيم احلربي
 ٭عبدالرحمن العقل

اخراج:محمد السيد عيسى

بطاقة العمل

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الض�وء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يوميات�ه قبل اإلفطار وموعد أذان 
املغرب بش�هر 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

منوعات

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

اكدت االعالمية فاطمة الطباخ ان 
العمل في رمضان ممتع جدا وانها 
حتاول من خالله اجناز العديد من 
امور حياتها في نهاره الن الشوارع 
تكون هادئ���ة وما فيها زحمة، الى 

التفاصيل:
شلونچ فاطمة؟

احلمد هلل بخير ونعمة.
مبارك عليچ الشهر.

ومن قال تبارك.
فاطم��ة ش��لون اج��واء رمضان 

معاچ؟
بصراحة واي���د حلوة وانا من 
الناس اللي احب الشغل في رمضان 

النه تكون الشوارع ما فيها زحمة 
خاصة في النهار وهالشي يخليني 
اخل���ص وايد امور كن���ت أؤجلها 
بس���بب الزحمة على الوزارات او 
الهيئات احلكومية وبعدين رمضان 
فرصة حق الناس علشان يغيرون 
معاملتهم مع بعض النه شهر خير 
ونعمة وامتنى ان يدوم هذا اخلير 
والنعمة على ديرتي الكويت واالمة 

االسالمية.
شلون شغلچ في رمضان؟

واهلل انا عندي برامج اذاعية في 
هذا الشهر الفضيل وهي مسجلة 
باالضافة الى مسلسل واحد شاركت 

فيه وهو »حيتان وذئاب« وامتنى 
ان ين���ال دوري اعج���اب الناس 
الل���ي يتابعون بكث���رة البرامج 

واملسلسالت في شهر رمضان.
هااليام شلونچ باملطبخ؟

بصراحة وانا في شهر رمضان 
احلال���ي قاعدة بروحي بالبيت مع 
بنتي النه اهلي كله�����م في اميركا 
واملطب���خ ادش���ه واي���د هالفترة 
انا وبنتي  لتحض��ير فط������وري 
وم���رات اع���زم صديق����ات عندي 
بالبيت علش���ان نتفطر مع بعض 
وانا من البنات اللي يعشقون املطبخ 

وابدع فيه.

بطولة


