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نوافذ 
فنيةرمضانية

منوعات

»إلى أبي وأمي مع التحية« 
قضايا تربوية

من املسلس���ات االجتماعية 
التربوية التي انتجتها مؤسسة 
البدر لانتاج الفني ومت عرضها 
على شاش���ة تلفزيون الكويت 
والعديد م���ن تلفزيونات دول 
اخلليج مسلسل »الى ابي وأمي 
مع التحية« والذي جاءت فكرته 
من خال الن���دوات واملؤمترات 
واحملاض���رات التربوي���ة ف���ي 
الثمانينيات وكانت تعالج قضية 
التعاون بني البيت واملدرسة من 

اجل املساهمة في مساعدة االبناء 
التربوية واملنهج  في قضاياهم 

الدراسي.
وقامت املنتجة عواطف البدر 
بتكليف السيناريت الراحل طارق 
عثمان بكتابة هذه املفاهيم التي 
جمعته���ا له لتكون مسلس���ا 
تلفزيونيا تربويا اليزال محفورا 
في االذه���ان خاصة انه ش���هد 
الساحة  بزوغ جنوم جدد على 

الفنية.

أعمال
تنسى ال

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.

فكرة: عواطف البدر.  ٭
سيناريو وحوار: طارق عثمان.  ٭

بطولة: حياة الفهد، خالد النفيسي، اسمهان توفيق، منصور   ٭
املنصور، هدى حسني، عبدالرحمن العقل، حسني املنصور.

انتاج: مؤسسة البدر لالنتاج الفني.  ٭
عدد االجزاء: جزآن كل جزء 15 ٭ حلقة.

اخراج: حمدي فريد.  ٭

بطاقة العمل

حال: شهر رمضان 
شهر رحمة ومغفرة

تستغله لعمل ريجيم لتجديد اللوك

حتاول املطربة واملمثلة الس���عودية حا ان تس���تغل شهر 
رمضان بعمل »ريجيم« قاس حتى تظهر جلمهورها بلوك جديد 

بعد عيد الفطر رغم انها تعشق احللويات.
وتضي���ف في حديثها ل� »األنباء« ان ش���هر رمضان ش���هر 
الرحمة وتقرب العبد لربه في هذا الشهر فيه خير كثير، فإلى 

التفاصيل:
حال شخبارچ؟

ها واهلل ب� »األنباء«.
مبارك عليچ الشهر؟

اهلل يبارك بعمرك ويحفظك.
شلون رمضان معاچ مع هالسنة؟

واهلل وايد زين مع انه اجلو حار فيه بالنهار بس حلو هالشهر 
علشان الناس تتقرب من ربها اكثر.

قبل الفطور شتسوين؟
واهلل ما اس���وي شي »انام« وايد »تضحك« واحاول اذا كان 
عندي ش���غل قبل الفطور أؤجله لبعد الفطور علش���ان اكون 

مرتاحة.
شكلچ حتبني االكل؟

ال واهلل اصا انا استغل شهر رمضان علشان اسوي ريجيم 
يعني مو ذاك الزود باالكل.

يعني انت احلني مسوية ريجيم؟
اكي���د مع ان���ي اموت باحللوي���ات بس لقيته���ا فرصة اني 
اس���وي ريجيم علش���ان اطلع للجمهور بلوك يديد بعد العيد 

»تضحك«.
تتابعني التلفزيون؟

الزم خاص���ة واني عندي مسلس���ل يع���رض حصريا على 
تلفزيون الكويت اس���مه »وعد لزام« وامتن���ى ان ينال دوري 

اعجاب اجلميع.
يعني ما تتابعني اال بس هالعمل؟

ال اكي���د اعمال الفنانة القديرة حياة الفهد وس���عاد عبداهلل 
ومحبوبتي هدى حسني.

نقط��ة تح����ول

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الضوء من خاللها عل�ى الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل 
اإلفطار وموعد أذان املغرب بش�هر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشي والرياضة 
ومنهم من يتابع األعم�ال الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ ويجه�ز االفطار. »األنباء« التقت 

العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

عبدالحميد الخطيب
لكل ممثل نقطة حتول في حياته الفنية 
سواء كانت ايجابية أو سلبية، خصوصا 
في األعمال التي يتواكب عرضها مع شهر 
رمضان املبارك والتي تكون محط أنظار 
املشاهدين في كل مكان، لذلك يحاول املمثل 
ان يدقق في اختياره حتى يكون عند حسن 

ظن اجلمهور به ويقدم لهم ما يعجبهم.
في هذا الس���ياق حتدثت »األنباء« مع 
النجم املتألق احمد السلمان لتتعرف منه 
على العمل الفني الذي شارك فيه وكان نقطة 
حتول في حياته كممثل، فإلى التفاصيل:

بداية استاذ احمد نريد ان نعرف ما العمل 
الذي شكل نقطة حتول في حياتك املهنية؟

)يجيب بسرعة( مسلسل »جرح الزمن« 
للكاتبة فجر السعيد، والذي حظي بنسبة 
متابعة كبيرة وحصد جناحا منقطع النظير 
عند عرضه في سنة 2000 وقد عرض على 
عدة فضائيات عربية وانتشر بصورة غير 

متوقعة.
حدثنا عن دورك فيه؟

مساحة الدور كانت جميلة جدا وجسدت 
في العمل شخصية »سلطان« ابن عم الفنانة 
القديرة حياة الفهد ومشاري البام وهي 
شخصية شريرة، لكنه شر مغلف بالكوميديا، 
وكانت مركبة، يعني تصرفاتي في البيت 

تختلف عن معاملتي ألبناء عمي.
أصداء الشخصية مثل أصداء املسلسل؟

شخصية كس���رت الدنيا على مستوى 
اخلليج والوطن العربي وهي اللي ادتني 

الشهرة الفنية واملسلسل على العموم.
هل اختلف احمد السلمان بعد املسلسل؟
لقد اصبح���ت اركز أكثر ف���ي األدوار 
املعروض���ة عل���ي وانتقل���ت ال���ى أدوار 

البطولة.
لو رجع نفس فريق عمل املسلس��ل هل 

ستشارك معهم؟
أمتنى ذلك خصوص���ا ان الكاتبة فجر 
الس���عيد لديها نظرة واعية وتعرف كيف 
تخرج امكانياتنا كممثلني بصورة صحيحة، 
وأمتنى عودتها لكتاب���ة األعمال الدرامية 

مرة أخرى.

السلمان: شخصيتي في »جرح الزمن«  كّسرت الدنيا
يتمنى عودة فجر السعيد لكتابة األعمال الدرامية

مشهد من املسلسل

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:


