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منوعات

»االنحدار« والمشاكل األسرية
من السهرات اجلميلة التي عرضها تلفزيون الكويت سهرة »االنحدار« 
التي كانت تدور أحداثها حول رجل أوقعه أصحاب السوء في شرب 
اخلمر ولعب القمار ما أدى إلى إدمانه وتسبب ذلك في خلق مشاكل 
أس���رية ال تعد وال حتصى، وكانت هذه السهرة مبثابة دق ناقوس 

اخلطر للمحافظة على القيم والعادات التي تربينا عليها.

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:

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
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تأليف: سليمان الياسنيب  ٭
اخراج: كاظم القالف  ٭

بطولة: عبداحلسني عبدالرضا، سعاد عبداهلل،   ٭
عبداإلم�ام عب�داهلل، محم�د حس�ن، عبدالناصر 

درويش

عبدالرحمن العقل:  
»نعجة في المحكمة« بدايتي الحقيقية

كانت بداياته مع فرقة مسرح اخلليج العربي في 
نهاية الستينيات، حيث مثل بأدوار صغيرة املساحة 
في مسرحية: »االحتراف«، ومسرحية»نعجة في 
احملكمة«، التي يعتبرها بدايته احلقيقية ونقطة 

حتول في حياته.
تألق طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات 
في كثير من األعمال، واستطاع التنقل بسهولة ما 
بني التلفزيون واملسرح، فعلى صعيد التلفزيون 
رأيناه كوميديانا في أعمال جميلة مثل »امللقوفة«، 
و»العائلة« و»الناس أجناس« و»الصحيح ما يطيح« 
و»قاصد خير« وشاهدناه تراجيديا في أعمال رائعة 
مثل »دلق سهيل« و»الطير والعاصفة« و»قلوب 
مهش���مة« و»الس���رايات« وكذلك في مسلسالته 
التربوية مثل »إلى أبي وأمي مع التحية« و»أبلة 
منيرة« فضال ع���ن أعمال���ه التاريخية املتميزة 
مث���ل »الغرباء« و»االبريق املكس���ور« و»مدينة 
البري  الثالثة« و»عبداهلل  الرياح« و»املغامرون 

والبحري«.

وعلى صعيد املسرح فقد قدم أعماال، فمع مسرح 
اخلليج قدم »متاعب صيف« و»الواوي« و»عزل 
الس���وق« و»تنزيالت« ومع مسرح اجلزيرة قدم 
»لوالكي« و»الكرة م���دورة« و»انتخبوا أم علي« 
و»لعيونك« وأعم���اال أخرى متفرقة مثل »فرحة 
أمة« و»الدكتور صنهات« و»شيكات بدون رصيد« 
و»احلكومة ابخص«، أما في مسرح الطفل فقد قدم 
»الس���ندباد البحري« و»النمر الوردي« و»أبطال 
الس���الحف« و»روان واحلرامي���ة« وغيرها من 

املسرحيات الناجحة.
ش���كل ثنائيات جميلة مع فنانني من مختلف 
األجيال، فمع الراحل خالد النفيسي في »إلى أبي 
وأمي مع التحية« و»أبلة منيرة«، ومع حياة الفهد 
في »أبو الفلوس« و»امللقوفة«، ومع غامن الصالح 
في »املوذي« و»زارع الشر«، ومع داود حسني في 
»دلق سهيل« و»انتخبوا أم علي«، ومع انتصار 
الشراح في »صباح اخلير يا كويت« و»الصحيح 

ما يطيح«، ومع محمد العجيمي في »لوالكي«.

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الضوء من خاللها عل�ى الفنان او االعالمي 
وع�ن يومياته 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

وصف���ت االعالمي���ة 
اللبناني���ة نادين فالح 
ليالي شهر رمضان بأنها 
من اجم���ل الليالي الذي 
يعيشها االنسان خاصة 
انها تغمرها سعادة كبيرة 
باس���تقبالها مؤكدة ان 
شعورا غريبا يجتاحها 
في حياتها اليومية خالل 

شهر رمضان.
انها  وقال���ت ف���الح 
البقاء مع  حترص على 
اهلها الطول وقت حتى 
تشعر بالراحة النفسية 
وهي بينه���م خصوصا 
عند االفط���ار حيث انها 
تس���اعدهم في حتضير 

االفطار كثيرا.
الذي يس���عد  واالمر 
االعالمي���ة نادين فالح 
التقاء  في شهر رمضان 
احملتاجني الذين حتاول 
مساعدتهم لسد جوعهم 
وذلك النها انسانة تشعر 
مب���ن حوله���ا وحتاول 
اسعادهم بطريقتها لتبث 
روح لتف���اؤل بقلوبهم 
الليالي  خاصة في هذه 
التي فضلها اهلل عن باقي 

الليالي.
ومتنت نادين جلميع 
احملتاجني حياة جميلة 

وبعيدة عن البؤس.

نادين فالح: 
أسعد بمساعدة 

المحتاجين
في هذا الشهر


