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انتهى من تسجيل المسلسل اإلذاعي »راعي النصيفة«

الفرج لـ »األنباء«: عودة الكبار مسؤولية تلفزيون الكويت

أحمد الفضلي 

انتهى الفنان القدير سعد 
الفرج من تسجيل دوره في 
املسلســل الدرامــي اإلذاعي 
»راعي النصيفة« الذي يتم 
تسجيل آخر حلقاته حاليا 
في أحد اســتديوهات إذاعة 
الكويــت متهيــدا لبثــه في 
رمضان ضمن سلسلة أعمال 
أجنزتها اإلذاعة ضمت العديد 
من األسماء الفنية القديرة.
وأكد الفرج انه حريص 
على تلبية أي دعوة تتعلق 
بالدرامــا الكويتيــة علــى 
مستوى اإلذاعة والتلفزيون، 
خصوصــا في حــال كانت 
تضم جنوم الدراما اإلذاعية 
الكويتيــة التي ســبق وان 
قدمت في السنوات املاضية 
وعبــر األثيــر كوكبــة من 
األعمال الناجحة، وهذا العام 
حرصــت على عدم انقطاع 
هذه العادة وشاركت كوكبة 
من جنوم الفن الكويتي من 
خالل عمل إذاعي ســيحمل 
عنوان »راعي النصيفة«. 

وأوضــح الفــرج خالل 
لـــ »األنبــاء« أن  حديثــه 
عملــه اجلديــد ســيكون 

أعمــال  سلســلة  ضمــن 
رائعــة تقدمهــا اإلذاعة في 
رمضــان ملــا يحتويــه من 
مواقــف وســيناريو جيد، 
العديــد  خــالف مشــاركة 
مــن األســماء الرائــدة في 
الدرامــا االذاعية الكويتية، 
منهم الفنانة القديرة مرمي 
الصالــح والقديــر ســمير 
القــالف والنجــم ابراهيــم 
احلربي وغيرهم من األسماء 
التي عملت بشكل متواصل 
وقدمت مجهودا كبيرا طوال 
فترة تسجيل املسلسل األمر 

الذي سيساهم بنجاحه. 
وأضاف الفرج انه سعيد 
باالهتمام الكبير الذي يوليه 
املسؤولون في وزارة االعالم 
الكويــت والــذي  وإذاعــة 
ســيكون لــه دور كبير في 
ازدهارها وعودتها للريادة 
علــى مســتوى اخلليــج، 
موضحــا ان زيــارة أغلب 
مســؤولي الوزارة لألعمال 
اإلذاعية أثناء فترة تسجيلها 
يؤكــد وجــود دعــم كبير 
لقطاع االذاعة. وفيما يتعلق 
بإمكانيــة وجود الكبار في 

التلفزيــون بعــد ظهورهم 
فــي االذاعة هذا العام، قال: 
هذا السؤال يجب ان يوجه 
التلفزيون  للمسؤولني في 
فنحــن كفنانني لــن نتردد 
بالتواجــد بعمــل يضمنــا 
جميعــا نعيــد مــن خالله 
األعمــال التــي قدمــت في 

املاضي. 
إمكانية مشاركته  وعن 
فــي عمــل مســرحي خالل 
موسم عيد الفطر، أفاد انه 
سيشــارك جنوم مسرحية 
»فانتازيــا« خالل عروض 
عيد الفطر املقبل والتي تأتي 
مكملة لسلســلة العروض 
التــي قدمــت فــي الفتــرة 
املاضية على مسرح مركز 
جابر الثقافي ملدة عشرة أيام 
وشــهدت إقباال جماهيريا، 
الذي دفــع بالقائمني  األمر 
علــى العمل لتكرار عرضه 

خالل عيد الفطر. 
انــه  الفــرج  وأوضــح 
يحرص وبشكل دائم على 
لقاء جمهــوره في الكويت 
وخارجهــا من خــالل عمل 
مســرحي، ومتى مــا وجد 
النص اجليد لن يتردد في 

املشاركة. الفرج في استديو اإلذاعة اثناء تسجيل »راعي النصيفة«

الفنان القدير سعد الفرج مع فريق عمل مسرحية »فانتازيا«

مرمي الصالح لـ »األنباء«: »غنيمة وغنامي« 
منحني الفرصة للقاء رفقاء الدرب

أحمد الفضلي

انتهت الفنانة القديرة مرمي الصالح من تسجيل 
صوتها في املسلسل الدرامي االذاعي »غنيمة 
وغنامي« الذي نفذ مؤخرا في احد استديوهات 
إذاعة الكويت متهيدا لبثه في رمضان املقبل. 

وأعربت الصالح لـ »األنباء« عن بالغ سعادتها 
باملشاركة في الدراما اإلذاعية الكويتية للعام الثالث 
على التوالي، حيث يعد »غنيمة وغنامي« العمل 
الثالث لها بعد عودتها من رحلة العالج باخلارج، 
كمــا منحها العمل وغيره من األعمال االذاعية 
فرصة للقاء رفقاء الدرب من جنوم الساحة الفنية 
الكويتية خالل تسجيلها حلقات املسلسل، حيث 
التقت الصالح بالنجوم عبداحلسني عبدالرضا 
وحياة الفهد التي تشاركها في بطولة مسلسل 
»غنيمة وغنامي« واحمد جوهر وإبراهيم الصالل 
واألسماء التي سبق ان شــاركتها في بطولة 
العديد من االعمال الراسخة في تاريخ الدراما 

والكوميديا الكويتية واخلليجية. 

وعن إمكانية مشــاركتها في أعمال تلفزيونية 
أفــادت الصالح بأنها قادرة على العمل بفضل 
اهلل ثم جمهورهــا وزمالئها ممن أصروا على 
عودتها للعمل لكنها لن تســجل حضورا على 
مســتوى الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذا 
العام، حيث اعتذرت عن احد االعمال التي قدمت 

لها وستكتفي باملشاركة االذاعية. 
وفيما يتعلق بإمكانية العودة للظهور املسرحي 
قالت الصالح انها تســتبعد هذه الفكرة لعدة 
أسباب، منها عدم قدرتها الصحية على الوقوف 
على خشبة املسرح الكويتي الذي سبق ان شهد 
تألقها في عدة مسرحيات، موضحة أنها تكتفي 
حاليا مبتابعة ما يقدمه النجوم الشــباب على 

خشبة املسرح الكويتي. 
وعن عودتها للعالج ذكرت أنها قد تغادر البالد 
بعد عيد الفطر املقبل قاصدة العاصمة البريطانية 
لندن وذلك ملواصلة العالج، متمنية من جمهورها 
وزمالئها الفنانني وأهل الكويت الدعاء لها لتعود 

الفنانة القديرة مرمي الصالحمن جديد لبلدها الكويت ساملة معافاة.

أشارك جنوم 
مسرحية »فانتازيا« 

عروض عيد 
الفطر

علي البريكي في ذمة اهلل

مفرح الشمري

انتقل الــى رحمة اهلل الفنــان القدير علي 
البريكي أحد رواد الســاحة الفنيــة الكويتية 
واخلليجيــة وســيُوارى جثمانه عصر غد في 
مقبرة الصليبخات. وبدأ الراحل البريكي حياته 
املهنية كمصور في قسم السينما، ثم انتقل بعد 
ذلك إلى مطبعة احلكومة، بعد ذلك عمل في إدارة 
املســرح في املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وبعدها عني مشرفا على مسرح الدسمة 
وعلى مسرح كيفان إلى تاريخ تقاعده عن العمل.

وفي عــام 1961 انضم الى »فرقة املســرح 
العربي« بعــد حتولها إلى فرقة أهلية، واختاره 
الفنان الراحل زكي طليمات ضمن مجموعة من 
الشباب للمشاركة في مسرحية »صقر قريش«.

وكان البريكي قد التحق مبعهد التمثيل في 
ستينيات القرن العشــرين، إال أنه انقطع عن 

الدراسة فيه في نهاية السنة الثانية.
وقــدم الراحل علــي البريكــي العديد من 
التلفزيونية باالضافة  املسلسالت والتمثيليات 
الى عدد كبير من املســرحيات مع رفقاء دربه 

بالوسط الفني.

الفنان القدير الراحل علي البريكي

عبداهلل السيف: »كحل أسود قلب أبيض« على »أم بي سي« في رمضان
الفنــان عبــداهلل  صــرح 
السيف، منتج مسلسل »كحل 
اسود قلب ابيض«، بأن العمل 
سيعرض على قناة »ام بي سي« 
ضمن الدورة الرمضانية، وقال 
السيف: ميثل هذا االختيار حالة 
مــن االحتفاء العالــي اجلودة 
بالدراما الكويتية بشكل خاص 
واخلليجية بشكل عام، كما شدد 
على أن اختيار العمل اجلديد 
للعــرض من خــالل مجموعة 
»ام بــي ســي« ميثل شــهادة 
تقدير عالية اجلودة ملا متثله 
اختيــارات »ام بي ســي« من 
جودة وجدية ومرحلة عالية 
مــن التكامــل الفنــي، وتابع: 
ســعادتنا كبيرة في »ديتونا 
لإلنتــاج الفني« بــان يعرض 
عملنا الى جــوار اهم األعمال 
الدراميــة التي تعودت »ام بي 
سي« ان تقدمها الى جمهورها 

العريض حول العالم.
وأشار عبداهلل السيف إلى 
ان »ديتونــا لإلنتــاج الفني« 
ومــن خالل جتربة املسلســل 
التراثي الكويتي »كحل اسود 

قلب ابيض« تذهب الى منطقة 
ثرية باملضامني واألحداث التي 
تعــود إلى مرحلــة مبكرة من 
القــرن املاضــي  أربعينيــات 
واخلمســينيات والستينيات 
وتسلط الضوء على جملة من 

ورؤية إخراجية للمبدع محمد 
دحام الشــمري الذي استطاع 
ان يقدم مجموعة من احللول 
االبداعية التي ستشكل مفاجأة 
حقيقيــة فــي رصيــد الدراما 
اخلليجيــة، حيــث يواصــل 

عدد بــارز من النجــوم منهم 
جاســم النبهان وعبداحملسن 
النمر ونور وبثينة الرئيسي 
وهبــة الدري ومرام وعبداهلل 
التركمانــي وفــوز الشــطي 
وعبــداهلل الباروني وكم آخر 

القضايا واملوضوعات. 
وأكد ان »كحل اســود قلب 
ابيض« ميثــل مرحلة متقدمة 
من ترســيخ الدرامــا التراثية 
اخلليجية بشكل عام والكويتية 
بشكل خاص عبر نص عميق 

هــذه األيــام وضمــن جــدول 
زمني ميتاز بإيقاعه الســريع 
تصوير مسلسل »كحل اسود 
قلب ابيض« من تأليف الكاتبة 
منى الشــمري وإنتاج ديتونا 
الفنــي ومشــاركة  لإلنتــاج 

من األسماء من أجيال احلرفة 
الفنية في الكويت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويجسد السيف في املسلسل 
شخصية »خالد« االبن األوسط 
للعائلة املتزوج من نورة بعد 
قصة حــب منذ الصغر ولديه 
3 أبنــاء هم »لولوة وســعود 
وضاري« ويدير جتارة والدته 
ومحالتها وحياته مســتقرة، 
يعود في كل صغيرة وكبيرة 
لوالدته، متدين باعتدال، والدته 
تــود أن تزوجــه ألن زوجته 

توقفت عن اإلجناب.
ولهذا العمل مت بناء ديكورات 
تليق بالفترة الزمنية التي تدور 
فيها أحداث املسلســل، حيث 
متت اعــادة تأهيل بيت البدر 
بديكورات تعــود الى مرحلة 
االربعينيات واخلمســينيات 
مــن القرن املاضــي، كما متت 
االستعانة بفريق استشاري من 
اجلنسية االيرانية متخصص 
للماكياج واألزياء واملوسيقى 
التصويرية التي صاغها املبدع 

د.عامر جعفر.

نور وبثينة الرئيسي في كواليس العملمشهد من املسلسل عبداهلل السيف اثناء تصوير »كحل اسود قلب ابيض«

سالف فواخرجي: سئمت اإلشاعات

أكدت الفنانة السورية سالف فواخرجي أنها 
تغيبت عن املوسم الدرامي املقبل ألنها اعتذرت 
عن العديد من األعمال الدرامية املعروضة عليها 
لتتفرغ لتصوير مسلســلها »هجرة الصعايدة« 
الذي تأجل للعام املقبل ألنه يكلف ميزانية إنتاج 
ضخمة، وعن الدراما السورية قالت فواخرجي: »ال 
ميكنني أبدا التخلي عن الدراما السورية وبالتأكيد 
أنا سعيدة ألن العديد من األعمال السورية تخوض 
املوسم الدرامي في رمضان بعد حالة من الركود 

والتدهور استمرت عدة سنوات«.
وعــن إمكانية خوضها عملني في وقت واحد 
قالت: »صعب للغاية ولكن إن كنت غير مرتبطة 
مبوعد عرض معني مثل رمضان فقد أنسق وقتي 

بني تصوير العملني، ولكن بشــرط أن يعجبني 
العمالن كثيــرا وال ميكنني التخلي عن أحدهما 

واالعتذار عنه«. 
وحول شائعة وفاة زوجها الفنان وائل رمضان، 
علقت سالف، حسب موقع »نواعم«: »تزعجني 
الشــائعات كثيرا وخاصة عندما تكون مرتبطة 
بالوفاة أو املرض أو الطالق أي األمور املصيرية 
والهامة في حياة الشــخص ويرهقني ســماعها 
أيضا، وأكثر ما يستفزني هو كيف ملروجي تلك 
الشائعات أن يعيشوا بسالم وهم يضرون أشخاصا 
آخرين بأخبار غير حقيقية، ولكن بقدر ما سئمتها 
وتزعجني أجتاهلها وال أحب التعليق عليها أو 

إعطاءها قيمة«.

سالف فواخرجي


