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«أصوات من السماء».. حتفة كويتية
مفرح الشمري
@Mefrehs

البرامجيــة  الــدورة  متيــزت 
الرمضانيــة إلذاعــة البرنامج العام 
مبواجهــة حتديات ڤيروس كورونا 
عبــر العديــد من البرامــج واألفكار 
واستضافة املختصني ضمن ساعات 
البث املباشر والبرامج التسجيلية، 
وعلــى اجلانب اآلخر مــن خارطتها 
البرامجية الرمضانية لم تغفل الدورة 
الرمضانية عن مواكبة البرامج املالئمة 
ألجواء شــهر رمضان املبارك ضمن 
أفكار إبداعية متيز بها العاملون في 

اإلذاعة الكويتية.
ومــن البرامج التي قدمتها إذاعة 
الكويت في شــهر رمضــان برنامج 
«أصوات من السماء» والذي يعتبر 
من البرامج الشيقة و«التحفة» التي 
تابعها املستمعون داخليا وخارجيا 
لفكرته اجلميلة التي كانت تســلط 
الضوء على رواد قراء القرآن الكرمي 

في الوطن العربي واإلسالمي.
«األنبــاء» هاتفــت معــد ومقدم 
البرنامــج اإلعالمي يوســف جوهر 
وباركــت لــه جنــاح هــذا البرنامج 
اجلديد في فكرته والذي يعتبر من 

البرامج املميزة في اإلذاعة في شهر 
رمضان، حيــث قال جوهر: شــكرا 
لهــذا اإلطــراء على فكــرة البرنامج 
التي أعددته وقدمته أســبوعيا عبر 
أثير إذاعــة البرنامج العــام بإذاعة 
الكويت وتصدى إلخراجه أخي عقيل 
اشكناني، والشكر موصول جلريدة 
«األنباء» الداعمة للعاملني في وزارة 

اإلعالم في كل القطاعات.
وأضــاف: برنامــج «أصوات من 
الســماء» يــروي الســيرة العطرة 
لــرواد وكبار قراء القرآن الكرمي في 
العاملني العربي واإلســالمي وســرد 
نبذة عن حياتهم وسيرتهم الذاتية 
ومساعيهم الطيبة للحفاظ على نشر 
ثقافة تالوة القرآن الكرمي، كما يربط 
البرنامــج دور الكويت في احلفاظ 
على التراث القرآني باحتضان القراء 
والرواد في ماضي السنني وتسجيل 
نوادر القــراءات القرآنية والتالوات 
املسموعة واملرئية وتنمية الطاقات 
الشــبابية بإقامة املسابقات الدولية 
الســنوية وجائزة سمو أمير البالد 
الســنوية بهدف احلفــاظ واالرتقاء 
بنشر الثقافة الدينية في ربوع العالم.
وقــال: تناول برنامــج «أصوات 
من الســماء» سيرة العديد من رواد 

القــرآن الكــرمي من الوطــن العربي 
والعالم اإلسالمي وعالقتهم بالكويت 
وارتباطهم بها، إلي جانب جتاربهم 
املعيشية بني سكان الكويت ومحبي 
القرآن الكرمي من خالل فترات إقامتهم 
في الكويت أو زياراتهم الدورية لها أو 
إحيائهم لليالي شهر رمضان بإمامة 
املصلني بصالتي التراويح والتهجد 
أو املشــاركة في املسابقات القرآنية 

الدولية.
وقد أشار اإلعالمي يوسف جوهر 
الى أنه قام بانتقاء قراء القرآن وفق 
شهرتهم الواسعة في العالم اإلسالمي 
وبلدانهم مثل الشــيخ عبدالباســط 
عبدالصمد من مصر والشــيخ وليد 
الدليمي من العراق والشيخ عبدالهادي 
كناكري من سورية والشيخ سيدي 
علي البراق من تونس والشيخ سيد 
صداقت علي من باكســتان والشيخ 
إلهام توك من تركيا والشيخ محمد 
كباره من لبنان والشيخ محمد حسني 
عامــر من اليمن والشــيخ مشــاري 
العفاســي من الكويت وغيرهم من 
القــراء الكرام، كما متت االســتعانة 
بتــالوات صوتية لهم وتســجيالت 
نادرة بأصواتهم وهم يتحدثون عن 
جتاربهم املختلفة ورحالت حياتهم.

سلَّط الضوء على رواد قّراء القرآن الكرمي في الوطن العربي
املخرج عقيل أشكنانياإلعالمي يوسف جوهر

فرح الصراف
لـ «األنباء»: «رفقة»

في «أم هارون» لئيمة
وال تشبهني!

ياسر العيلة 

الفنانة الشابة فرح الصراف جنمة مختلفة، متتلك حضورا وأداء متفردا من 
بني بنات جيلها، وبالرغم من صغر مساحة دورها في مسلسل «أم هارون»، 

حيث جسدت شخصية «رفقة» اليهودية، إال أنها استطاعت أن تلفت األنظار 
بقوة اليها، لتكون أحد أبرز النجمات الالتي متيزن في العمل.

«األنباء» هاتفتها فكان هذا احلوار:

عبّرت عن سعادتها بأنها من أسرة املسلسل واعتبرت حياة الفهد «أم وحبيبة الكل»

«سيلفي» بني فرح وام سوزان

كيف وجدِت ردة فعل اجلمهور عن 
مسلسل «أم هارون» بشكل عام ودورك 

بشكل خاص رغم مساحته الصغيرة؟
٭ «ام هــارون» عمــل جميــل جــدا 
ويحظى مبشاهدة كبيرة على مستوى 
الوطن العربي، وبالتالي كل األصداء رائعة 
واحلمد هللا، وأنا سعيدة بذلك، وبالنسبة 
لــدوري فالكثيــرون كرهوا شــخصية 
«رفقة» ألنها قاســية جــدا ومجردة من 
املشــاعر، وهذا دليل جناح، وبالنسبة 
لصغر مســاحة دوري في املسلسل فقد 
توقعت بعد قراءتي للنص أنها ستكون 
اكبر، واشعر أن الشخصية كانت تستحق 
ذلك، لكن احلمد هللا ان الدور نال إعجاب 

اجلمهور بهذا الشكل.

كيف حضرِت للشخصية على اجلانب 
النفسي واملظهر اخلارجي لها؟

٭ مصممة األزياء الشــهيرة ابتسام 
احلمادي هي املسؤولة عن األزياء ولها 
الفضل بظهورنا بهذا اللوك املميز، وعلى 
اجلانــب النفســي فأنــا اشــتغلت على 
الشــخصية من خالل بحثي في تاريخ 
اليهود وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم 
الدينيــة، باإلضافــة إلــى أن الكثيرين 
ساعدوني في هذا اجلانب، خاصة كاتبي 
العمل علي ومحمد شمس اللذين أعطياني 
تفاصيل الشخصية وان «رفقة» إنسانة 
«وايد باردة وما فيها مشــاعر وال حتب 

احد سوى نفسها لهدف معني».

أنِت وباقي املمثلني في أسرة «احلاخام 
داود» هل كانت لكم طقوس خاصة قبل 

التصوير، ألنكم أقنعتمونا أنكم عائلة 
يهودية بالفعل؟

٭ كل مشاهدنا معا في بيت احلاخام 
كانــت تقتصر علــى تواجد ممثلي هذه 
األسرة فقط، وجلسنا كثيرا معا وارتبطنا 
ببعض بشــكل كبير، وأنــا أكن لهم كل 
االحترام والتقدير ولم أر منهم سوى كل 
خير وحب بداية من الفنان الكبير املمتع 
عبد احملسن النمر والفنانة روان مهدي 
صديقتي والفنانة آالء شاكر، وهذا ثاني 
عمل يجمعني بها والفنان نواف النجم 
والذي ألتقي به ألول مرة وهو شخص 

محترم وخلوق جدا.

حدثينا عن شكل عالقتك بالفنان الكبير 
عبداحملسن النمر وقت التصوير؟

٭ «بو بدر» شخصية عظيمة وفنان 
جميل جدا ومرعب بتمثيله، رهيب مبعنى 
الكلمة، وشخصية ما راح يكررها الزمن، 
وعلى املستوى الشخصي فهو إنسان لم 
أجد فيه شــيئا واحدا يجعلني ال أحبه، 
فقد احتوانا جميعا، والعمل معه متعة، 
واســتمتعت بكل مشــاهدي أمامه، فهو 

مدرسة في كل شيء.

وماذا عن عملِك مع فنانة كبيرة مثل 
النجمة حياة الفهد؟

٭ هــذا أول عمــل يجمعنــي بــأم 
ســوزان، ومن ســوء حظي انه عندما 
كانــوا يكلمونني من قبل عن عمل لي 
مــع النجمة حياة الفهــد اكون موقعة 
من قبل مع جهة إنتاج أخرى، وتكرر 
هــذا املوقف اكثر من مرة، الى أن جاء 
مسلسل «أم هارون» وتشرفت بالعمل 
معها، وهذا شيء مهم يضاف ملشواري 
الفني بالتأكيد، وهي بالنسبة لي ولكل 
فريق املسلسل «أم الكل وحبيبة الكل» 

واستمتعت جدا بالعمل معها.

ملاذا اكتفيِت بعمل واحد هذا العام؟
٭ عرض علّي أكثر من عمل لكن أنا 
أشــعر أنني فنيا أصبحت أنضج سنة 
تلو األخرى، وأحرص على انتقاء األدوار 
اجلديــدة القريبة منــي، والتي تضيف 

لــي، وقد جذبني مسلســل «أم هارون» 
بشــدة ألنه غريب ومختلــف ويتناول 
قضية تطرح للمرة األولى في اخلليج، 
ويضم كمــا كبيرا من النجوم فاكتفيت 

به لهذا املوسم.

صفي لنا شكل عالقاتكم كفنانني أثناء 
تصوير املسلسل؟

٭ لألمانــة كل فريــق العمــل ناس 
جميلة، وكنا مبنزلــة العائلة الواحدة، 
كنــا اخوانــا وقلبنا على قلــب بعض، 
وتشرفت بأنني واحدة من هذا الفريق، 
واملسلسل بشكل عام أخذ شهرة كبيرة 
جدا قبل عرضه وهذه كانت دعاية جميلة 

لنا جميعا.

هل هناك صفات مشتركة بينِك وبني 
شخصية «رفقة»؟

٭ ال.. حرام عليك، ما جتمعني بها أي 
صفة مشتركة نهائيا، فـ «رفقة» شخصية 

لئيمة جدا ومجردة من املشاعر.

تشرفت بالعمل مع أم سوزان والنمر مرعب

املهندس يطرح كليب 
«ياللي أحبك موت»

القاهرة- خلود أبواملجد

يستعد الفنان ماجد املهندس لطرح كليب أغنية 
«يالــي أحبك موت» من ألبوم «شــهد احلروف» في 

عيد الفطر الســعيد، واألغنية من كلمات األمير 
فهد بن خالد وأحلان املوسيقار د.طالل، وتولى 
وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب، وإشراف 
عــام خالد أبومنذر، ومت التصوير بدبي ملدة 
ثالثة أيام، اســتخدمت فيها أفضل األجهزة 
احلديثة، لضمان خروج العمل في أفضل شكل.
وكان ماجد املهندس قد كشف عن اجلزء 
األول من ألبوم «شــهد احلروف» في يناير 
املاضي، ثم طرح في فبراير الدفعة الثانية من 

أغاني األلبوم الذي تعاون بأكمله مع املوسيقار 
طالل لناحية األحلان، ويتألف من ١٠ أغنيات منها: 

«قاضي غرامي، يكفي غياب، عيد ميالد، املســألة 
فيها إن، بنام، شــهد احلروف، جفن الليل، شمسك 

غايبة، ياللي احبك موت، حلظة هواي»، وتولى كتابة 
األغنيات نخبة من أهم شــعراء العالم العربي نذكر 
منهم: بدر بن عبداحملسن، سعود بن عبداهللا، خالد 
املريخي، يوسف الشطي، فهد بن خالد، دامي السيف.

جومانا مراد: ظلمت ابنيشذى حسون: أصبحت أكثر أنانية
بسبب «خيانة عهد»

كشــفت الفنانة شذى حسون 
عن الصدفة التي أدت دورا أساسيا 
في بداية مشــوارها الفني، حيث 
كانــت تعمل في مجال الســياحة 
والفنــادق، ثــم بــدأت مشــوارها 
الفنــي فــور حصولهــا على لقب 
«ســتار أكادميي» لتنطلق بعدها 
إلى النجومية، وقالت شــذى إنها 
بعد مرور فترة طويلة من العمل، 
قــررت أن تصبح أكثر أنانية وأن 
حتب نفسها كثيرا وتبتعد عن أي 
ضغوطات، ما جعلها أقل نشــاطا 
في الســاحة الفنية، حيث قررت 
أن تنتبه لنفسها بعد أن عانت من 
احلروب واألزمــات التي واجهتها 
في حياتها منذ بدايتها، خاصة أنها 
كانت تدير أعمالها بذاتها دون إدارة 

فنية قوية.
وأكدت حســون، فــي لقاء بث 

مباشــر عبر صفحة «روتانا» مع 
اإلعالمي سعيد حريري، أنها ال تندم 
أبدا على عفويتها في التعامل مع 
األشخاص، فهي حتب أن تبقى على 
طبيعتها دائما، واعترفت أنها عانت 
كثيرا مــن نوبات اكتئاب وأزمات 
نفســية كثيرة، لكنهــا تعلمت أن 
تصبــح أكثر هدوءا فــي مواجهة 
األزمــات مــن أجل احلفــاظ على 
صحتها، فأصبحت حتب نفســها 

أكثر من عملها.
وباحلديث عن عالقتها باملطربة 
أحالم، كشفت شذى أنها تصاحلت 
معها منذ فترة أثناء وجودها مع 
عائلتها في لبنان، مشددة على أن 
العالقة بينهما ال يشوبها أي فتور، 
كما كشفت أن أحالم حلنت أغنية لها 
من قبل، فيما نفت أن يكون هناك 
خالف بينها وبني ميريام فارس.

الفنانــة  كشــفت 
الســورية جومانــا مراد 
عن أكثر شخص تعرض 
للظلــم منها فــي الفترة 
املاضية، بسبب انشغالها 
بعملها، وحتديدا تصوير 
دورها في مسلسل «خيانة 
عهد»، وقالت: أكثر شخص 
مظلوم معي هذه الفترة 
بســبب عملي هــو ابني 
محمد، الذي ابتعدت عنه 
بســبب ظــروف العمــل 

والتصوير باستمرار.
وأضافت جومانا، أثناء 
حلولها ضيفة في لقائها 
التلفزيونــي ببرنامــج 
«The Insiderar»: بسبب 
ضغط العمل كنت أصور 
باستمرار حتى كنت أحيانا 
أفطر في موقع التصوير، 
وأحيانا أخرى أتســحر، 
خاصة أن الفترة الزمنية 
بــني اإلفطار والســحور 
قليلة، وبالتالي كان ذلك 
سببا في ابتعادي عن ابني 
وأسرتي. وأوضحت: األيام 
القادمة ســأعوضهم عن 
غيابي، خاصة محمد ابني، 
وأقدم لهــم األكالت التي 
يحبونها، مشيرة إلى أن 
زوجها يحــب «امللوخية 

والعدس».

نادي «األنباء» الفني

الالعب خالد الغربللي:
هدى حسني مدرب وأصالة بالهجوم

بشار جاسم

«نادي األنباء الفني» زاوية نسلط من خاللها 
الضوء على تشكيلة فريق لكرة القدم مكون من 
عدد من جنوم الفن يضعها مجموعة من الالعبني 
أو املدربني أو اإلعالميني مبجال الرياضة، ومن 
وجهة نظر العب نادي الكويت لكرة اليد خالد 

الغربللي عبارة عن:
حارس املرمى: فيصل بوغازي.

٤ مدافعني: نبيل شعيل، إبراهيم احلكمي، حسني 
اجلسمي، سعاد عبداهللا.

٣ خط وســط: نانســي عجرم، ماجد املهندس، 
عبداملجيد عبداهللا.

٣ هجوم: محمد هنيدي، أصالة، ياسمني عبدالعزيز. 
مدرب الفريق: هدى حسني.

هدى حسنياصالة


