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«قصص» الكندري تتواصل عبر أثير «اإلذاعة»
مفرح الشمري 

تواصل اذاعة الكويت تسجيل 
مسلسالتها الدرامية التي حتمل بني 
طياتها الرسائل القيمة ملستمعيها 
في الداخل واخلارج، وذلك مبشاركة 
نخبة من الفنانــني الكبار بجانب 
عدد من املمثلني الشباب املميزين 

في الساحة الفنية.
وفــي هذا الصدد، مت ظهر امس 
في استديو الدراما بإذاعة الكويت 

تسجيل حلقات مسلسل «القصة» 
لتبث مطلع يناير املقبل وهي من 
تأليــف محمــد الكنــدري واخراج 
حسني احلداد، وذلك بحضور الوكيل 
املساعد لقطاع االذاعة بالتكليف د. 
يوسف السريع ومدير ادارة األسرة 
والتنمية املجتمعية في قطاع االذاعة 

مشاري الدبيس.
اإلذاعــي  املسلســل  حلقــات 
االجتماعي «القصــة» هي مبنزلة 
سلسلة من احللقات يكتبها املؤلف 

محمد الكندري تدور حول مجموعة 
قصــص متنوعة يتم مــن خاللها 
تنــاول العديــد مــن املوضوعات 
االجتماعيــة الهادفة التي حتتوي 
على رسالة سامية للمتلقي، وهذه 
الرسالة متزج بني الواقع واخليال 
والكوميديا التي تعتمد على املوقف 
الدرامي وفي كل حلقة شخصيات 
وأحداث جديدة تعبر عن روح فكرة 

هذا العمل اإلذاعي االجتماعي.
«القصة» يهدف إلى املساهمة في 

إثراء إذاعة البرنامج العام من خالل 
املواضيع التي يقدمها بشكل متجدد 
طوال فترة بثه حيث ستكون مدة 
احللقة ٦ دقائق تبث بشكل يومي 
عــدا يومي اجلمعة والســبت عبر 
اثير اذاعة البرنامج العام وهي من 
متثيل الفنان القدير جاسم النبهان 
ومجموعــة من الفنانني الشــباب 
عبدالعزيز النصار وعبداحملســن 
العمر وأبرار املفيدي وكفاح الرجيب 

ووضحة السني، وآخرين.

مت تسجيل حلقات جديدة تُبث في يناير املقبل

وكيل اإلذاعة د. يوسف السريع ومشاري الدبيس يتوسطان املشاركني في العملاملؤلف محمد الكندري

«زفاف» قدمها «ذوو الهمم» مبشاركة «اجليل الواعد»

حتت شــعار «إجنــازات نفتخر 
بهــا»، شــاركت املخرجــة الفنانــة 
عبيــر يحيى مع فريــق بوابة األمل 
التطوعي برئاســة أنــوار الكندري 
بلوحة مســرحية بعنــوان «زفاف» 
مــع مجموعة مــن ذوي الهمم وهم: 
محمد احلناوي سارة خليفة، غرام 

خليفة، لولو املفتي، فاطمة الرشيد، 
فضيلة العنزي وذلك بصحبة فريق 

اجليل الواعد املسرحية.
قدمــت اللوحة املســرحية على 
خشبة مسرح مكتبة الكويت الوطنية 
بحضور عديد من املهتمني بذوي الهمم 
ونشــاطاتهم ومنهــم احملامية مرمي 

البحر والفنان الشعبي بالل الشامي 
وممثلو حضانة امللكية البريطانية 

لذوي الهمم.
وشهدت فقرات احلفل التركيز على 
املوهوبني من ذوي الهمم في املوسيقى 
كالعزف على الدرامز والعزف على 
األورغ الذي متيز فيه الطالب املبدع 

جون فؤاد الشمري.
بدورها، شكرت املخرجة الفنانة 
عبير يحيى احلضور على مساندتهم 
ألبنائنا من ذوي الهمم، واصلة شكرها 
الى املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب على دعمه وتبنيه املستمر 
لنشاطاتهم التي تقام على مدار العام.

حتت شعار «إجنازات نفتخر بها» لبوابة األمل التطوعي

تكرمي الفنانة واملخرجة عبير يحيىلقطة جماعية للمشاركني في فعالية «بوابة األمل التطوعي»

جانب من العرضاملخرجة عبير يحيى مع فريق عمل مسرحية «زفاف»

رمي: سأشارك في مهرجان الطفل
وأمتنى فوز «البرازيل» بكأس العالم

تســتعد الفنانــة البحرينيــة رمي 
الفيصل باملشاركة في مهرجان اإلمارات 
ملسرح الطفل الذي يقام خالل الفترة من 
٢٠ إلى ٢٤ اجلاري في الشارقة وتنظمه 
جمعية املســرحيني في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
وحتدثت عــن متابعتهــا ملونديال 
كأس العالــم املقــام حاليــا فــي قطر، 
حيــث شــكرت دولــة قطر علــى هذا 

التنظيم الرائع وهنأت اململكة العربية 
السعودية على مشاركتهم الفعالة في 
هــذا املونديال ومتنت اســتمرار متيز 
املنتخب املغربي املمثل الوحيد للعرب 

في األدوار اإلقصائية.
وعــن توقعاتها من ســيفوز بهذه 
النســخة، قالت: في هذه النسخة فرق 
قوية ولكن أمتنى فوز «البرازيل» ألنه 

املنتخب الذي أعشق لعبه.

أنغام تعود إلى نشاطها الفني
جتــاوزت املطربــة أنغــام 
أزمتها الصحية األخيرة، وعادت 
الســتئناف تصوير احللقات 
اجلديــدة مــن البرنامج الذي 
يحمل اســمها، وبــدأت بحلقة 
مع الفنان رامي عياش، بينما 
مت تأجيل حفلهــا املنتظر في 
القاهــرة ملوعد آخر في شــهر 
فبراير من العام املقبل، وحفلها 
في الكويت إلى نهاية الشــهر 

اجلاري.
وكان د.أكرم العدوي، طبيب 
أنغــام قد حتدث عــن حالتها 
الصحية حاليا قائال إنها عادت 
إلى املنزل، وأنها مرت مبراحل 
العالج املختلفة، وحالتها عادت 
طبيعية ومستقرة بشكل كبير، 
ومتاثلت للشفاء متاما، وتعد 
الفترة املقبلة هي فترة نقاهة، 
من أجل استرجاع النشاط من 
جديد في حياتها الطبيعية مرة 

أخرى.

باسم ياخور إلى السينما العاملية
أعلن الفنان باســم ياخور، عبر حســاباته على شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، انضمامه إلى بطولــة فيلم «يونان» 
للمخــرج أمير فخــر الدين، إلى جانب املمثلــة األملانية هانا 
Game» شيغوال ومواطنها املمثل سيبل كيكيلي من مسلسل
of Thrones»، والفنــان التركي فاحت أكــني، والفنان اللبناني 

جورج خباز.
ويؤدي ياخور، بحسب مجلة «لها»، دور أحد رعاة األغنام 
في «يونان» الذي يعتبر احللقة الثانية من ثالثية سينمائية 
باشرها فخر الدين بفيلم «الغريب» الذي عرض في «مهرجان 

البندقية السينمائي الدولي» عام ٢٠٢١.
ومن املتوقع أن تبدأ عمليات تصوير الفيلم خالل النصف 
األول مــن العــام املقبل، في أماكن متفرقة لــم يتم حتديدها 
حتى الســاعة، لكنها تشــمل هامبورغ في أملانيا، وإيطاليا، 

والشرق األوسط.
يذكر أن باســم ياخور انتهى أخيرا من تصوير مشاهده 
فــي بطولة مسلســل «العربجي»، ســيناريو وحوار عثمان 
جحى ومؤيد النابلســي، وإخراج ســيف السبيعي، وإنتاج 
شــركة «غولدن الين»، وتدور أحداث املسلسل حول مفهوم 
الظلم في سياق قائم على التشويق واجلذب من خالل حبكة 
درامية ممتعة، من دون تأطير ضمن فئة «البيئة الشامية».

دمشق - هدى العبود

شــاركت الفنانة مهــا املصــري، ڤيديو 
للمنــزل الــذي مت فيــه تصويــر مسلســل 
«الفصــول األربعة»، قبــل ٢٢ عاما، وكتبت 
في تعليقها على الڤيديو، الذي شاركته عبر 
حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «الفصول 
األربعة.. ذكريات ال تنسى»، وتفاعل جمهورها 
ومتابعوها مع منشورها، معربني عن حبهم 
لذلك العمل، ومتابعتهم له في كل مرة تعرضه 
الشاشــات وعلى أجهزتهــم اخلاصة أيضا، 
فيما أبدى البعض رأيهم بدفء تلك العائلة، 
ومالمسة مشاكلها ومواقفها حلياة كل عائلة 

في العالم، وليس فقط في سورية.
وكانت مها حتدثت في لقاء ســابق لها، 
عبر برنامج «انسايدر بالعربي»، عن جتربتها 
فــي العمل، حيث قالــت: عندما يكون نص 
العمل جميال جدا، واحلوار فيه صادقا فهو 
حتما سيصل إلى قلوب الناس، شخصيات 
العمل موجودة فــي كل عائلة، والتفاصيل 

كانت متس كل شخص، لذلك كان قريبا من 
النــاس، كنا فعال عائلــة وكان احلب بيننا 

واضحا على الشاشة.
كما أعربــت عن ســعادتها، عندما يذكر 
أمامها اسم هذا العمل، ألنه مرتبط بذكريات 
عديدة بالنسبة لها، وقالت: كثير من الناس 
والفتيات املغتربات يقلن لي، فقط أخبرينا 
أين املنزل الذي صورمت فيه العمل لنتصور 

بجانبه ونكون ذكريات.
يشار إلى أن مسلسل «الفصول األربعة» 
هو عمل تلفزيوني سوري اجتماعي، يتكون 
من جزأين، أنتــج اجلزء األول منه في عام 
١٩٩٩ واجلزء الثاني في ٢٠٠٢، وتناول احلياة 
اليومية ألسرة دمشقية، والعالقات األسرية 
التي تربط بني أفرادها، وهو من تأليف دلع 
الرحبي ورمي حنا، وإخراج السوري الراحل 
حامت علي، وشــارك فــي بطولته عدد كبير 
من النجوم منهم: ميالد يوسف، رامي حنا، 
رباب كنعان، دمية بياعة، خالد تاجا، نبيلة 

النابلسي، وآخرون.

مها املصري 
وذكريات
«الفصول األربعة»


