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مراقبة الدراما تبدأ تسجيل أول مسلسالت
رمضان اإلذاعية «نهاية خدمة» ...االثنين المقبل

مجرد رأي
شكراً للمعهد العالي
للفنون المسرحية
م�شعل ال�سعيد

فريدة دهراب:
المسلسل
كوميدي يحكي
حياة رب األسرة
بعد التقاعد
• مرمي الصالح

• طارق العلي

كتب املحرر الفني:

تبد�أ مراقبة الدراما يف �إذاعة الكويت بت�سجيل
امل�سل�سل الكوميدي الهادف :نهاية خدمة،
االثنني والثالثاء القادمني ،وهو �ضمن �سبعة
م�سل�سالت �سيتم ت�سجيلها لدورة �شهر رم�ضان
القادم ،امل�سل�سل كتبه للإذاعة م�شعل ال�سعيد
ويقوم ببطولته :مرمي ال�صالح ،طارق العلي،

عبدالرحمن العقل� ،أحمد جوهر ،مرام،
وجمموعة من الفنانني ال�شباب ،والعمل تدور
�أحداثه حول حياة املوظف بعد التقاعد،
وكيف يت�أقلم مع حياته اجلديدة وبهذا ال�صدد
قالت مراقب الدراما يف �إذاع��ة الكويت انه
وبتوجيهات وكيل وزارة الإعالم ال�شيخ فهد
املبارك ،ومتابعة مبا�رشة من مدير الربنامج
العام �سعد الفندي� ،سوف تقوم مراقبة الدراما

• فريدة دهراب

بت�سجيل اول م�سل�سل �إذاعي خا�ص ب�شهر رم�ضان
املبارك ،و�أ�شارت فريدة دهراب الى ان م�سل�سل
نهاية خدمة يطرح م�شكلة الفراغ الذي يعاين
منه املوظف بعد تقاعده ،ويبني بجالء ان
حياة االن�سان ال تتوقف عند احالته للتقاعد
بل ميكن له ان تكون حياته بعد التقاعد اف�ضل
منها وهو على ر�أ�س عمله ،وهذا مو�ضوع مهم
للغاية ا�ستطاع الكاتب م�شعل ال�سعيد �أن

يوظفه يف �أحداث العمل،و�أ�ضافت ان امل�سل�سل
كوميدي من الدرجة الأولى ،ولي�س كوميديا
اال�سفاف وامنا كوميديا املوقف ،وذكرت ان
مراقبة الدراما الت�ستغني عن الكتاب املميزين
ا�صحاب اخلربة الطويلة مثل ال�سعيد ،وثمنت
اجلهود التي يقوم بها ر�ؤ�ساء ق�سم الدراما
ا�سامة املزيعل وعبد الكرمي خليل وبقية
املوظفني العاملني بالدراما.

بحضور وسائل اإلعالم وخالل المؤتمر الصحافي ألغنيته الجديدة «راحة بال»

فيصل الخرجي :أسعى دائم ًا إلى تقديم أعمال تناسب
شخصيتي وترضي جميع األذواق

تغطية فالني فخري
و�سو�سن �أ�سعد:

عقد م�ساء ام�س االول امل�ؤمتر
ال�صحايف للفنان في�صل اخلرجي
مبنا�سبة طرحه اغنيته اجلديدة
«راح��ة ب��ال» واحتفاء ب�أغانيه
ال�سابقة وكان ذلك يف فندق كويت
كونتينتال بح�ضور و�سائل الإعالم
وكانت الفكرة يف البداية طرح
البوم كامل ،لكن بعد متابعته
للو�ضع يف ال�ساحة الفنية وجد ان
االن�سب طرح اغنية «�سينغل» من
وقت لآخ��ر ،و«راح��ة ب��ال» كانت
جاهزة لديه منذ فرتة واختار هذا
الوقت لتقدميها هدية جلمهوره
العزيز ،متمني ًا ان تنال اعجابه.
وعن ت�سا�ؤل البع�ض حول اختياره
الغاين احلب دون غريها قال�« :أ�ؤمن
بان احلب يك�رس قيود احلياة ومن
خالله نفعل امل�ستحيل ،ول�ست
امل��ط��رب ال��وح��ي��د ال���ذي يغني
له فف�ضل �شاكر ون��وال وانغام
وغريهم تغنوا به اي�ضا وا�ضاف
قائال غنائي للحب لي�س �رشطا انه
يعرب عن حالتي ال�شخ�صية لكنه
ينقل اح�سا�س نا�س كثرية ،وهذا
اف�ضل من الغناء للحزن والفراق،
وال نحتاج �إل��ى اغ��ان تثري الهم
واحلزن».
وت��ط��رق اخل��رج��ي �إل���ى ا�سباب
ابتعاده خم�س �سنوات ،قائال:
احلقيقة كنت اراج��ع ح�ساباتي،
وع���دت ب��ع��د ه���ذه ال��ف�ترة بفكر
خمتلف واغنيات جديدة و�صلت
�إلى اجلمهور يف كل مكان ،م�شددا
على ان انت�شار الفنان لي�س �سهال

بطاقة فنية
ن��وج��ه��ه��ا �إل����ى الفنان
الكبري عبدالله ال�سلمان،
هذا الفنان الرائع الذي
يذكرنا بنجوم الكويت
الأوائ����ل بح�سن تعامله
والتزامه وخلقه الرفيع،
وقد جنح بالفعل كفنان
وك������إداري ك��ون��ه رئي�س
جمل�س �إدارة امل�رسح
الكويتي ،نتمنى �صادقني
ل��ك م��وف��ور ال�صحة وان
ن��رى ل��ك اع��م��اال جميلة
جمال �أخالقك.

• عبدالله السلمان

وخز ابرة
�س�ألنا اخلبري الفني هل ن�ستطيع املقارنة بني الأعمال الفنية
هذه الأيام والأعمال الفنية يف املا�ضي؟ ابت�سم خبرينا مثل
العادة وق��ال :ماكو وجه للمقارنة �شجاب ال�ثرى للرثيا،
ا�صال اللي يقارن بينهم خبل� ،أعمال قبل الميكن ان تتكرر،
يكفي انهم ا�رسة وحدة وعلى قلب واحد ،اليوم الفن ارتخت
حباله ،فن م�شي حالك ،حتى عدد الفنانني �صار اكرث من عدد
امل�شاهدين.

• فيصل اخلرجي أثناء غنائه

أرى نجاحي في الغناء الغربي
وأميل إليه

مسمار بلوح
• فيصل اخلرجي مع الزميلة فالني فخري

كما يعتقد البع�ض ،واذكر لكم ان
اول البوم يل رمي بالأدراج فطرقت
االب����واب ومل تفتح يل ،هناك
فنانون موهوبون لكنهم ال يجدون
من ي�ساعدهم ،املهم ان ي�ستغل
الفنان ادوات���ه ويقنع اجلميع
مبوهبته و�سط مناف�سيني كرث،

الفتا �إلى انه ال ميانع امل�شاركة
يف احلفالت الغنائية لكن مل تتح
له الفر�صة حتى الآن.
ويف �س�ؤال لل�شاهد حول م�شاركته
م��ع مغنية �أجنبية يف اغنيته
«راح��ة ب��ال» ق��ال :يف البداية مل
افكر ان ي�شاركني احد يف االغنية

داليا مبارك تحتفل
بأمومتها للمرة األولى
على طريقتها الخاصة
• داليا مبارك

ما قام به املعهد العايل من احتفاء واحتفال ب�صقر الر�شود،
�صقر امل�رسح الكويتي وا�سماعيل فهد اال�سماعيل الأديب
والروائي الكبري جهد ي�شكر عليه هذا ال�رصح التعليمي
الكبري ،وعلى ر�أ�سه د.علي العنزي عميد املعهد الذي
ا�رشف على ذلك االحتفاء ا�رشافا مبا�رشا ،ونحن ككتاب
ونقاد ومتابعون لل�ش�أن الفني ممتنون لهذا االهتمام الكبري
بفنانينا وادبائنا من قبل �إدارة املعهد العايل للفنون
امل�رسحية ،وهذا هو الوفاء بعينه ملن ا�سهم م�ساهمات
فاعلة يف رفع ال�ش�أن الأدبي والفني ،وه�ؤالء الرجال خري
قدوة للجيل الفني احلايل ،وحافز لهذا اجليل من اجل
العطاء واالبداع وهم حقا جنوم ا�ضاءت �سماء الكويت،
�أما ا�سماعيل فهد ا�سماعيل فهو امل�ؤ�س�س احلقيقي لفن
الرواية يف الكويت ،وهو اي�ضا عالمة م�ضيئة يف هذا الفن
اجلميل ،وقد ترك بعد رحيلة ارثا �أدبيا وثقافيا رائعا،
واما �صقر الر�شود فهو �صقر امل�رسح الكويتي ،ال�سابق
لأوانه ،وايقونة االبداع امل�رسحي ،والنه فنان غري عادي
مل ي�أت حتى اليوم من هو مثله ،وقد جعل للم�رسح الكويتي
كيانا وح�ضورا يف الكثري من املهرجانات ،وختاما �شكرا
للمعهد العايل للفنون امل�رسحية.

احتفلت الفنانة داليا مبارك عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع «ان�ستغرام» ،لأول مرة ب�أمومتها ،وذلك بالتزامن مع
اقرتاب االحتفال بيوم الأم الذي ي�صادف  21مار�س من
كل عام.
و�شاركت داليا جمهورها مبقطع فيديو ق�صري ،ك�شفت
فيه لأول مرة عن وجه طفلتها «يل يل �سمر» بالكامل،
بعد م��رور � 5شهور على والدتها واحتفاال بهذه
املنا�سبة ،كما ا�ستعر�ضت �أهم اللحظات ال�سعيدة
مع ابنتها ،وعلقت قائلة�« :أنا فخورة ب�أين �أ�صبحت
�أم ًا لهذا املالك ال�صغري .»happy Mother’s Day
وكانت الفنانة داليا ك�شفت يف ت�رصيحات �سابقة
لها� ،أنها لن تن�رش �صور ابنتها فور والدتها ،لكنها
عمرا.
رمبا �ست�شارك حمبيها ب�صورها وهي �أكرب ً
و�أطلقت داليا ،حديثا� ،أغنية جديدة بعنوان
«غ�صبا عن الكل» ،عرب قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات �أحمد ال�صانع،
ؤخرا
و�أحل��ان وتوزيع جا�سم ،كما طرحت م� ً
�أغنية بعنوان «هذا اليوم» ،من كلمات رامي
العبودي ،و�أحلان علي �صابر ،وتوزيع عثمان
عبود.

وت�صبح دويتو ولكن بعد ذلك قمت
بكتابة االغنية باللغة العربية
والإن��ك��ل��ي��زي��ة لت�صبح دويتو
و�شاركتني يف الغناء مبقطع واحد
املغنية الأجنبية اوفيليا.
اما عن اهتمامه بـ«�ستايل» الغناء
الغربي على ح�ساب ال�رشقي ،فقال

في�صل اخلرجي :ال �أتنكر لالغنية
ال�رشقية ،و�أ�سمع لعبداحلليم
وف�يروز وام كلثوم ،لكن ميويل
للغناء الغربي واري جناحي
فيه ،واحلمد لله متيزت يف هذا
اللون ،خ�صو�صا ان له جمهورا
كبريا يتابعونه ب�شغف.

وفاء مكي تكشف عن مسرحيتها
«السحر األسود» لعيد الفطر

• بوستر املسرحية

بثت وكالة «يقولون» البارحة خرب ًا الله �أعلم اذا خربها
�صحيح وال مو�صحيح املهم ان الوكالة تقول ان م�سل�سل
بادي ت�صويره من فرتة� ،صار فيه م�شاكل واجد ب�سبب �أمور
مالية ،وت�ضيف وكالة يقولون ان الفنانني متذمرين النهم
ما قب�ضوا �شي للحني ،واحنا نقولهم اقب�ضوا من دب�ش،
واللي مو قد االنتاج ال ينتج ،ولو كل من جاء جنر ما ظل
بالوادي �شجر.

ك�شفت الفنانة وفاء مكي عن م�شاركتها يف
عمل م�رسحي جديد «ال�سحر الأ�سود» ،املقرر
عر�ضه يف عيد الفطر املقبل.
و�شاركت «مكي» جمهورها ،عرب خا�صية
« »storyعلى موقع «ان�ستغرام» ،بو�سرت
امل�رسحية دون �أن تف�صح عن �أي تفا�صيل
�أخرى عنها.وتخو�ض وفاء مكي ،ال�سباق
الرم�ضاين القادم مب�سل�سل «جمرد حلظات»،
مب�شاركة ع��دد من جن��وم اخلليج ،منهم:
«فخرية خمي�س ،و�أمينة عبد الر�سول،
ويو�سف عي�سى البلو�شي ،وحممد
ن��ور ،وع�صام ال��زدج��ايل ،وعلي
العامري ..وغ�يره��م» ،وه��و من
ت�أليف بهية ال�شكيلية ،و�إخراج
عارف الطويل.
اجل��دي��ر بالذكر� ،أن وف��اء مكي
�شاركت يف م�سل�سل «�صيف بارد»،
املقتب�س عن رواية «�سعوديات»
ل��ل��ك��ات��ب��ة ����س���ارة العليوي،
وت�شارك يف بطولة امل�سل�سل:
�شيماء �سبت ،و�شيالء �سبت،
وال�سيناريو ل�سو�سن القاب�سي،
و�إخراج اياد خزوز.

• وفاء مكي

