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نوافذ 
رمضانية منوعاتفنية

»بحر العطاء«.. األم
من الس���هرات اجلميلة التي التزال محفورة في ذاكرة املشاهدين 
سهرة »بحر العطاء« التي القت استحسان اجلميع واعجابهم بفكرتها 
التي تصدت لكتابتها عواطف البدر، حيث سلطت الضوء فيها على 
عط���اء األم الذي ال ينتهي حتى ترحل ع���ن هذه الدنيا ودعت البدر 
من خالل هذه الس���هرة األبناء الى ان يهتموا بأمهاتهم ألنهن يحملن 
الكثير من أجلهم حتى أصبحوا ذوي مكانة مرموقة باملجتمع ومتت 
اعادة عرض هذه الس���هرة عدة مرات، خصوصا في عيد األم لتكون 

حافزا لألبناء على االهتمام بأمهاتهم.
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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:
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املبدعة هبة  الفنان����ة 
ال����دري قدمت الكثير من 
التي  الرائع����ة  األعم����ال 
اثبتت للجميع ان لديها 
الق����درة على جتس����يد 
كثير من األدوار س����واء 
أو  على املستوى احمللي 
اخلليجي، من خالل زاوية 
»نقطة حتول« التقينا بها 
للتعرف على العمل الذي 
كان له األث����ر الكبير في 
حياتها وعرضها للمشاهد 

بصورة جميلة.
علي��چ  مب��ارك  هب��ة، 

الشهر.
علينا وعليك يا رب، 

وكل سنة وانتم طيبني.
هب��ة، م��ا العم��ل اللي 
تش��عرين بأن��ه اث��ر في 
وكان  الفن��ي  مش��وارك 
نقطة حتول في مس��يرتك 

الفنية؟
أكي����د كل األعمال اللي 
قدمتها كان لها األثر الكبير 
في قلبي، وال استطيع ان 
انكرها، ولكن مسلس����ل 
الفنان  »دارت األيام« مع 
محمد املنص����ور وطيف 
وزهرة اخلرجي وحسني 
املنص����ور كان ل����ه األثر 
الكبير في قلبي، خاصة 
أتعامل مع  وقتها كن����ت 
املخرج الراحل عبدالعزيز 
املنصور وكان عمري 15 
س����نة، وهو بالفعل كان 
أكبر نقطة حتول لي في 
حياتي، واجلمهور عرفني 
عدل وعرف امكانياتي في 
التمثيل، وهذا فضل من 
ربي وجهود والدتي التي 
دائم����ا تكون بجانبي في 
كل عمل أقدمه حتى هذه 
اللحظة، وأمتنى ان أكون 
بقدر الثقة وأقدم كل عمل 
يكون نقطة حتول جديدة 

في حياتي.

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

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الض�وء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل اإلفطار وموعد أذان املغرب بش�هر 
رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املش�ي والرياض�ة ومنهم من يتابع األعمال الرمضانية ومنه�م من يدخل املطبخ ويجهز 

االفطار. »األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

عبدالحميد الخطيب
تختلف الطقوس في ش���هر رمضان 
من شخص الى آخر خصوصا فترة قبل 
االفطار وأثناءه وبعده، وهناك من ترتبط 
عاداته مبدفع االفط���ار والذي يعد أبرز 

سمات الشهر الفضيل.
في هذا الس���ياق، حتدثنا مع املذيعة 
املتألقة نورهان عماد الدين عن طقوسها 
اليومية في شهر رمضان واملرتبطة مبدفع 

االفطار، فإلى التفاصيل:
ما طقوسك اليومية قبل مدفع اإلفطار؟

أقرأ القرآن الكرمي وأحاول أن »أدلع« 
والدتي وأدخل معها املطبخ ألساعدها في 

إعداد االفطار.
أال تدخلني املطبخ؟

)مقاطعة( مرات قليلة لكن بش���هادة 
اجلميع طعامي رائع.

يبدو انك كسولة في شهر رمضان؟

ال، رمضان بالنسبة لي نشاط رغم 
انني أس���تريح فيه من عناء العمل 
طوال الس���نة لكن أزداد نشاطا بعد 
مدف���ع االفطار وأتناول الطعام الذي 

أعشقه )تضحك(.
وما األكالت الت��ي تفضلني البدء بها 

عند ضرب املدفع؟
البد من وجود التمر وقمر الدين 
الذي أعشقه منذ كانت جدتي حتضره 

لنا في املاضي.
أال تشاهدين التلفزيون؟

قليال ألنني كم���ا قلت لك أبقى 
مشغولة باألكل )تضحك(، لكن ال 

أنكر اني بع���د انتهائي من االفطار 
أضع طبقا من احللويات أمامي والبد 
ان يكون فيه بلح الشام والكنافة 
وذلك مع وج���ود األهل اللي من 

غيرهم رمضان ما يحلى.

تحب التمر وقمر الدين وبلح الشام والكنافة

تأليف: عواطف البدر.  ٭
إخراج: عبدالعزيز املنصور.  ٭

بطولة: حياة الفهد وابراهيم احلربي.  ٭
إنتاج: مؤسسة البدر لإلنتاج الفني. مل ٭
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نورهان: األكل أهم حاجة 
عندي بعد ضرب المدفع


