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نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

سودابة: أكون »ست بيت« حقيقية في رمضان
تتفنن في تحضير سفرة الفطور

اخرى من باب الصداقة اللي جتمعني 
بزمالئي في العمل.
ما في تعب عليچ؟

ال واهلل ماكو تعب انا انس���انة 
متعودة على الش���غل واحب شغلي 
لدرجة ال توصف وبعدين في شهر 
رمضان يكون مخك صافي وتنجز 

وايد من الشغالت فيه.
والبيت؟
شفيه؟

شلونه معاچ في رمضان؟
عادي بس يكون فيه شوية تعب 

زايد عن االيام املاضية.
مثل شنو هالتعب؟

يعن���ي ليما ارد من الدوام اچابل 
املطبخ واحض���ر الفطور حق افراد 
اسرتي وانا وايد اتفنن في حتضير 
الفطور واحس اني ست بيت بحق 
وحقيقي وهالش���ي مع���روف عني 
النني احب اس���وي ش���غالت على 
الس���فرة حلوة ويستانسون عليها 
االهل خاصة وانا م���ن الناس اللي 
يستانسون انهم يتفطرون في بيوتهم 
وما احب العزومات على الفطور اال 
اذا كان���وا اهلنا واحب اذا رحت لهم 
تكون صحوني معاي علشان تكون 

السفرة عامرة.
وبعد الفطور؟

اذا كان عندي ش���غل في االذاعة 
اروح واذا م���ا كان اقعد بالبيت مع 
ولدي حسون واالهل ونتابع البرامج 
واملسلسالت املعروضة على القنوات 

الفضائية.
سودابة مشكورة.

هال فيك وعساكم عالقوة.

مبارك عليچ الشهر؟
علينا وعليك يتبارك وان شاء اهلل 
تكون كل لياليه وايامه خير وسالم 

على االمة االسالمية.
بعرف شتسوين قبل الفطور؟

واهلل ماك���و، اروح لش���غلي في 
االذاعة يوميا واقدم برامجي او اسجل 
حلقات لبرامجي اللي تنذاع على اذاعة 
البرنامج الع���ام او اذاعة البرنامج 
الثاني ومرات اسجل مقدمات لبرامج 

عبرت املذيعة سودابة عن سعادتها 
بليالي الشهر الكرمي الن لياليه حتمل 
بني طياتها الكثير من املعاني اجلميلة 
خاصة انها حت���رص دائما على ان 
تكون »س���ت بيت« بحق وحقيقي 
من خالل حتضيراتها لسفرة االفطار 
التي تتفنن فيها مثلما تقول.. والى 

التفاصيل:
هال سودابة؟

هال فيك.

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الض�وء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يوميات�ه قبل اإلفطار وموعد أذان 
املغرب بش�هر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشي والرياضة ومنهم من يتابع األعمال الرمضانية ومنهم 

من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. »األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

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

خالد السويدان
الفنان الشاب عبداهلل بوش����هري من الوجوه الشابة التي حتافظ دائما على 
تقدمي أدوار متجددة ومختلفة عما يقدم����ه اآلخرون، ومن هذا املنطلق نرى انه 
حقق جناحا كبيرا من خالل األعمال التي قدمها في مسيرته الفنية والتي يحاول 
دائما ان يكون مختلفا عما يقدمه ش����قيقه الفنان محمود بوش����هري مع اختالف 

النجاح لكليهما.
»األنباء« التقت بوشهري فكان هذا اللقاء:

عبداهلل، مبارك عليك الشهر.
علينا وعليك يا رب الصحة والعافية.

عب��داهلل، م��ا هو العمل الذي تش��عر بأنه س��بب لك نقطة حت��ول في حياتك 
الفنية؟

احلمدهلل كل األعمال التي شاركت فيها أشعر بتحول كبير خاصة األعمال التي 
تكون من إخراج املبدع محمد دحام الشمري ولكن نقطة التحول لي شخصيا كانت 
من خالل مسلسل »عرس الدم« مع الفنان عبداحملسن النمر وعبداهلل التركماني 
وهذا العمل حقق جناحا كبيرا جعلني أش����عر بحمل املسؤولية التي على عاتقي 
وجعلني أكثر تخوفا اآلن لكل عمل أقدمه ولكن يظل هذا العمل اجلميل له نكهة 

»األعوام الضائعة«.. خاصة وجميلة في حياتي ومشواري الفني.
ولعب األطفال

من السهرات التلفزيونية اجلميلة التي عرضها تلفزيون الكويت 
ايام الثمانينيات س���هرة »االعوام الضائعة« التي تعالج التش���دد 
الذي يواجه االبناء ايام طفولتهم من قبل ابائهم وذلك من خالل اب 
ال يعطي الفرص���ة الطفاله للعب بألعاب االطفال وامنا يطلب منهم 
دائما اجلد واالهتمام بالدراسة، ولذلك نشاهد في هذه السهرة بطل 
العمل عندما يكبر يتجه الى اللعب بألعاب االطفال من خالل سرقته 
لع���دد منها من محالت االلعاب ليلعب بها في مكان بعيد عن املنزل 

خوفا من والده.

أعمال
تنسى ال

تأليف: عواطف البدر.  ٭
بطول�ة: منص�ور املنص�ور، ٭ اح�الم محمد، حس�ني 

املنصور.
اخراج: عبدالعزيز املنصور.  ٭

انتاج: مؤسسة البدر لالنتاج الفني.  ٭

بطاقة العمل

منصور املنصور

سودابة مع ابنها حسين

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:

عبداهلل بوشهري: 
»عرس الدم« ال يمكن أنساه


