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نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

البحث عن »زوجة« صالحة 
بـ »الكمبيوتر«

مسلسل »زوجة بالكمبيوتر« من املسلسالت التي حققت شهرة 
واس���عة في اخلليج والوطن العربي ألن���ه تدور احداثه بعد دخول 
التكنولوجيا في حياتنا اليومية من خالل شخص اسمه غافل يبحث 
عن زوجة صاحلة من خالل جهاز الكمبيوتر وبعد احلصول عليها 
حتدث املشاكل بعد ان لعبت التكنولوجيا في شكلها وطبعها، األمر 
الذي يجب���ره أخيرا على الزواج بالطريق���ة التقليدية حتى ال يقع 

فريسة للكمبيوتر.
بطولة: حياة الفهد وغامن الصالح وهند كامل واس���مهان توفيق 

وعلي املفيدي ومحمد جابر وسمير القالف.

أعمال
تنسى ال

أمل محمد: ليالي رمضان أقضيها مع أوالدي
حترص املمثلة أمل محمد على االنتهاء من 
تصوير مشاهدها في األعمال الدرامية حتى 
تكون بجانب أوالدها طوال ش����هر رمضان 
ألنها تريد ان تعوضهم غيابها عنهم طيلة 
األشهر السابقة بسبب مشاركاتها الفنية، 
»األنباء« هاتفت أمل لتتعرف على أجوائها 

الرمضانية، فالى التفاصيل:
أمل شخبارچ؟

احلمد هلل بخير.
شلون رمضان معاچ؟

واهلل وايد زين وانا من الناس اللي احب 
هالش����هر الكرمي من زمان ألنه ش����هر خير 
وبركة وكل اعمالي اللي اشارك فيها تكون 

متميزة بعيون املشاهدين.
نهار رمضان شلون تقضينه؟

احرص اني ما اطلع من البيت ألن يكون 
عندي شغل وايد بالنهار من تنظيف وترتيب 
غرف اليهال والتحضير للفطور وما اطلع 

اال للجمعية علشان اجيب بعض األغراض 
اللي تنقصني بالفطور.

حتبني تفطرين بالبيت؟
أكيد احب ان اتفطر بالبيت وارفض أي 
دعوة على الفطور اال اذا كانت من أهلي أو من 
أفراد عائلتي ألني احب اقعد بالبيت واتفطر 
مع عيالي اللي أبي أعوضهم عن فترة غيابي 
باألشهر املاضية بسبب مشاركاتي بالعديد 
من األعمال الفنية لهالشي مخلية هالشهر 
لهم اقعد معاهم واطلع معاهم نروح السوق 

علشان نشتري اغراض العيد.
تتابعني التلفزيون بهالشهر؟

أكيد بس بوقت متأخر علش����ان أكون 
خلصت كل التزاماتي بالبيت واتابع األعمال 
الدرامية اللي تشدني وبالذات أعمال الفنانة 
القديرة حياة الفهد وسعاد عبداهلل باالضافة 
الى األعمال التي شاركت فيها واللي أمتنى 

ان تنال اعجاب اجلميع.

قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسـلط الضوء من خاللها على الفنـان او االعالمي وعن يومياته قبل اإلفطار وموعد أذان اإلفطار
املغرب بشهر 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

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:

زاوية نسـلط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بسـببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقطــة تحــــول

محمد العلوي:
 »عديل الروح« خالد النفيسي غّير حياتي

خالد السويدان
الفنان الش����اب محم����د العلوي رغم 
امكانياته اجلميلة في التمثيل إال انه لم 
يش����عر حتى هذه اللحظة بالدور الذي 
يرضي غروره ويقدمه للمش����اهد بشكل 
جمي����ل ومع هذا لديه عم����ل يعتبره من 
أجمل األعمال التي قدمها في حياته الفنية، 
»األنباء« التقت العلوي فكان هذا احلوار 

السريع:
 محمد، مبارك عليك الش��هر وتقبل اهلل 

طاعتك؟

علينا وعليك وعلى األمة اإلس����المية 
باخلير والرحمة.

 محم��د، رغم انك خري��ج املعهد العالي 
للفنون املس��رحية ولديك أعمال مسرحية 
جميل��ة ورائعة ما العمل الذي تش��عر بأنه 

سبب نقطة حتول في مشوارك الفني؟
طبعا أنا قدمت أعماال عديدة وكل عمل 
له نكهة خاصة وفيه إحساس جميل ولكن 
إذا أردنا التحدث عن العمل الذي عرفني 
على اجلمهور بشكل واضح وكبير مسلسل 
»عديل الروح« مع الراحل الفنان القدير 

خالد النفيسي وهالعمل بالذات أشعر بأنه 
بالفعل عديل للروح لي ش����خصيا ولكن 
انا طموحي اكبر من ذلك وأمتنى ان أقدم 
عمال بقوته ولكن بدور أكبر بالكيف طبعا، 
هناك أعمال كثيرة ايضا على مس����توى 
اإلخراج اإلذاعي، أشعر بأنها نقطة حتول 
كبيرة لي ومنها املسلسل اإلذاعي »أتيليه 
السعادة« بطولة حياة الفهد وسعد الفرج 
وإن شاء اهلل في األيام املقبلة أقدم أعماال 
أقوى وأجمل وتكون نقطة حتول اخرى 

في حياتي الفنية.


