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نوافذ 
فنيةرمضانية

منوعات

عباس النوري: »منكم وإليكم والسالم« عّزز نجوميتي
دمشق ـ هدى العبود

بالرغم من جنومية الفنان عباس النوري التي حظي 
بها من خالل أدواره في الدراما التلفزيونية، خاصة بعد 
مشاركته في مسلسالت البيئة الشامية ومنها ايام شامية، 
ليالي الصاحلية، باب احلارة، إال ان شهرته الفنية على 
صعيد اجلمهور احمللي والعربي كان قد استمدها قبل 
هذه األعمال مجتمعة، من خالل البرنامج التلفزيوني 
املنوع »منكم وإليكم والسالم عليكم« من إخراج الفنان 
فيصل مرعي وإنتاجـــه وهذا ما أكده الفنـــان النوري 
لـ »األنباء« حيث قال: بالفعل، ساهم هذا البرنامج في 
تكريس جنوميتي على الصعيد العربي حيث مت عرضه 
في محطات فضائية عربية وفي املقدمة منها محطة الـ 
mbc وكان يضم قنوات فنية منوعة، ومنها استضافة 

مطربني وممثلني وإجراء حوارات مباشرة معهم بالتعاون 
مع جمهور احلضور في الصالة، الى جانب فقرات خاصة 
بالكاميرا اخلفية للفنان زياد سحتوت والراحل جمال 
شـــقدوحة، وحظي هذا البرنامج بجماهيرية واسعة 
وكان يتم تقدميه بشكل أسبوعي وينتظره الناس بفارغ 
الصبر، الى جانب برنامـــج إذاعي بعنوان »إذاعة هنا 
الوطـــن« وكنت أقدمه على أثير البرنامج العام إلذاعة 
دمشق في شهر رمضان قبل 8 سنوات وهو من تأليفي 
وتقدميي وإخراجي وكان يبث على مدى ساعة كاملة، 
وشـــارك فيه نخبة من جنوم الدراما السورية بينهم 
امين رضا، سليم كالس، فارس احللو، شكران مرجتى 
وآخرون ثم قدمته لصالح إذاعة »صوت الشباب« على 
مدى عام كامل وملرتني في االسبوع، وملدة ساعة كاملة 

ايضا بعد ظهر يومي السبت واألربعاء من كل اسبوع، 
وقد اتخذ البرنامج لنفســـه في مرحلة الحقة هامشا 
مهما في التعبير عما يشـــاء من أفكار وقضايا تشمل 
مختلف اجلوانب احلياتية، وشاركت في كتابة موارده 
نخبة من املمثلني والكتاب السوريني نذكر منهم الشاعر 
الراحل محمد املاغوط، والسيناريست حسن يوسف، 
والكاتب الصحافي وليد معمـــاري ورمي حنا وحافظ 
قرقوط وعبداملجيد حيدر، وحظي هذا البرنامج اإلذاعي 
مبتابعة كبيرة من قبل اجلمهور الســـوري على وجه 
اخلصوص، وهذان البرنامجان ســـاهما الى حد كبير 
في تعزيز جنوميتي بشكل الفت، وأعتبرهما نقطتني 

مضيئتني في مسيرتي الفنية.

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

موقفكـــوميدي

إلهام شاهين: 
حبسوني  في االستديو!

في ليالي الشـهر الكرمي يسـتجمع جنوم الفن واالعالم ذكرياتهم التي 
التزال مختزنة بعقولهم ويشعرون بسعادة حينما يتحدثون عنها فكانت 
هذه الزاوية التي ستستضيف كل يوم جنما ليتحدث عن مواقفه الكوميدية 

في أعماله الفنية.

القاهرة ـ سعيد محمود
جنمة شكلت مع جيلها ملمحا في السينما املصرية عشقها جمهور 

السينما واحتلت مكانا متميزا في الدراما التلفزيونية هي الفنانة 
الهام شاهني التي تنوعت في ادوارها غابت عن السينما اربع 
سنوات ورجعت »بخلطة فوزية« الفيلم الذي اثار جدال كبيرا 
بني اجلمهور املسيحي واعتبر البعض دورها في هذا الفيلم 

محاولة لتغيير بعض الثوابت في الكنيســــة، وفي حوار 
للفنانة الهام شاهني مع االعالمي معتز الدمرداش على قناة 
احملور، قالت: انها ال تستطيع ان تنسى موقفا حدث معها 
خالل التصوير داخل االستوديوهات في رمضان وكان 

ذلك في مسلسل »اخو البنات« ففي يوم من ايام التصوير 
قررت ان تأخذ قسطا من الراحة وتنام في االستوديو 

فأغلقت عليها احدى الغرف وراحت في سبات عميق 
بعدما مت غلق الباب عليها وحبسها حتى اليوم 

التالي حيث استيقظت ووجدت نفسها في 
مكان غريب فصرخت واصيبت بفزع رهيب 

لتخيلها انها فارقت احلياة بعدما وجدت 
االستوديو مظلما الى ان جاء مساعد 

املخرج الذي ظن انها ذهبت مبكرا 
لالســــتوديو واوضحت إلهام 

انها منذ هذا اليوم قررت 
أال تنام خارج املنزل 

ابدا.


