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نوافذ 
رمضانية منوعاتفنية

»حـاور زاور« 
ومشـاكل النـاس

من املسلسالت الكوميدية التي عرضها تلفزيون الكويت مسلسل 
»حاور زاور« الذي كان���ت حلقاته منفصلة ويناقش العديد من 
القضايا االجتماعي���ة التي كان يعاني منها املجتمع الكويتي في 

فترة السبعينيات.
املسلسل حقق شهرة عالية في اخلليج وذلك الحداثه الكوميدية 
اجلميلة التي التزال محفورة في ذاكرة املش���اهد اخلليجي الذي 
يتمنى عرض هذا املسلس���ل مرة ثانية على شاش���ات القنوات 
اخلليجية مل���ا يحمل بني طياته من قضايا اجتماعية ومش���اكل 

التزال موجودة بيننا اآلن.
املسلس���ل بطولة عبداحلسني عبدالرضا، خالد العبيد، محمد 

جابر، مرمي الغضبان، غامن الصالح.
ومن انتاج تلفزيون الكويت، عرض عام 1972 في 15 حلقة

أعمال
تنسى ال

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:

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل اإلفطار 
وموعد أذان املغرب بشـهر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشـي والرياضة ومنهم من 
يتابع األعمـال الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. »األنباء« التقت العديد من النجوم 

واإلعالميني.

قبل

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اكد الفنان عاصي احلالني انه 
النفسية خالل  يشعر بالراحة 
ش���هر رمضان املبارك وتتألق 
حيات���ه، وقال: رمضان ش���هر 
العاطفة واالميان، منه نستمد 
الطاقة التي تدفعنا الى كل خير 
والى السعادة، ويضيف: كل اشهر 
السنة مكرسة للعمل الفني، اما 
ش���هر رمضان فمن االفضل ان 
يكون مكرس���ا للخير واالميان 

واحملبة.
واشار احلالني الى انه يفضل 
عدم الغناء في ش���هر رمضان 
الفضيل، واضاف: عندما ينتهي 
شهر رمضان اشعر بالراحة، اذ 
تتحرر روحي اكثر، وكأنها ولدت 
من جديد ذلك بعد شهر كامل من 
الفرح، ادخل الى حالة جديدة، 
وكأن ش���هر رمضان هو املعبر 

الى احلياة الفضلى.
واكد احلالن���ي ان من يصم 
املبارك وميارس  شهر رمضان 
فيه طقوس االميان فهو بالتأكيد 
سيقطف ثمار السعادة بعد كل 

هذا العناء اجلميل.
احلالني الذي اشار الى حبه 
انه  الفضيل العتباره  للش���هر 
الشهر الذي يوصلنا الى ذواتنا 
ويذكرنا اننا احي���اء لفترة ثم 
نعود الى ربنا. ويتابع: ال اغيب 
عن اهلي واس���رتي واصدقائي 
في الش���هر الفضيل، وغالبا ما 
ابقى في احلالنية، حيث اهلي 
وعشيرتي نستعيد معا الذكريات 
الرمضانية السابقة التي اعتدنا 
فيها الص���وم والصالة وتقدمي 
اخلدمات االجتماعية ومساعدة 
الفق���راء واحملتاج���ني، اطباقي 
التبول���ة والفتوش  املفضل���ة 
والسلطات وال فرق عندي في 
االطباق الرئيسية، فكل االطعمة 

لذيذة في هذا الشهر.

آيتن عامر: بدايتي الحقيقية 
»حضرة المتهم أبي«

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

القاهرة ـ سعيد محمود
آينت عامر من الفنانات الشابات 
الالتي قدمن انفس���هن في شهر 
اقدامها على  رمضان، وضع���ت 
اعتاب النجاح والش���هرة، خفة 
دمها وبساطتها وجمالها الهادئ 
كانت اس���بابا جعلتها تدخل كل 

البيوت املصرية.
وتقول آينت: دوري في مسلسل 
أب���ي« بدايتي  املتهم  »حض���رة 
احلقيقية والفنان نور الشريف 
وش السعد علي، فرغم ان مسلسل 
»ملح االرض« اول جتربة لي في 
التمثيل اال انن���ي اعتبر بدايتي 
احلقيقية هي دور »ياسمني« الذي 
قدمته في مسلسل »حضرة املتهم 
ابي« وخاصة ان من رش���حني 
للعمل الفنان نور الشريف الذي 

ادين له بالكثير.
وتضيف: ال استطيع ان انكر ان 
الفنان محمد صبحي هو مكتشفي 
االول في »مل���ح االرض«، اال ان 
الفضل الكبير للفنان نور الشريف 
خالل مسلسل »حضرة املتهم ابي« 
النه قدمني باسلوب جميل وتعرف 
علي اجلمهور من خالل هذا العمل 

واستفدت من حب الناس له.
واشارت ايضا الى انها تعشق 
التي قدمتها في هذا  الشخصية 
العمل النها قريبة جدا منها فهي 
شقية مثلها متاما وتعشق الهزار 
وغير متكلفة وكانت حتب زمالءها 

ومدرسيها في املدرسة.
وتتابع: كما اني اعتبر نفسي 
م���ن الفنانات احملظوظات حيث 
كانت بدايتي في ش���هر رمضان 
بدءا مبسلسل »ملح االرض« مما 
اعطاني فرصة لالنتش���ار لكي 

يعرفني اجلمهور جيدا وفرصة 
ايضا للحكم على موهبتي وتكملة 

املسيرة الفنية.
من وجهة نظرك كيف تستغلني 
الفرص��ة للمحافظ��ة على جناحك 

في شهر رمضان؟
اوال احافظ على رشاقتي الن 
احب جسمي يكون بالشكل اللي 
تعود اجلمه���ور عليه ومن اجل 
الرياضة باستمرار  امارس  ذلك 
وثانيا اركز جيدا في اختياراتي 
واختار العمل اللي يناسب سني 
وشخصيتي وثالثا واالهم احب 
ان اكون متواجدة بشكل منتظم 
مع جمهوري الن الفن فيه صفة 

االستمرارية.
م��ا م��دى عالقت��ك بالفنان��ة 
وفاء عام��ر بعد دخولك الوس��ط 
الفني وه��ل تتدخل في كل كبيرة 

وصغيرة في اختياراتك؟
وفاء االخت واملستشار الفني 
االول لي وانا اعتبرها من النجوم 
التقيلة في الفن املصري وامتنى 
ان اص���ل الى مرتبته���ا الفنية، 
وهي بتحبني وبتتمنالي النجاح 
وبصراحة ال تتدخل في حياتي 

الفنية.
هل ش��عرت بطع��م النجاح مع 

اجلمهور؟
بالطب���ع اجلمه���ور اعطاني 
احلب واحلب ده مش ببالش ده 
له عوامل كثيرة اهمها التفاني في 
العمل واالختيار اجليد وال انسى 
موقفا عندما كنت في سوبر ماركت 
اعمل شوبنغ وشاهدتني احدى 
السيدات ومتنت زواجي من ابنها 
وشعرت بفرحة جميلة ان اصل 

للمرحلة دي مع اجلمهور.

عاصي الحالني: 
في رمضان تتحرر روحي!


