
27
الثالثاء 7  سبتمبر 2010

نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل 
اإلفطار وموعد أذان 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

أكد املطرب أمين زبيب 
ان شهر رمضان من أجمل 
شهور السنة وهو ينتظره 
بفارغ الصبر حتى يجلس 
مع عائلته بعد ارتباطاته 

الفنية طوال السنة.
وقال: مع بداية الشهر 
الكرمي أضع لنفسي جدوال 
لقراءة القرآن الكرمي الذي 
احاول ان اختمه أكثر من 
مرة في هذا الشهر باالضافة 
ال���ى تواصلي مع عائلتي 
التي كنت بعيدا عنها بسبب 
ارتباطات���ي الفنية ولذلك 
احرص على ان اجلس معهم 
أوقاتا طويلة خاصة انني 
البيت  احب ان اتفطر في 
اتناول  وأيضا اح���ب ان 
س���حوري معه���م، وذلك 
ألنني أعشق هذه األجواء 
األس���رية التي حتلي أيام 

شهر رمضان.
وبخص���وص متابعته 
للقنوات الفضائية في هذا 
الشهر قال: أنا من عشاق 
املسلسالت املصرية ولذلك 
احاول ان اختار عددا من 
املسلس���الت أتابعه���ا مع 
عائلتي، باالضافة الى عدد 
من برامج الكاميرا اخلفية 
واملنوعة حتى اضحك عليها 

مع أسرتي.

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

أيمن زبيب: 
قراءة القرآن أهم 

أعمالي في رمضان

رغم ان املخرج القدير منصور املنصور تصدى الخراج العديد من املسرحيات اخلاصة 
بالطفل اال انه يعتبر مس���رحية »الس���ندباد البحري« التي كتبها محفوظ عبدالرحمن 
وانتجتها مؤسس���ة البدر لالنتاج الفني نقطة حتول كبيرة بالنسبة له كمخرج ملسرح 
الطفل ملا حققته من جناح منقطع النظير في عيون االطفال واهاليهم النها كانت تتحدث 

عن حب الوطن والدفاع من أجله بالغالي والنفيس.
قدمت هذه املس���رحية عام 1969 ومت عرضها اكثر من مرة النها مس���رحية تربوية 

ألبعد احلدود.
وصف املنصور تلك الفترة بأنها من اجمل فترات مسرح الطفل لوجود منافسة شريفة 
بني املسارح في تقدمي االفضل لالطفال من خالل دمج االطفال مع الكبار لتوصيل فكرة 
تلك املس���رحيات. اما االمر اآلخر الذي يعتبره املخ���رج القدير منصور املنصور نقطة 
حتول له فهو تصديه الخراج املسلسل االذاعي »حبابة« ملدة 22 سنة والذي متيزت به 

اذاعة الكويت لفترات طويلة بني اذاعات املنطقة.

منصور المنصور: »السندباد البحري« 
نقطة تحول بالنسبة لي


