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نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

قب�ل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل اإلفطار وموعد أذان املغرب بش�هر رمضان 
الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املش�ي والرياضة ومنهم من يتابع األعمال الرمضانية ومنهم م�ن يدخل املطبخ ويجهز االفطار. »األنباء« 

التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبلاإلفطار

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

رويدا عطية: 
رمضان شهر خير للجميع

هند صبري: 
»مذكرات مراهقة« بدايتي الحقيقية

أك���دت املمثلة التونس���ية هند صب���ري ان الفيلم 
الس���ينمائي »مذكرات مراهقة« هو بدايتها احلقيقية 
في عالم التمثيل رغم انها مثلت قبله العديد من االعمال 
التلفزيونية اال ان انطالقتها احلقيقية جاءت من خالل 
ه���ذا الفيلم الذي يتحدث عن هموم الفتيات في س���ن 

املراهقة.
وعبرت صبري عن سعادتها الختيار املخرجة ايناس 
الدغيدي لها لتجسيد شخصية بطلة هذا الفيلم الذي 
امتدح الكثير من النقاد املصريني لفكرته اجلريئة والذي 
كان مبثابة نظرة صادقة الى عالم فتاة مصرية مراهقة 

حتاول جاهدة تدوين هذه الفترة بكل تفاصيلها.
واضافت: رغم ان بدايتي الفنية كانت في تونس من 
خالل عدة اعمال تلفزيونية اال انني لم اش���عر بانني 
وصلت للناس اال من خ���الل فيلم »مذكرات مراهقة« 
الذي فتح لي ابواب الش���هرة وكان مبثابة انطالقتي 

احلقيقية في عالم النجومية. 
ومتن���ت ان تقدم العديد من االعم���ال الهادفة التي 
تناقش العديد من املش���اكل الت���ي تعاني منها الفتاة 
العربية س���واء كانت مسلسالت تلفزيونية او افالما 

سينمائية.

متنت املطربة الس���ورية رويدا عطية 
األمن والسالم جلميع االمة االسالمية في 
هذا الشهر الكرمي مؤكدة انها حريصة كل 
احلرص على التواجد مع عائلتها في لياليه، 

النها تكون مفعمة باحلب والفرح.
وذكرت انها تستقبل شهر رمضان بكل 

سعادة، النه شهر خير للجميع فمن خالله 
تفتح السماء ابوابها لتلقي ادعية الناس 

في هذا الشهر.
وقالت: امتنى ان تكون االعمال اخليرية 
التي نس���مع عنها في ش���هر رمضان ان 
تستمر طوال الس���نة حتى ال جند احدا 

محتاجا الننا بشر ويجب علينا ان نحس 
باخواننا احملتاجني في اي بقعة من بقاع 

االمة االسالمية.
وطالب���ت روي���دا اجله���ات اخليرية 
بالتكثي���ف في اعمالها لتس���عد االطفال 

احملتاجني في هذا الشهر الكرمي.


