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»العتاوية« والطمع
من املسلسالت االجتماعية الكوميدية مسلسل »العتاوية« 
للعمالق عبداحلسني عبدالرضا والذي كان يناقش قضية 
الطمع التي جتتاح بعض النفوس لالستيالء على اموال 
الغير وخصوصا االقرباء منهم، االمر الذي يحدث فجوة 
كبيرة في العالقات االسرية ويتطور االمر الى الذهاب الى 

احملاكم الثبات احلقوق.
 كما تطرق هذا املسلس���ل لعملية االنتخابات وش���راء 

االصوات بأسلوب كوميدي بعيد عن االسفاف.
بطولة: عبداحلسني عبدالرضا، هيفاء عادل، علي املفيدي، 

خالد العبيد، عائشة ابراهيم ومحمد جابر.

أعمال
تنسى ال

إعداد: مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنس�ى مهما دار الزمن والتزال راس�خة في عقول 
املش�اهدين ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم 
جندها في األعمال احلالية.. من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال 

حتى تظل خالدة:

محمد عبده: انتقالي من قريتي البسيطة إلى جدة حّول حياتي

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

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الض�وء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يوميات�ه قبل اإلفطار وموعد أذان 
املغرب بش�هر 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

بيروت � ندى مفرج سعيد
اعتب����ر فنان العرب محمد عبده في أكثر من إطالل����ة إعالمية متلفزة له من 
»العراب« الى »مع حبي« ف� »نقطة حتول« ان أول نقطة التحول في حياته متثلت 
في س����فر عائلته من قرية بسيطة في اجلنوب باململكة العربية السعودية الى 
مدينة كبيرة مثل جدة، اذ كان يبلغ من العمر وقتها عامني ونصف العام، وقال: 
تعتبر هذه النقلة من أه����م نقاط التحول في حياتي، فإذا بقيت في هذه القرية 

البسيطة كان محمد عبده لن يتواجد على الساحة الفنية حاليا.
ويتكل����م عبده عن حياة الطفولة التي اكتنفه����ا فقر ومعاناة بدأت من تركه 
لهدوء جبال تهامة وس����فره مع العائلة الى مدينة جدة الصاخبة حيث ان والده 
لم ينسجم مع املكان بانتقالهم الى جدة، ليواجه محمد عبده وهو في سن الثالثة 
نبأ وفاة والده غرقا في البحر األحمر وعندئذ قامت والدته مقام األب بعد رحيل 
والده، كان ذلك في بداية اخلمسينيات، ولم متض سنوات قليلة حتى جاءت نقطة 
التحول األهم في حياة فنان العرب اذ عندما وصل الى الصف الثالث االبتدائي، 
انضم هو وشقيقه  الى »دار األيتام« بأمر من والدته التي نهشها الفقر ورأت ان 
هذه اخلطوة س����تمنح طفليها فرصة حلياة أفضل. وفي دار األيتام حفظ محمد 
عبده القرآن وأتقن جتويده واكتشف موهبته الغنائية والتي صقلها الحقا بعد 
انضمامه للمعهد الصناعي بجدة ثم إلذاعة جدة عام 1960م، ويعتبر فنان العرب 
ان هذه الفترة س����اهمت نسبيا في تكوين شخصيته، حيث قال »لم نكن ننظر 
الى س����بل الرفاهية في هذه الفترة، ولكن كنا نلتفت نحو مظهر االنسان الذي 

ينتمي الى دار األيتام«. 
وكان حصوله على الدبلوم من املعهد الصناعي الثانوي مبثابة نقطة حتول 
مهمة في حياته، فقد بدأ يتش����كل لديه االجت����اه احلقيقي نحو الفن، معتبرا ان 
الفنان طالل مداح وطارق عبداحلكيم وعبداهلل محمد هم من س����اعدوه لتدعيم 
موهبته، وكشف انه بدأ العمل في االذاعة عام 1961، ومنحه الفنان سمير الوادي 
أول حلن لينطلق صوته من خالله باالذاعة، الفتا الى ان والدته كانت غير راضية 
في بداية مشواره الفني عن دخوله هذا املجال، وبعد ذلك انتقل الى مرحلة أخرى 
أكثر أهمية عندما اس����تطاع ان يصبح ملحنا، حتى تبناه فنيا الشاعر ابراهيم 
خفاجي وكان رئيس القس����م املوسيقي باالذاعة مطلق الذيابي »سمير الوادي«، 

لينطلق بعدها في طريق النجومية والنجاح.
ومحمد عبده في اطالالته اإلعالمية وحديثه عن نقاط التحول في حياته، ال 
يحكي عن أمر يخصه وحده بل يشاركه فيه السعوديون، ويعتبر فنان العرب 
ان مرحلة الطفولة هي املرحلة التي تصقل شخصية الفنان وهي زاده الذي ينهل 
منه طيلة مسيرته اإلبداعية. كانت تلك نقاط التحول أو األحداث التي لوالها ما 
كان ألحد ان يتغنى اآلن ب� »ومن العايدين« و»فوق هام السحب« وأغان احتلت 
مكانه����ا في ذاكرة الوطن، جعلت من محم����د عبده – في حد ذاته – نقطة حتول 

جميلة في حياة السعوديني.
أما في فترة الس����تينيات، فيوضح محمد عبده ان بيروت ازدحمت بعمالقة 
الغن����اء خاصة أثناء حرب يونيو 1967، حيث انتقل معظم الفنانني اليها، ولكن 
عب����ده ترك هذا الزحام واجته في عام 1969 ال����ى القاهرة، الى ان جاءت الفترة 
الذهبية – كما قال – وانطلق ليغني في االذاعة املصرية من خالل برنامج »أضواء 

املدينة« عام 1971.
أما فترة حرب اخلليج فكانت األس����وأ وحالكة السواد بالنسبة لفنان العرب 
حي����ث مرضت والدت����ه وحدثت خالفات في حياته العملي����ة مما جعله يتوقف 

ليعيد حساباته.

يحرص النجم ابراهيم احلربي في نهار 
شهر رمضان على االكثار من قراءة القرآن 
الكرمي والتواصل مع اقاربه واصدقائه بعد 
االفطار، »األنباء« استضافت النجم ابراهيم 

احلربي فكانت هذه الدردشة:
هال بويوسف شخبارك؟

احلمد هلل.
مبارك عليك الشهر؟

علينا وعليك تبارك.
ش��نو برنامج��ك اليوم��ي ف��ي نه��ار 

رمضان؟
مثلي مثل الناس »يضحك«.

يعني شنو؟
احرص عل���ى قراءة القرآن الكرمي في 
النهار وبعد صالة العصر احب اروح البحر 

وبطريچي امر بسوق السمك.
هل متارس رياضة معينة؟

ال واهلل بس احب امتشى بأسواق معينة 
قبل الفطور.

بروحك؟
بروحي ومرات م���ع بعض االصدقاء 

القريبني لقلبي.
هل حترص على ختم القرآن الكرمي في 

هذا الشهر؟
اكيد واكثر من مرة الن شهر رمضان 
يعطيك راحة نفس���ية وانت تقرأ القرآن 
ولذلك انا حريص على ان اختمه اكثر من 

مرة خالل هالشهر الفضيل.
هل تتابع املسلسالت؟

اكيد وخاصة اعمالي علشان اعرف ردة 
فعل الناس عليها.

تفطر مع االسرة؟
هذا ش���ي ضروري خاصة اني قليل 
اني اتفطر بره البيت الني احب االجواء 

االسرية في هذا الشهر الفضيل.

يحرص على أن يختم القرآن أكثر من مرة في الشهر الفضيل

الحربي: أحب »البحر« 
قبل الفطور


