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شعلة: أتفاءل بأيام شهر 
رمضان المبارك

أعتمد على نفسي في تجهيز أموري

املعدة املميزة شعلة القرشي

لكل إنسان طقوسه في شهر رمضان الكرمي وبهذه املناسبة 
حاورت »األنباء« املعدة املتألقة ش�علة القرشي وسألتها عن 
يومياتها في هذا الشهر حيث حترص على ختم القرآن في هذا 
الش�هر وارتباطها الكبير بأصدقائها وعشقها لعملها.. واليكم 

التفاصيل:

قوة شعلة.

هال واهلل.
مبارك عليچ الشهر.

علينا وعليك.
اشلون رمضان معاچ؟

احلمدهلل متام.
متى وقت قعدتچ في رمضان؟

الصبح الساعة 9 ألنه عندي دوام.
شنو شعورچ وانت قاعدة الصبح؟

حقول����ك خلها على اهلل، الواحد يكون س����هران 
باألساس مع األهل أو يطالع چم مسلسل ويتسحر 
ويصل����ي فينام متأخر فلم����ن تقعد الصبح ودك ما 

تقوم واتكمل النومة.
هل اتأيدين الواحد ياخذ إجازة في رمضان؟

ال ألن هذا الش����هر يعادل الس����نة كلها بالشغل، 
والشغل استمتاع ويعطيك شعور ثاني مع اتصاالت 

املستمعني.
شنو الش��ي اللي احتبني اتس��وينه أول ما تقعدين 

من النوم؟
أحب أطالع ويهي باملنظرة واتأمل فيه وأنا وايد 

أتفاءل ابويهي.
ما هي طقوسچ في رمضان؟

الزم أختم القرآن وأك����ون وايد اقريبة مع أهلي 
وأدق على رفيجاتي وأكلم أهل رفيجاتي وأباركلهم 
على الشهر وأدق على الناس اللي ما كلمتهم من فترة 

واباركلهم على الشهر.
وين اكثر ازياراتچ في رمضان؟

عند رفيجاتي أنا وايد اكون في بيت رفيجاتي.
اشلون الرياضة معاچ؟

أس����بوع ألعب رياضة والباجي طناشي وانا ما 
أحب الروتني فلما اتعود على ش����ي بسرعة أمل منه 

فما أقدر أكمل.
يعني هبة؟

يعني اروح أس����بوع واقطع اسبوعني وأرد مرة 
ثانية ألعب رياضة في البيت سويدي ويوغا أشوي 

ألعب واقطع.
يعني تكرهني الروتني؟

إي وبعد انا وايد مشغولة وداميا ابدي شغلي على 
نفسي وأنا معروفة بالدوام اني ابدي شغلي على البيت 

وطلعاتي،  داميا دوامي عندي رقم واحد.
الرچيم اشلونه معاچ في رمضان؟

ال أنا أموت على األكل وأموت على األكل الدسم، 
فيني ش����يء غريب ملن اتفطر أول ش����يء أكله اهو 
احللو مثل الكنافة الزم أكل حلو أول شيء وبعدها 

الوجبة الرئيسية.
شنو احتبني تاكلني؟

السفرة إذا ما كان عليها كبة وسمبوسة وسلطة 
ولنب ما آكل وبعدها أطقطق عيش وغيره عشان ما 

أزعل أمي.
اتسوقني في رمضان؟

ما ميديني، عندي دوام الصبح وبعدها دوامي في 
املارينا وينتهي الس����اعة 10 وبعدها ما ميديني بس 
بالويك إند إذا ما عندي ش����ي الصبح ازرق واروح 

السوق، اما األيام الثانية فمستحيل.
والغبقات؟

انا مو وايد أروح الغبقات إال اذا كانت رس����مية 
والدوام كلهم رايحني واش����وف ناس ما اعرفهم، اما 

اذا كل يوم اشوفهم ما اروحلهم الغبقات.
ه��ل انت م��ن النوع الل��ي يدز مس��چات وال يدق 

ويبارك بالشهر؟
الناس اللي أعزهم أدق عليهم وأرفع الس����ماعة 
ب����س الناس اللي صار لهم قرن م����و داقني علي أدز 

لهم مسچ.
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