
يوميات

فـنــان 
صـائم

الثالثاء

15  سبتمبر 2009 النجوم ورمضان26

النجم ابراهيم احلربي مع العمالق عبداحلسني عبدالرضا وجنوم »التنديل«

إبراهيم الحربي: أحب أروح البحر وسوق السمك قبل اإلفطار
يحرص على قراءة القرآن يوميًا بعد الظهر

نهار رمضان مرتبط بالعديد مـن الطقـــوس التي يحرص 
كـــل منا على ان يقوم بها ومن هذا املنطلق كان لنا هذا اللقـــاء 
مع النجم ابراهيم احلربي لتعرف منـه برنامجــه اليومي منذ 

استيقاظه وحتى سـحوره فأخبرنا برحابة صدر عن أهم ما يقوم 
به وسبـــب حبه للذهاب الى البحر قبل االفطار وهل ميارس 
رياضة معينــــة في نهار رمضان وملاذا ال يخرج كثيرا لإلفطار 

خارج بيته.
العديد من األمـــور الشـائقــة جـــاءت في دردشـة 

»األنباء« مع النجم إبراهيم احلربي فإلى التفاصيل:

ش��نو برنامج��ك اليوم��ي ف��ي 
رمضان؟

مثلي مثل الناس.
شنو تقصد؟

يعني أشاهد مسلسالت واقعد 
أمشي شوي.

متارس رياضة؟
ال لك����ن اخ����رج اروح أماك����ن 

مختلفة.
مثل شنو؟

احيانا اروح اسواق معينة مع 

بعض األصدقاء.
وين تروح؟

الس����مك خصوصا قبل  سوق 
االفطار.

وشنو سالفة البحر؟
)يضحك( انت شنو تبي.

جاوب وبعدين أقولك؟
انا احب اطلع البحر وانا صامي 

خصوصا اذا كان اجلو حلو.
وشنو بعد؟

اقرأ الق����رآن كل يوم فترة بعد 

الظهر واختمه اكثر من مرة خالل 
الشهر الفضيل.

وبعد االفطار؟
ف����ي زي����ارات ولقاءات  يكون 

واخلص بعض األعمال.
تتابع التلفزيون بعد االفطار؟

انتقي بعض املسلسالت والبرامج 
واحرص اني اشوفها كل يوم.

وشنو راح تتابع هالسنة؟
)يضحك( شنو تقصد.

الكبي��ر«  »احل��ب  اقص��د 

و»الرهينة«؟
اكي����د راح اتابعه����م على قناة 

»فنون« والفضائيات األخرى.
متى ترد البيت بالليل؟

الزيارة  يتوقف املوضوع على 
او العمل فمرات ارد بدري ومرات 

يكون الوقت متأخر.
هل ف��ي طقوس معين��ة مرتبطة 

عندك باالفطار والسحور؟
انا رجل عادي واعيش حياتي 
طبيعي وملا ارجع البيت اقعد شوي 

ثم اتسحر وللعلم انا من الناس اللي 
قليل اخلروج من البيت لألكل خارج 
البيت فأنا أحب ان يكون افطاري 

وسحوري مع األسرة.
ابراهيم  احملبوب  مشكور جنمنا 

احلربي؟
بس شنو سالفة هاألسئلة؟

هذي فق����رة رمضانية بعنوان 
»يوميات صائم«.

دائما أفكاركم جديدة يا »األنباء« 
في مسلسل »االمبراطورة«ومشكورين على تواصلكم الدائم.
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