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اإلفطار المفضلة  
لدى الفنانين ؟

خلود ابوالمجد 

في رمضان متتلئ املوائد عادة 
بأشهى املأكوالت واحللويات، التي 
يرغب فيها الكثيرون، سواء كانوا 
أشخاصا عاديني، أو مشاهير، ومن 
أهم املأكوالت التي يفضل الفنانون 

تناولها في شهر رمضان املبارك:
الرحي����م: هذه  فاطم����ة عب����د 
الفنانة طباخة غير ماهرة، ولكنها 
حترص بش����كل كبير على وجود 
أطباق الشوربة والباستا، وشرائح 
الفطائر، والثريد، يوميا على مائدة 

اإلفطار.
الفنان  عاصي احلالني: يفضل 
عاصي احلالني التبولة والفتوش 
والسلطات كمقبالت، كما يعتبر طبق 
األرز طبقا مهما على املائدة، وهو 
حريص على قضاء هذا الشهر برفقة 
عائلته وأصدقائ����ه، باإلضافة إلى 

قيامه مبمارسة التمارين الرياضية 
بعد ساعة من وجبة اإلفطار، 

أما بالنسبة للحلويات 
فهو مغرم بشتى أنواع 

احللويات العربية.
عزة بهاء: متيل هذه 
الفنانة لتناول الفواكه 

بش����كل كبي����ر، بحيث 
الدسمة  تتجنب األكالت 

على السحور، وتستبدلها 
بالفواكه والزبادي.

منة شلبي: تعتبر منة شلبي 
شهر رمضان للعائلة، بحيث تفرغ 

نفس����ها، وحتاول جاه����دة لقضاء 
الوقت مع عائلتها، كما تفضل تناول 
الشوربة والعصائر على اإلفطار، 
باإلضافة إلى القطايف واحللويات 

املصرية.

فاطمة عبدالرحيم

عاصي احلالني

عزة بهاء

عادات الفنانين وطقوسهم في رمضان
اإلفطار مع أسرته، وبعدها مباشرة 
الى املسجد املجاور ملسكنه  يتوجه 
ليصلي التراويح والتهجد، ونادرا ما 
يلبي دع���وات اإلفطار خارج املنزل، 
حيث يفضل البقاء في البيت ليزور 
األقارب واألصدقاء، حيث من متطلبات 
الشهر الكرمي التقرب والتودد لذوي 
الرحم، ويرفض الس���هر في اخليام 

الرمضانية ألنه شهر العبادة.
اما الفنانة الهام شاهني فهي إنسانة 
تعشق املنزل لدرجة كبيرة، وحتديدا 
في شهر رمضان، وتعشق السهر حتى 
الساعات األولى من الصباح ملتابعة 
األعمال الدرامية بحكم أنها فنانة، فهي 
تنتقد نفسها وزمالءها من خالل هذه 
األعمال، وتظل طوال نهار رمضان في 
نوم عميق حتى قبل اإلفطار بساعتني، 

لتقوم بتجهيز اإلفطار.
بينما الفنان أحمد السقا يعتبر شهر 
رمضان عنده هو شهر الروحانيات 
سواء جاء في الصيف أو في الشتاء، 
فهو ش���هر البركة والصالة والقرآن 

وشهر جتمع العائلة.
اما الفنانة ليلى علوي فحياتها في 
شهر رمضان تختلف عن بقية شهور 
الروحانيات،  السنة، حيث تس���ود 
فاليوم الرمضاني في حياتها يغلب 
عليه النوم، ثم تق���وم قبل اإلفطار 
لتستطيع حتضير مائدة اإلفطار التي 
تكون حافلة الستقبال أفراد أسرتها، 
وتعشق سهرات رمضان مع أصدقائها 
وصديقاتها من داخل الوسط وخارجه 
النها فنانة اجتماعية ألبعد احلدود.

يحل شهر رمضان يتذكر أيام الشقاوة 
فهو ال ينسى مطلقا احلي الذي ولد 
فيه وترب���ى به وهو حي الس���يدة 
زينب، حيث عاش في منطقة احلنفي 
العريقة التي يشم فيها رائحة رمضان، 
فكان يستمتع بصوت مدفع اإلفطار 
واملسحراتي، وال ينسى لعبه ومرحه 
في الش���وارع بعد اإلفطار مباشرة 
وحتى موعد الس���حور، وهو يفتقد 
هذا اجلو الرمضاني حاليا، ويتزاحم 

على بائع الكنافة والفول املدمس. 
وأهم طقوس الفنان حس���ن 
يوس���ف انه يستيقظ عند 
ص���الة الظه���ر ويقوم 
بقراءة القرآن وتالوة 
األدعي���ة حت���ى 
صالة املغرب، 
ث���م يتناول 

القاهرة ـ محمد صالح 

م���ا عادات أهل الفن في رمضان؟ 
هذا السؤال طرحناه على العديد من 
الفنان���ني لنعرف كيف يقضون أيام 
وليالي شهر رمضان املبارك خصوصا 
ان ل���كل فنان طقوس���ا خاصة جدا 
ميارسها في شهر رمضان ايام طفولته 

وحاليا يشتاق اليها كثيرا.
٭ الفنان حس���ن يوسف عندما 

رهف: 
 The Crow تجمعني قصة حب بـ

منذ 1994

٭ حدث شيء غريب بالنسبة ملسألة 
املجس���م، فبينما كنت أقوم بعمل 
التي تصنع  إعالن إلحدى األماكن 
مجس���مات لش���خصيات مشابهة 
بأحجام كبيرة، وجدت نفسي أمام 

.The Crow �مجسم مطابق ل

متى كانت آخر مرة شاهدت هذا 
الفيلم؟

٭ برغم أنني شاهدته للمرة األولى في 
1994 إال انني احرص بني احلني واآلخر 
على مشاهدته، واعتقد أن اخر مرة 

شاهدته كان قبل أربعة أشهر.

لو منحت فرصة اقتراض إحدى 
ممتلكاته او قدراته اخلارقة، فماذا 

ستكون؟ وكيف ستساعدين بها 
املجتمع؟

٭ القوة الرئيسية التي كان ميتلكها 
هي األبدية، وشخصيا ال استطيع أن 
اعيش بصورة أبدية، فجزء من سحر 
احلياة وجمالها ه���و دائرة امليالد 
واملوت، فاألم تلد الطفل وتهتم به 
وترعاه ويدور الزمن وتكبر األم 

ليهتم بها ابنها بعد ذلك.

سماح جمال

كش���فت الفنانة ره���ف أن قصة 
احلب التي جمعتها مع الش���خصية 
الرئيسية في فيلم The Crow، بدأت 
منذ 1994 مع عرض الفيلم الذي مازالت 
تشاهده حتى اليوم بني احلني واآلخر، 
كما كشفت ل� »األنباء«، واعتبرت ان 
قصة احلب احلزينة التي تدور حولها 
األحداث كانت السبب الرئيسي لتعلقها 

بهذا الفيلم، وفيما يلي التفاصيل:

ما الشخصية املفضلة لديك؟
٭ The Crow وهي الشخصية الرئيسية 
في فيلم حمل نفس االسم، ورمبا ال 
تكون معروفة عند البعض ولكنها من 

أكثر الشخصيات التي احبها.

ما السبب الذي جعلك مولعة بهذه 
الشخصية لهذه الدرجة؟

٭ قصة الفيلم مؤثرة للغاية بالنسبة 
لي، فالبطل يقتل ف���ي بداية الفيلم 
تقريب���ا، ثم يعود مجددا في صورة 
عني غراب لينتقم من العصابة التي 
قتلت���ه واغتصب���وا حبيبته أمامه، 
وبعدما يتمم هذه املهمة ميوت، كما أن 
البطل في غاية الوسامة، ومن ناحية 
اخرى البطل توفي في احلقيقية أثناء 
تصوير الفيل���م، نتيجة عيار ناري 
طائش مما أض���اف على هذا الفيلم 

حالة خاصة.

فكرت في امتالك مجسمات او قطع 
تذكارية من األفالم التي شاهدتيها؟

العونان: 
أيها الظالمون .. بلوك

BLOCK
أميرة عزام

أكد الفنان احمد العونان ل� »األنباء« 
أنه مس����امح للجمي����ع راجيا من 
اجلميع مسامحته ولكن هناك فئة 
واحدة ال ميكنه مسامحتها مهما 
كان مكانها ف����ي الدنيا.. وهم من 
يظلمون اآلخرين ويأكلون حقوقهم 
من غي����ر ضمير حيث يقول لهم: 
»أيها الظاملون.. بلوك« وال يشرفني 

ان تكونوا في حياتي!

اإلعالمية اللبنانية ريما كركي:  
موقفي في تقرير األحداث بالسجون ال ينسى!

أميرة عزام

بني ش��جاعتها وجرأتها اإلعالمية على 
الطرح، وب��ني إنس��انيتها احلانية، أكدت 
اإلعالمي��ة اللبنانية رميا كركي ل�»األنباء« 
انه��ا حتّملت العديد من القضايا التي متر 
على برنامج »للنشر« الذي من شأنه محاولة 
الوصول ال��ى دعم ألصحاب املش��كالت 
االجتماعية، إلى ان خرجت مع فريق البرنامج 
ف��ي تغطية لعمل تقرير حول األحداث في 
الس��جون »حتت 18 عاما« واحلديث حول 
اجلرائم التي فعلوها ومدى اهتمام أهلهم 
بهم قائلة: »كنت متماسكة خالل التصوير 
وحاولت إخفاء مشاعري وإن كانت مالمحي 

تعكس حقيقتي، أطفال بني 14 و15 منهم من 
سرق مرة واحدة فتبرأ منه والده، ومنهم 
من مت حتريضه لقتل أمه بحجة أنها سيئة 
وبالتالي خسر أمه وال يعرف احلقيقة، فعدت 
إلى بيتي وبكيت بصوت عال متأملة ألجل 
هؤالء األطفال الذين هم في مقتبل العمر، 
فهم بحاجة لإلصالح والتوبة والتعامل معهم 
البد ان يتغير، متنيت أن تكون لي فرصة 
ألربي هذا الطفل من جديد، أعلم أن أمومتي 
غالبة على عملي ولكن يؤملني كأّم أن أجد 
أطفاال جترفهم األقدار الغالبة لهذا احلّد«. 
وعن تعرضها للقضايا املرفوعة ضدها من 
خ��الل البرنامج أفادت: »امللف كبير ولكن 
ال تزعجني القضايا ألننا نعلم أننا نسلط 

الضوء على الفاسدين واملستغلني في 
املجتمع، ولكن يزعجني ش��يء واحد 

وهو عدم املقدرة على مس��اعدة جميع 
من ميرون على البرنامج خاصة األطفال 
في األمور الصحية واملس��كن وما شابه، 
فالبرنامج ساعد الكثير من احلاالت، ولكنه 
الزال بحاجة للدعم ملساندة مئات احلاالت، 
وأحيانا ال أستطيع النوم، فآخر حالة رأيتها 
ولم يتم عرضها بعد لرضيع حتت ال� 6 أشهر 
يقول الطبيب أن أمله ال يتحمله شاب ولم 
تشّخص حالته بعد ولكنه يبكي يوميا فعندما 
أضع نفسي مكان أمه أتألم«، متمنية ان حتل 
مشاكل اجلميع ويصبح وطننا العربي قادرا 

على حل كل املشكالت االجتماعية.

موقف ال ينسى


