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سوسن ميخائيل: 
رمضان شهر احملبة والتسامح

دمشق - هدى العبود 

الفنانة السورية سوسن ميخائيل التقتها «األنباء» ومع كونها مسيحية اال انها 
حتدثت عن شــهر رمضان بكل حب، حيث قالت: بالنسبة لي شهر رمضان يعني 
لي الكثير، فهو شــهر اخلير واحملبة والتسامح واللمة احللوة بني الصديقات منذ 
الصغر، وهذا عشته بصراحة في حي باب توما الشهير بالعاصمة دمشق، وأعيش 
على ذكرياته القدمية لآلن هل تصدقني؟! ألن صديقاتي باملدرسة كّن يصررن على 
دعوتي لإلفطار«علما أني لست صائمة ألنني مسيحية»، ومبا ان البيوت قريبة جدا 
فكنا نفطر يوميا معا، وكم كانت أطباق رمضان لذيذة خاصة الفتات والشــوربات 
والفول، وأنا كان ال يهمني إال تواجد تلك األصناف التي عرفت بحاجة الصائمني لها، 
وبعد اإلفطار احمل سكبة لوالدتي، هذه العادات واألجواء حقيقة كانت تعيشها أحياء 
دمشق القدمية، سواء بحي القيميرية أو باب توما أو باب مصلى أو باب السريجة، 
فالناس كانت يــدا واحدة، وباملقابل كانت والدتي تصوم ثالثة ليال، ألنها كانت قد 
نذرت هللا تعالى، وكانت تدعو اجليران لإلفطار مبنزلنا وترسل سكب للجيران أثناء 
اإلفطار معي وكنت أبقى عند جيراننا حتى الســحور نســتمع إلى حكايا اجلدات 
ونلعب البرسيس والشدة ونأكل احللويات وننتظر املسحراتي بفارغ الصبر، هذه 

الذكريات واملواقف الرمضانية ال أنساها ولم أنسها يوما.

زينة
.. عنوان للمشاكل!

القاهرة ـ محمد صالح

يحرص جنوم وجنمات الفن على التواجد 
في سباق دراما رمضان لضمان حتقيق أعلى 
نسب مشاهدة جماهيرية.. وليس باألمر السهل 
الوصول للظهور على شاشات الفضائيات في 
الشهر الكرمي. وألن وراء كل جنم قصة كفاح 
ومشوارا صعبا قطعه حتى يصبح جنما بالدراما 
الرمضانية، «األنباء» ترصــد معاناة وأفراح 
وأحزان وجناحات جنوم دراما رمضان ٢٠٢٠:

الفنانــة زينــة إحــدى جنمــات الدرامــا 
الرمضانية هذا العام، حيث تظهر على الشاشة 
في مسلسل «جمع سالم»، الذي تدور أحداثه 
في إطار درامي اجتماعي حول فكرة التبني 
والعالقات األسرية، وتظهر زينة في العمل 
بدور طبيبة، والعمل من تأليف محمد ناير 
وبطولــة ودالل عبدالعزيز ومحمد شــاهني 
وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي 

وبسنت شوقي، وإخراج إميان حداد.
تعتــز زينة بأعمالها فــي دراما رمضان 
التي تعتبرها فأل حســن وشهادة ميالدها 
الفنية، ونالت أعمالها الرمضانية جناحا كبيرا 
(أصحاب املقام الرفيعـ  عفاريت الســيالةـ  
للثروة حسابات أخرىـ  حضرة املتهم أبيـ  
علي يا ويكا ـ من أطلق الرصاص على هند 
عالمـ  لياليـ  زواج باإلكراهـ  أرض النعامـ  
الوسواسـ  أزمة نسبـ  ألعلى سعرـ  ممنوع 

االقتراب أو التصوير).
كانــت زينة قــد فجرت كبــرى األزمات 

واملفاجآت التي شــغلت الــرأي العام حتى 
اآلن حني أعلنت عام ٢٠١٤ أنها تزوجت من 
الفنــان أحمد عز في وقت ســابق وأجنبت 
توأما: زين الدين وعز الدين في أكتوبر ٢٠١٣ 
وأحدثت ضجة إعالمية، لكن أحمد عز أنكر 
ذلك، ثم حسم القضاء املصري األزمة التي 
شــغلت الرأي العام طوال ١٨ شــهرا، وقرر 
إثبات نسب الطفلني للفنان أحمد عز، حيث 
قضت محكمة األسرة مبدينة نصر بإثبات 
نســب توأم الفنانة زينــة للفنان أحمد عز 

بصفته والدهما.
تعرضت زينة ألزمة عاصفة بعدما القت 
قوات األمن القبض على شــقيقتها ياسمني 
رضــا بتهمــة االجتار في مخــدر الكوكايني 
وغسيل األموال، وأصيبت زينة باكتئاب حاد 
وامتنعت عن اســتكمال فيلم «عذرا للكبار 
فقــط»، ورفضت الظهور في قاعة احملاكمة 
وعادت لألضواء بعدما انتهت القضية رقم 
٣ لسنة ٢٠١٠ جنايات املعادي، بإعالن براءة 

ياسمني من كل التهم املنسوبة إليها.
املعروف ان زينة اسمها احلقيقي هو وسام 
رضا إسماعيل مرسي، كانت قد بدأت حياتها 
الفنيــة حياتها كموديــل في عدد من أغاني 
الڤيديو كليب، والتي مــن خاللها اختارها 
املخرج داود عبدالسيد لتلعب دور هناء في 
فيلم «أرض اخلوف» أمام النجم أحمد زكي 
عام ١٩٩٩ وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم 
اسمها احلقيقي وسام رضا والذي ظهرت به 
أيضا كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية، 

حيث قدمت فيها بعض البرامج الفنية.

«مشوار السعادة واألزمات» فن

«مواقف وذكريات رمضانية» فن

خالد الشمري: سمير أفضل حارس زاملته
.. والدخيل أخطر مهاجم

عبدالعزيز جاسم

الذكريات اخلالدة ال متحى من 
ذاكرة الرياضيني، ترجعهم ألفضل 
حلظات إجنازهم، تذكرهم بالتضحية 
والعطاء الذي قدموه، وتقدم القدوة 
احلسنة لألجيال املقبلة، لكي حتذو 
حذوهم، وليواصلوا املســير على 
خطاهــم. «األنبــاء» التقــت أحد 
الرياضيني الذيــن قدموا عطاءات 
بارزة في املالعب وهو جنم حراسة 
مرمى كاظمة واألزرق السابق ورئيس 
اللجنة الفنية وعضو احتاد كرة القدم 
خالد الشمري، فإلى تفاصيل احلوار:

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟
٭ في عام ١٩٧٧ سعيت لالنضمام 
ألحد األنديــة وبالفعــل اخترت 
القادسية وكنت ضمن فريق حتت 
١٤ عاما وبقيــت مع األصفر ملدة 
عام ونصف ثم ابتعدت، وبعدها 
ذهبت إلى كاظمة في العام ١٩٧٩ 
وشاركت مع فريق حتت ١٧ ثم مع 
الفريق األول موسم ١٩٨٣ وكانت 
أول مباراة لي فــي الدوري أمام 
الفحيحيحل وحققنا الفوز وقتها 
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تعتبر من احلراس الذين انضموا 
سريعا لألزرق؟

٭ نعم فقد قرر املدرب البرازيلي 
لوبيز ان أكون مع األزرق بعد موسم 
واحد مع صعودي للفريق األول 
مع البرتقالي، حيث اســتدعاني 
للقائمة املشاركة في نهائيات كأس 
آســيا ١٩٨٤ بســنغافورة، وكنت 
احتياطيــا للمرحوم بــإذن اهللا 
سمير ســعيد، لكن أول مشاركة 
كانت لي بتصفيات كأس العالم 
١٩٨٦ في سورية وخسرنا وقتها 
١-٠، ثم شــاركت فــي خليجي ٨ 
وكانت أول مباراة أمام السعودية 
وحققنا الفوز فيها ٣-١ ومن ثم 

حققنا اللقب.

مباراة ال تنساها في رمضان؟
ال ميكــن أن أنســى نهائي كأس 
األمير في موسم ١٩٩٠ بني كاظمة 
والعربي وانتهت املباراة بالتعادل 
١-١ لنصل لركالت الترجيح والتي 
متكنت خاللها من التصدي لركلتني 
وحققنا اللقب وسط فرحة عارمة.

من أفضل حارس زاملته، وأفضل 
حارس في العالم من وجهة 

نظرك؟

٭ بال شك افضل حارس زاملته 
رغم املنافســة الكبيرة بيننا هو 
املرحوم بإذن اهللا سمير سعيد، 
فهــو يعطي أي حارس حماســا 
كبيــرا لتقــدمي كل ما لديــه، أما 
أفضــل احلــراس فهنــاك الكثير 
ومنهم إيكر كاسياس وداساييف 

وبيتر شمايكل.

من أخطر مهاجم محليا وعربيا؟
٭ بالنسبة لي أخطر مهاجم محليا 

واجهته هو فيصل الدخيل، وعلى 
املستوى اخلليجي ماجد عبداهللا، 

وعربيا محمود اخلطيب.

كيف تقضي يومك في رمضان؟
٭ هناك العديد من األمور التي أقوم 
بها في رمضان أولها قراءة القرآن 
واحلرص على الصالة، وهناك أمور 
ال أتخلى عنها منذ زمن وهي «املشي» 
طوال الشهر الفضيل باإلضافة إلى 

الزيارات العائلية.

محمد علي كالي في العربي

هادي العنزي

كثيرة وكبيرة هي املناســبات الرياضية التي اســتضافتها الكويت منذ 
ستينيات القرن املاضي وحتى عامنا هذا، ولكن يبقى حضور بطل العالم في 
املالكمة محمد علي كالي إلى الكويت عام ١٩٧٢ ذا قيمة فنية ومعنوية خاصة.
حضر األسطورة الرياضية املتكاملة محمد علي كالي وقد أعد له برنامج 
حافل طوال فترة إقامته في الكويت، وأقيم له مهرجان رياضي كبير في النادي 
العربي برعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي كان 
يتولى حينها حقيبة وزارة اخلارجية واإلعالم بالوكالة، كما شــهد املهرجان 
حضور الشــيخ عبداهللا اجلابر، ورئيس مجلــس األمة خالد الغنيم، ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل حمد العيار، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس 
األمة، وعدد كبير من الرياضيني تقدمهم رئيس مجلس إدارة النادي العربي 

الشيخ سلمان احلمود، والذي قدم 
نسخة من املصحف الشريف هدية 
للبطل العاملي، كما حضر املهرجان 
جماهير غفيرة مــألت مدرجات 
النادي العربي، والتي كانت حينها 
من اخلشــب، وتضمن املهرجان 
العديد من الفقرات املنوعة، حيث 
أقيم عدد من النزاالت في املالكمة، 
وعرض لكمال األجسام، وفي ختام 
املهرجان أقيم نزال اســتعراضي 
بني كالي واملالكم األميركي ألونزو 

جونسون امتد لـ ١٠ جوالت.
واســتضاف اإلعالمي القدير 
عبدالرحمن النجار بطل العالم في 
املالكمة محمد علي كالي في لقاء 
متميز بتلفزيــون الكويت، تولى 
الفورية  التقدمي والترجمة  خالله 
للمشاهدين، وذكر كالي خالل اللقاء 
أنه ال يرغب فــي أن يتوجه ابنه 
للمالكمــة لعنفها، وإن كان يحبذ 
أن ميارس نوعا آخر من الرياضة، 
وقد قام كالي في العام نفسه أيضا 

بزيارة اململكة العربية السعودية أدى خاللها فريضة احلج.
وكشفت استضافة كالي في ذلك الزمن وهو في الثالثني من عمره، عن 
عدة أوجه، من أهمها االهتمام الكبير الذي حتظى به الرياضة الكويتية لدى 
القيادة السياسية، والشــغف الكبير لدى الشعب الكويتي بالرياضة، وحبه 
اجلم للمالكم الكبير، كما أن استضافة محمد علي كالي والذي كان في حينها 

الرياضي األكثر جدال في العالم تعادل إقامة أفضل بطوالت العالم.


