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دمشق - هدى العبود

 تقول الفنانة عبير شــمس الدين عن ذكرياتها الرمضانية: شــهر 
رمضان من االشــهر القريبة لقلبي واحلمد هللا صمت هذا الشهر وأنا 
بعمر ٧ سنوات، والشهر الكرمي له نكهة خاصة، فكانت والدتي «اهللا 
يخليلنــا إياهــا» هي التي تعد لنا كل شــيء ألن جدتــي توفيت وأنا 
صغيرة، وعندما يكون رمضان شتاء نذهب للمدرسة وتكون خاالتي 
وعماتي متواجدات لإلفطار معنا، وكنا نذهب للسحور في بيت جدي، 
وحنان خاالتي وعماتي يغمرني، نعم كانت العزامي بالتناوب، وكوني 

صغيرة كنت مدللة وعن املوقف الذي ال تنساه: 
موقف لن ولم استطع أن أنساه جرى معي، وأنا صغيرة لم أكمل 
العاشرة أرسلتني والدتي إلى سوق الصاغة بسوق احلميدية الشهير، 
وعندمــا مددت يدي إلى صدري حيث كنت أخفي كيس صغير معلق 
برقبتي وبنهايته جزدان «حافظة نقود» ألعطيه ثمن اسوارة لوالدتي، 
دهش الصايغ وقال لي: «كيف ترســلك والدتــك وأنت صغيرة بهكذا 
مبلغ، أخذت االســوارة وعدت إلــى البيت وقصصت لوالدتي ما قاله، 
فقالــت لي «أنت صغيرة في احلجــم والعمر، لكنك كبيرة في العقل» 

هذه اجلملة زرعت بنفسي الثقة الكبيرة واألمانة وكتمان السر.

عبير شمس الدين:
في رمضان كنت مدللة

أمير كرارة.. دراما رمضان 
قدمته لدنيا الفن والتمثيل

مونديال ٨٢.. حلم في بلد الوليد

هادي العنزي

أحدثت مشــاركة منتخبنا الوطني فــي كأس العالم لكرة القدم ١٩٨٢ في 
اسبانيا ثورة كروية بكل تفاصيلها في كرة القدم اخلليجية خاصة والعربية 
بوجهها األشــمل، وأصبح األزرق بنجومه الكبار جاســم يعقوب، وفيصل 
الدخيل، وفتحي كميل، وأحمد الطرابلسي، ويوسف سويد، وعبداهللا البلوشي، 
وعبدالعزيز العنبري، وسعد احلوطي، وعبداهللا معيوف، وحمود فليطح، ووليد 
اجلاســم، ومحمد كرم، قدوة حتتذى، ومثاال يضرب على املوهبة واجلودة 
الفنية واإلصرار، وهذا مــرده ليس لتأهلهم إلى أفضل بطوالت العالم على 
اإلطالق، بل لألداء الرفيع الذي قدموه أمام تشيكوســلوڤاكيا (١-١)، وفرنسا 
(١-٤)، واجنلترا (٠-١) تواليا، مقارنة مبشاركة أولى لفريق مجهول في البطولة 

العاملية، رغم احتاللهم رابع الترتيب في املجموعة الرابعة.
فيصــل الدخيل خطــف األنظار والقلــوب في أولــى املواجهات أمام 
تشيكوسلوفاكيا بهدف التعادل. «املرعب» كان حاضرا وارتقى «برج ايفل» 
متجاوزا صخرة الدفاع الفرنسي ماريوس تريزور وزمالءه، وأرسل رأسية 
رائعة إلى أقصى الزاوية اليسرى لكن تداخل العنبري حولها إلى «تسلل» ليلغى 
الهــدف، ويخرج «املرعب» مصابا، وكانت آخر مباراة دولية له مع املنتخب، 
لكن عبداهللا البلوشــي عاد ومتكن من التســجيل في شباك الفرنسي جان 
لوك ايتوري، ليدون اســمه كصاحب ثاني هدف للكويت، وإن خرج األزرق 
مثقال برباعية ميشيل بالتيني ورفاقه، وسجل يوسف سويد حضورا بهيا، 
وقدم حملات فنية ال تنســى، في أول مشاركة له وآخر مباريات األزرق في 

املونديال أمام إجنلترا.
الشهيد الشيخ فهد األحمد رئيس احتاد كرة القدم، لم يحتمل الظلم الواقع 
على األزرق في مواجهة فرنسا، فتدخل وألغى هدفا، تسبب فيما بعد بإيقاف 
حكم املباراة الروسي ميروسالف ستوبا عن إدارة أي مباراة في املونديال، 
وفرض غرامة مالية على الكويت قدرها ١١٨٠٠ دوالر، لكن على اجلهة األخرى 

كشف عن جانب مشرق للشخصية الكويتية الرافضة للظلم.

جنيب: الرياضة جزء كبير من يومياتي في رمضان

يعقوب العوضي 

الذكريــات اخلالــدة ال متحى مــن ذاكرة 
الرياضيني، ترجعهم ألفضل حلظات إجنازهم، 
تذكرهم بالتضحية والعطاء الذي قدموه، وتقدم 
القدوة احلســنة لألجيال املقبلة، لكي يحذوا 
حذوهم، وليواصلوا املسير على خطاهم. «األنباء» 
التقت أحد الرياضيني الذين قدموا عطاءات بارزة 
في املالعب وهو  جنم املنتخب الوطني والفريق 
األول لكرة اليد في نادي القادسية عبدالعزيز 

جنيب، فإلى تفاصيل احلوار:

كيف تستقبل شهر رمضان املبارك؟ 
٭ ال يكون الشهر الفضيل كغيره من األيام 
فهو مناســبة دينية عظيمــة وكبيرة تعود 
بالفائدة  على البدن  صحيًا ونفســيًا حيث 
يخلص البدن من كل ما يؤذيه، اما استقبالي 
له فبالفرح والســرور وااللتزام بالعبادات 
وزيادتهــا وترســيخ املفاهيــم الدينية لي 

ولألبناء،  كما يتحتم علي صلة االرحام من 
خالل الزيارات األسرية وزيارة األصدقاء. 

حدثنا عن نشاطك اليومي؟ 
٭ الرياضة جزء كبير من يومياتي العادية وال 
ميكن ان اهملها حتى في رمضان، فممارسة 
الرياضة بغرض احلفاظ على اللياقة البدنية 
وعدم اتاحة الفرصة لتدني املستوى الفني 
ضرورة ال بد منها. وتناول وجبتي السحور 
والفطور مــع العائلة أمر ال غنى عنه وهي 

فرصة لتقوية الروابط االسرية. 
وال ميكن ان ننسى العمل واحلفاظ على بذل 
املجهود الكافي رغم صعوبة ذلك في الشهر 

الفضيل  ولكن العمل عبادة .
 

ما رأيك في الدورات الرمضانية، وهل تشارك 
فيها ؟ 

٭ الــدورات الرياضيــة تطور من املســتوى 
الرياضي للجميع وأحاول قدر املستطاع املشاركة 

في بعضها حســب الوقت املتــاح، فالعبادات 
وصالة التراويح وقيام الليل أولوية.

هل يؤثر الصيام على روتينك اليومي؟ 
٭ ينعكــس الصيام إيجابيا على كل شــيء 
ويفتــرض بنا الصيام  بصورة  أســبوعية 
للحفاظ على البدن واعطائه الفرصة لتجديد 
اخلاليــا، أمــا التأثيــر  فيكون فــي اجلانب 
الرياضــي حيث يصعب تأديــة التدريبات 
الرياضية القوية كحمل األثقال وغيرها اثناء 
فترة الصيام ولكن في النهاية الصيام يجدد 
اخلاليــا ويجدد النشــاط كما ان لــه تأثيرا 

ذهنيا ممتازا . 

ما افضل االطباق لديك على الفطور؟ 
٭ أحب«التشريب» وال أستغني عن «العيوش»  
علــى الفطور فهما العنصر األساســي على 
املائدة وبعض األحيان على السحور ولهما 

نكهة وطعم خاص في رمضان .

القاهرة ـ محمد صالح 

يحرص جنــوم وجنمات الفن علــى التواجد في ســباق دراما رمضان 
لضمــان حتقيق اعلــى نســب مشــاهدة جماهيرية.. وليــس باالمر 
الســهل الوصول للظهور على شاشــات الفضائيات في الشهر الكرمي.. 
وألن وراء كل جنــم قصــة كفاح ومشــوار صعب قطعــه حتى يصبح 
جنمــا بالدرامــا الرمضانية.. «األنبــاء» ترصد معاناة وأفــراح وأحزان

 وجناحات جنوم دراما رمضان ٢٠٢٠.

الفنان أمير كرارة يظهر في رمضان احلالي في مسلسل «االختيار» 
الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد املنسي .

ويعتبر أمير ان دراما رمضان هي التي قدمته لدنيا الفن والتمثيل، 
فقد شارك منذ حوالي ١٧ عاما في مسلسالت رمضانية هي (اللي اختشوا 
ماتو - العمة نور - شباب أون الين - للعدالة وجوه كثيرة) ومنذ 
اربع ســنوات كان علــى موعد مع النجوميــة واجللوس في صفوف 
النجوم السوبر..بعد ان لعب بطولة مسلسالت رمضانية هي (كلبش 

ثالثة اجزاء - الطبال - حواري بوخارست). 
الطريف ان كرارة شــارك في بدايته بأحد اإلعالنات رغبة منه في 
أن يكون اإلعالن هو خطوته األولى نحو التمثيل..إال أنه تلقى صدمة 
عنيفــة حني اخبره مخرج االعــالن بأن الكاميرا ال حتبه وهناك حالة 
جفاء على الشاشــة وبذلك فهو ال يصلح للعمل بالفن او االعالنات..
وجاءت كلماته لتكون مبنزلة صدمة شديدة جعلته يفكر في االبتعاد 
عــن الفن والبحث عن مجال آخر..ولكن والده رحمه اهللا نصحه بأن 
تكــون كلمــات املخرج حافزا له للوصــول للنجومية وليس احباطه 
وفشله..وهو ما حدث وال ينسى ايضا ما حدث له في تصوير مشهد 
أمام عادل إمام.. حيث كان أمير يقدم مشهدا واحدا يقول فيه ٤ كلمات..
ولكنه كان مضطربا وينسى الكلمات فانفعل عليه املخرج وقرر طرده..
وأصيب باحلســرة واخلجل وقبل انصرافه فوجــئ بالزعيم يطالبه 
بالبقاء وشــجعه وأعطاه ثقة بنفســه..ودخل يصور املشهد بجدارة 

وصفق له اجلميع.

«مشوار السعادة واألزمات» فن


