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«مواقف وذكريات رمضانية» فن

مهدي وسر السراويل 
الطويلة الرمادية

يحيى حميدان 

يحــاول كثير من العبي كرة القدم في العالــم أن يقلدوا العبني آخرين 
مشــهورين، ورمبا في أبسط األمور في محاولة منه للتفاؤل والوصول الى 
مســتواه، فالالعب أحيانا يقلد أحد النجوم في طريقة اجلري أو اللبس أو 
ردود األفعــال، ولدى حارس املرمى الدولــي صالح مهدي مثل أعلى يقلده 
ولكن في ارتداء الســراويل الطويلة الرمادية الفضفاضة وهو ما يلتزم به 
مثلــه االعلى احلارس املجري غابور كيرالي الذي يعد رمبا احلارس الوحيد 

في العالم الذي يرتدي هذه السراويل. 
ويعتبر مهدي غابور أحد احلراس الكبار في تاريخ الكرة العاملية ويكفي 
انه لعب حتى سن متأخرة بعدما اصبح أكبر العب يشارك في بطوالت االمم 
االوروبية بعد مشاركته مع منتخب بالده أمام النمسا في «يورو ٢٠١٦» بعمر 

يبلغ ٤٠ عاما و٧٤ يوما. 
وكشــف صالح مهدي عن قصة إعجابه بغابور كيرالي، والتي بدأت منذ 
عام ٢٠٠١ بعد سماعه حديث مدرب احلراس في الساملية املجري اتيال عن هذا 
احلارس ومن حينهــا بات يحرص على متابعته ووصل به األمر الى تقليده 
من ناحية لبســه للسراويل الطويلة ذات اللون الرمادي، مؤكدا أنه يستمتع 

عندما يلعب ويشاهد الطني يغطي اجزاء كبيرة من السروال في املباريات.
وأشــار مهدي الى أنه حتدث مع كيرالي هاتفيا ألول مرة في عام ٢٠١٢ 

وبعدها توطدت الصداقة بينهما أكثر.
وميتلك مهدي مسيرة كبيرة في الكرة الكويتية، فهو بدأ مع الساملية، ثم 
لعب مع الفريق الثاني لبودابست هومفت املجري، وعقب عودته من رحلته 
االحترافية حمى عرين أندية القادسية والشباب والفحيحيل والساحل والنصر 
واليرموك والتضامن، ويعد الالعب الوحيد الكويتي الذي مثل ٨ أندية محلية 

مختلفة وتاسعا خارجيا.

ربيع وخاطر.. عمر ودياب

زهير عبدالكرمي:
 صلة األرحام ميزة شهر رمضان

دمشق ـ هدى العبود

يقول الفنان القدير زهير عبدالكرمي عن شهر رمضان: لم يكن شهرا عاديا 
على أهالي قريتي معربا بالقرب من العاصمة دمشــق نظرا لقدســيته، فالناس 
حقيقة كانت تخاف ان تغضب اهللا وســبحانه وتعالى، ألن شهر رمضان شهر 
الرحمة واملغفرة، فالفقير له مكانة خاصة في احلي، بدءا من شيخ اجلامع مرورا 
بكباريــه احلارة الذين كانوا يتولون أمور القرية من خالل كبارها، وبرأيي هذا 

حال املجتمع السوري في كل محافظاته مهما بعدت مشاربها عن بعضها.
وتابع: عندما بدأت الصوم كنت في الصف السابع االبتدائي، وحقيقة كنت ال 
أمتلك تلك القدرة الكبيرة على حتمل العطش واجلوع، لذلك عندما بدأت الصوم 
كنت أتسحر وأبقى نائما حتى وقت اإلفطار، وأمسك بكأس املاء وأنتظر صوت 
املؤذن وانتهاء قراءة القرآن من القارئ ألشــرب قبل اجلميع. لذلك أحيانا كنت 
أدعي الصيام، وأنا لســت بصائم، لكن والدي وبحكم أننا أسرة مسلمة تؤدي 
فرائضها كاملة كان يعمل على مراقبتنا، وكان سؤال جدتي ووالدتي دائما «هل 
زهير صائم»، وكي ال يكتشف أمري أقوم بفرك شفتي لتصبحا جافتني واغرب 
عيوني كأنني دايخ من شدة اجلوع وكانت تنطلي الكذبة على والدي رحمه اهللا.

وعن املواقف الذي ال ينساها، قال: كانت حرب تشرين التحريرية عام ١٩٧٣ 
أثناء حلول شــهر رمضان املبارك، وكان ابن خالتــي قادما ليودع العائلة ألنه 
ذاهب للحرب، هكذا قال ســويعات قليلة أريــد ان اطلب رضاء جدي ووالدي 
وأعمامي وخاالتي وعماتي، وكنت انتظره على موقف الباص، تناولت منه طاقيته 
اخلضراء، وسارعت إلى بيت خالتي أبشرها بأن احمد قادم، وكانت عالقتي معه 
عالقة قرابة وحب واحترام، جلس معنا في بيت جدي سويعات قليلة ونظر إلينا 
جميعا وضمني إلى صدره وقال: متوجها جلــدي ووالده ووالدته ادعولنا اهللا 
ينصرنا ونرجع بالسالمة، وسامحوني ان اخطأت يوما بحق أي منكم لكنه عاد 
شــهيدا، هذا املوقف الرجولي والبطولي لشاب في ريعان عمره ذاهب للحرب 
طالبا الدعاء والرضا وخالتي تفتخر بأن ابنها طيارا قدم روحه فداء للوطن، لن 

ننساه ولن أنسى رمضان ١٩٧٣.

القاهرة - محمد صالح 

يحرص جنوم وجنمات الفن 
علــى التواجــد في ســباق دراما 
رمضــان لضمان حتقيــق أعلى 
نسب مشاهدة جماهيرية، وليس 
باألمر الســهل 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 وجناحــات جنوم دراما 

رمضان ٢٠٢٠.
الفنانان علي ربيع ومصطفى 
خاطر جنما الدراما الرمضانية هذا 
العام، حيث يشاركان في مسلسل 
«عمر ودياب» ويعتبر هذا التعاون 
األول بــني ربيع وخاطر في عمل 
حلقات منفصلة ومتصلة وتتضمن 
العديد من التشويق والكوميديا. 
كان علــي ربيــع قــد تعرض 
ألزمــة شــديدة حــني نشــرت 
زوجتــه نــدى محمــود تعليقــا 
على صفحتها الرســمية مبواقع 
التواصل االجتماعي تكشف عن 
وجود خالفات شديدة مع زوجها 
ووالد طفلتها (مليكة) وكشــفت 
أنها تعرضت للخيانة الزوجية، 
وضيــاع حقوقهــا كامــرأة، وان 
والدة زوجها طلبت منه أن يقوم 
باالنفصال عن زوجته وتطليقها، 
ثم توجهت بالدعاء على طليقها 
ألنه ظلمها بشــدة واتهمته بأنه 
يتظاهر بالطيبــة أمام جمهوره، 
وانهالت التعليقات الالذعة على 
ربيع حتــى ان شــقيقة صديقه 
مصطفــى خاطــر توجهــت هللا 
بالدعاء على مــن يظلم زوجته، 
وكانت تقصد علي ربيع وانه ظلم 
طليقتــه، الطريف أن ندى كتبت 
أنها قررت دخول عالم التمثيل بعد 
أن تلقت عرضا من احد املنتجني، 
وال توجد أي خالفات بينها وبني 
ربيــع أو مع أي زميل بالوســط 
الفني، ولست أدري من أين يأتي 
هؤالء املغرضون بتلك الشائعات، 
وعالقتي بربيع قوية ومتفاهمان 
وبيننا انســجام شــديد انساني 

وفنــي، ومن املمكــن ان نختلف 
فــي وجهة نظــر أو رأي ولكن ال 

نصل للخالف. 
مــن ناحيــة أخــرى، تعرض 

مخرج املسلســل معتــز التوني 
ألزمة صحية، اضطر على اثرها 
إلجــراء عملية في القلب، وعقب 
جنــاح العملية خالــف تعليمات 

األطباء واضطر الستكمال تصوير 
مشاهد املسلســل بعد احلصول 
على فترة راحة قليلة جدا لم تتعد 

أيام قليلة.

«مشوار السعادة واألزمات» فن

يعقوب العوضي

الذكريات اخلالــدة ال متحى من ذاكرة 
الرياضيني، ترجعهم ألفضل حلظات إجنازهم، 
تذكرهم بالتضحيــة والعطاء الذي قدموه، 
وتقدم القدوة احلسنة لألجيال املقبلة، لكي 
حتــذو حذوهم، وليواصلوا املســير على 
الرياضيني  التقــت أحد  خطاهم. «األنباء» 
الذين قدموا عطاءات بارزة في املالعب، وبرز 
في تعليقه علــى مباريات كرة اليد احمللية 
والدولية وهو املعلق بدر األنصاري عالمة 
فارقة في التعليق على اللعبة حيث تألق في 
التعليق،  عدة مناسبات من خالل «كابينة» 

فإلى تفاصيل احلوار:

كيف تستقبل شهر رمضان املبارك؟
٭ تأتي االستعدادات للشهر الفضيل مع 
العائلة قبل أســبوعني من قدومه، حيث 
نذهب للتســوق والتجهيز ملواد اإلفطار 

والســحور ومــا يســتلزمه البيت خالل 
الشهر الكرمي، ونتمنى ان تكون أيام السنة 
كلها رمضان ملا فيها من روحانيات عالية 

وبركة.

ماذا عن نشاطك في الشهر الفضيل؟
٭ في الصغر كنا منارس األلعاب الشعبية 
مــع األصدقاء ولكن مع التقدم في العمر 
قليــال توجهنــا الــى البطــوالت احمللية 
والــدورات الرمضانية، ولكن في الوقت 
احلالي أكتفي باملشي والزيارات العائلية، 
كمــا أن لقراءة القرآن وصــالة التراويح 
النصيب األكبر من االهتمام مبا انه شهر 

الطاعة والعبادة والعودة الى اهللا.

ما طبقك املفضل في رمضان؟
٭ الطبــق الرئيســي هــو «الشــوربة» 
و«مطبق» السمك ودونهما ال تكتمل املائدة 
بالنسبة لي على الرغم من ان قلة قليلة 

تأكل األسماك على مائدة الفطور.

أبرز املواقف التي تعرضت لها في 
رمضان؟

٭ أذكــر انني كنت في إحدى الســنوات 
في الهنــد وذلك قبل التقاعــد، ولم نكن 
حينها نستطيع االعداد املناسب للمائدة 
كما تعودنا هنا في الكويت باإلضافة الى 
صعوبة توفيــر الفطور املطلوب، ولكن 
بتعاون اجلميع متكنا من الصيام وعدت 

تلك األيام رغم صعوبتها.

هل لديك نشاط آخر في رمضان؟
٭ ال يقتصر النشاط في رمضان على الطاعات 
والعبادات بل ميتد الى محاولة إدخال السرور الى 
قلوب األطفال من خالل االستعدادات لـ«القرقيعان» 
على مــدار ٣ أيام، والتجهيــز لفرحة العيد من 
تفصيل الثياب اجلديدة والقيام بالواجبات املعتادة 

والتي تعكس صورة طيبة عن اجلميع.

األنصاري: ال أنسى 
صعوبة الصيام في الهند


