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اخلالدي: الصدفة قادتني إلى الساملية
واإلصابة حرمتني من تكملة املشوار

عبدالعزيز جاسم

الذكريات اخلالدة ال متحى من ذاكرة 
الرياضيــني، ترجعهم ألفضل حلظات 
بالتضحية والعطاء  إجنازهم، تذكرهم 
الذي قدموه، وتقدم القدوة احلســنة 
لألجيال املقبلة، لكــي حتذو حذوهم، 
وليواصلــوا املســير علــى خطاهم. 
«األنبــاء» التقت أحد الرياضيني الذين 
قدموا عطاءات بارزة في املالعب وهو 
مديــر الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساملية بدر اخلالدي، فكان هذا اللقاء:

ما سبب عدم استمرارك واعتزالك 
املبكر؟

٭ عندمــا كنــت حــارس مرمى في 
التضامن مبرحلة الـ ١٧ متت إعارتي 
إلى خيطان وشاركت معهم في فريق 
حتت ١٩ سنة لكن اإلصابة حرمتني من 
تكملة املشوار، حيث تعرضت لكسر 
فــي الفخذ لكنني لــم أترك الرياضة 

وعملت إداريا في فريق اجلامعة.

كيف أصبحت مديرا لفريق الساملية؟
٭ كان ابنــي ضمن العبــي املراحل 
السنية بالنادي وكنت احرص على 
التواجد بصفة يومية، وعندما علمت 
إدارة النــادي بأنني إداري في فريق 
اجلامعــة العربية عرضــوا علي أن 
أعمــل إداريا في فريق حتت ١٤ عاما 
ووافقت، لكن بعد يومني من تعييني 
عرضوا علي أن أكون إداريا مع فريق 
الرديف الذي كان يديره وقتها محمد 
البريكي، وعملت معه ملدة ٣ سنوات 
حتى جاءت اإلدارة اجلديدة برئاسة 
الشيخ احمد اليوسف الذي فضل أن 
اكــون مع الفريــق األول ومن وقتها 

وانا مستمر مع السماوي.

مبناسبة األجواء الرمضانية التي 
نعيشها، ما أبرز ذكرياتك في الشهر 

الفضيل؟
٭ هناك بعــض املباريــات اخلالدة 
فــي الذاكــرة منها مواجهــة العربي 

والقادسية في الدوري والتي شهدت 
اعتزال محمد إبراهيم موســم ١٩٩٦، 
لكن بالنسبة لي كنت أشارك كالعب 
في الدورات الرمضانية التي اعتبرها 
من أهم األمور في الشــهر الفضيل، 
طبعــا بعد الصالة والعبادة وزيارة 
األهل واألصدقــاء، وكنا نحرص في 
رمضــان على التجمــع ولعب الكرة 
عصرا أو املشاركة في الدورات بفريق 
يضم العب خيطان محمد السنعوسي 
والعب القادسية والساملية محمد راشد 

العتيبي.

حدث ال تنساه في الدورات 
الرمضانية؟

٭ في إحدى الدورات الرمضانية كنت 
أشــارك كالعب مدافــع وكان فريقنا 
وقتها متقدما بالنتيجة بفارق كبير 
وبعد احتكاك عادي مع أحد الالعبني 
قام احلكم والعب الفحيحيل السابق 
عايد الروضان بطردي وسط استغراب 
اجلميع، وعندما سألته عن السبب، 
رد علي بضحكته املعهودة «فارقني 
وايد»، وحتى هذه اللحظة ما اعرف 

ليش انطردت.

شيء ال ميكن أن تغيره في الشهر 
الفضيل؟

٭ الفطور مــع الوالد والوالدة، اهللا 
يحفظهمــا، وبال شــك صــالة القيام 
والتراويح وكذلك ممارسة الرياضة 
عصرا، لكن في الوقت احلالي النادي 
«ماخذ كل وقتي» وبات األمر صعبا 

في ممارسة الرياضة بشكل عام.

هل تؤيد اللعب في رمضان؟
٭ أنا من أشد املؤيدين ودائما أطالب 
باللعب في الشهر الفضيل الذي دائما 
تكون مبارياته ممتعة، وفي املواسم 
املقبلة سيكون الدوري أو البطوالت 
األخرى على أشدها، وبالتالي سنشاهد 
مباريات تكون فيها املنافسة أكبر من 
املوسم احلالي الذي جاءت مبارياته 

مع نهاية الدوري.

عزيز.. أوجع القلوب

هادي العنزي

نفر قليل جدا من الالعبني من لم يتعرض إلصابة طوال مسيرته الرياضية، 
والســواد األعظم من الرياضيني خاضوا فترات حالكة في مشوارهم، سواء 
مــن مبضع جراح إلى عــالج طبيعي ثم فترة استشــفاء فعودة تدريجية 
للمالعب، لكــن على اجلهة األخرى هناك جنوم ســحروا األعني وامتلكوا 
القلوب بفنهم، أجبرتهم إصابة واحدة في حلظة نحس على إنهاء مسيرتهم 
وإيجاع قلوب محبيهم. عبدالعزيز حسن أو «عزيز» وهو بالفعل كذلك.. العب 
نادي القادسية في فترة الثمانينيات، تعلقت به قلوب عشاق القلعة الصفراء 
واملنتخب الوطني، ملسات ساحرة كأنه يعزف على وتر.. أداء هادئ كموجة 
بحر شاردة.. وقراءات مختلفة لوسط امللعب، أضف إليها بساطة شخصية 

متناهية زادت من ولع احملبني لفنه.
«عزيز» كان على موعد مــع القدر وحتديدا في ٤ فبراير ١٩٨٤، وأثناء 
مباراة ودية مع أحد األندية الدمناركية/ منتخب الدمنارك، تعرض إلصابة 
مزدوجة، متثلت بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الرباط اجلانبي للركبة 
«الوحشــي»، دخل بعدها في مرحلة مريرة من العالج اســتمرت سنوات 
طواال، بدأها مع مبضع اجلراح األملاني انزور لرتق الرباط «اجلانبي» فقط، 
وتدريبات تأهيل ملدة ١١ شــهرا، ثم عاد لبضع دقائق فقط في مباراة ودية 
بني القادســية والوصل اإلماراتي عام ١٩٨٨، أي ٤ أعوام إصابة ! ليخضع 
بعدهــا لعملية جراحية أخرى إلجناز ما لم ينجز في العملية األولى ورتق 

الرباط الصليبي!
«عزيــز» طارد حلمــه بالعودة ومتكن في موســم ١٩٩١/ ١٩٩٢ من لعب 
مباريات قليلة مع األصفر، لكن جاءه نــداء احلقيقة املرة يطالبه بضرورة 
االبتعاد النهائي، ليســتجيب «هادئ الطباع»، ويتوقف عن إكمال مسيرته، 

معلنا اعتزاله ١٩٩٢.. ولتبقى رحلته غصة في قلوب محبيه.
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هيفاء وهبي
جمالها رأس مالها!

القاهرة - 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» ترصد معاناة وأفراح 

وأحزان وجناحات جنوم دراما رمضان ٢٠٢٠.

الفنانة هيفاء وهبي إحدى جنمات الدراما الرمضانية هذا العام، حيث تشارك 
الزعيم شريف سالمة وأحمد فهمي وصبري فواز بطولة مسلسل «اسود فاحت»، 

تأليف أمني جمال وإخراج كرمي العدل، جتسد هيفاء شخصية سيدة أعمال في 
مجال األزياء يتم توريطها في احدى القضايا وتدخل السجن..تعترف هيفاء ان 

الدراما الرمضانية كانت سببا مباشرا في توهج جنوميتها ودخولها مجال التمثيل 
بقوة..حيث شاركت عام ٢٠١٣ ألول مرة في مسلسل تلفزيوني «كالم على ورق» 

مع املخرج محمد سامي، واعتادت ان تقدم أعمالها الدرامية بعد ذلك في 
سباق دراما رمضان حيث قدمت مسلسالت (مولد وصاحبه غايب - مرمي - 

احلرباء).

هيفاء وهبي هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية ـ مصرية. تعتبر إحدى 
أهم مشاهير الوطن العربي التي وصلت شهرتها إلى العالم أجمع. لطاملا 
كانت هيفاء وهبي من الشخصيات املثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها 

التي لفتت األنظار إليها في جميع إطالالتها املميزة واألنيقة..خاضت هيفاء 
وهبي طريقا طويال حتى وصلت إلى الشهرة، حيث شاركت في بداياتها 

مبسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد 
من الڤيديو كليبات..حتى انطلقت تدريجيا لتكون من مطربات األحلان 

اخلفيفة والكلمات املثيرة للجدل، ومت تصنيفها انها فنانة من ملكات اجلمال 
ورمز األنوثة، وحصلت على الترتيب ٤٩ في قائمة أكثر النساء املرغوبات، كما 

ورد اسمها في مجلة بيبول األميركية ضمن قائمة أجمل النساء.

تعرضت هيفاء للعديد من األزمات واملشاكل واخلالفات منها نشوب أزمة 
كبيرة مع شقيقتها روال ميوت بسبب أحد الكليبات التي ظهرت فيها األولى 

وأدت إلى تبرؤ هيفاء منها، وتبادال االتهامات ووصلت الى احملاكم، وواجهت 
مشكلة بسبب فيلم «حالوة روح» ومت رفعه من دور العرض السينمائي جلرأة 

بعض املشاهد، وأثار فيلمها «ثانية واحدة» أزمة مع املنتج أحمد السبكي بعد 
انسحابها من بطولته، ومت إلزامها من النقابة بدفع ٢٫٥ مليون جنيه غرامة.

كما أصيبت هيفاء وهبي بوعكة صحية خيم عليها الغموض ولم يتم معرفة 
املرض أو الكشف عنه من هيفاء أو املقربني منها.

«مشوار السعادة واألزمات» فن رمي معروف: 
في رمضان فقدت البصر!

دمشق ـ هدى العبود

أكــدت الفنانة ومقدمة البرامج الفنية واالجتماعية والدرامية في 
التلفزيـــون السوري رمي معـــروف لـ «ألنباء»، أن هنـــاك ذكريات 
ال ميكن أن متحى من الذاكرة، خاصة إذا كانت تتمتع بتوقيت زمني 

من حياة اإلنسان.
في هذا الصدد، قالت معروف: سأحتدث عن ذكرى لي في شهر 
رمضان، وهي عندما كنت ببرنامج حواري مع الفنانة نادين سالمة، 
وعلــى الهواء مباشــرة، وأنا في منتصف احلــوار فقدت الرؤية 
متاما، ومبا أنني كنت اعلم أين مكان الكاميرا اخلاصة بي أكملت 
البرنامج إلى أن جاء البريك فقلت لها: «نادين أنا ال أراك إطالقا 
ال أرى أحــدا لقد فقدت البصر»، وأكملــت احلوار إلى ان جاء 
املخرج وفريق اإلعداد والفنانة نادين ولم يصدقوا في البداية 
وحضرت املاكيرا، ونزعت من عيني العدسات، وعندما حضر 
الطبيب إلى االستوديو قال «لو استمرت العدسات ساعتني 
ولم تنــزع لكنت فقدت 
القرنيــة»، ومنــذ ذلــك 
الوقت لم أعد أســتعمل 
العدسات، وأنصح بأال 
تستعمل عند من يعاني 

مثلي من التحسس.
وعــن شــهر رمضان 

وطقوسها فيه، قالت: شهر 
رمضان له طقوسه اجلميلة، 
فأنا عندما كنت أقدم برنامج 
مسابقات رمضان بالتلفزيون 
السوري كنت أشعر بأن هناك 

روحا وطقوسا لرمضان مبدينة 
دمشق خاصة، وأقولها صراحة: 

رمضان بالعاصمة يختلف بعض 
الشــيء عن رمضان مبدينة حمص، 
املدينــة التــي ولدت وتربيــت فيها، 
ودرســت األدب االجنليــزي ســنتني 
ألنتقل بعدها إلى كلية اإلعالم وأتخرج، 
والفرق انه مبدينة حمص، كان والدي 
يأتــي لنا بفوانيس وهــالل رمضان 
وحلوى خاصة تصنع مبدينة حمص 
تسمى حالوة مقرمشة، لونها أحمر 
وأبيض، ويقول لنا من يصوم اليوم له 
مكافأة كل هذه الهدايا، وعندما يضرب 
مدفع مدينة حمص من قلعتها الشهيرة مبنتصف املدينة، أتذكر والدتي 
كانت تقول لنا: قولوا «احلمد هللا لقد ذهب الظمأ وابتلت العروق»، هذه 
الذكريات من املؤكد سأعلمها ألطفالي كما علمتني إياها والدتي، ألن شهر 

رمضان شهر املغفرة وصلة الرحم والتقرب هللا عز وجل.


