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ريا جلسة رمضانية رياضة

«مواقف وذكريات رمضانية» فن

جنالء بدر.. صدمات عاطفية
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 ومشــوارا صعبا قطعه حتى يصبح 
جنما بالدراما الرمضانية.. «األنباء» ترصد 
معاناة وأفراح وأحزان وجناحات جنوم دراما 

رمضان ٢٠٢٠.

الفنانة جنالء بدر إحدى جنمات الدراما 
الرمضانية هذا العام، حيث تشــارك في 
«الفتوة» مع ياسر جالل ومي عمر وأحمد 
صالح حســني ورياض اخلولي وأحمد 
خليل ومها نصار وصفوة وعدد آخر من 
الفنانني، تأليف هاني ســرحان وإخراج 
حسني املنباوي، العمل يروي قصة الفتوة 
من ١٠٠ عام، حيث ان املسلســل يتناول 
بعــض األحــداث االجتماعيــة باحلارة 
املصرية قدميا وبالتحديد مع بداية القرن 

العشرين حيث يسلط الضوء على عصر 
الفتوات والصراعات التي دارت خالل هذا 
العصر، وجتسد دور فتاة شعبية مقيمة 

داخل حارة مصرية باجلمالية.
كمــا تشــارك جنــالء فــي مسلســل 
«البرنــس» مع محمد رمضان وجتســد 
شــخصية زوجــة «رضــوان البرنس» 
وتربطهمــا عالقة عاطفية قوية بســبب 
شــهامة وجدعنــة البرنــس واهتمامــه 
بأمور اشقائه تنفيذا لوصية والده بعد 
وفاته ما جعله فارس أحالمها. املسلسل 
تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة نور 
اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر وادوارد 

ودنيا عبدالعزيز.
واجهت جنالء العديد من الشــائعات 
التــي تتكرر مــع ظهورها فــي أي عمل 
جديد..حيــث يؤكد البعــض انها اجرت 
عمليات جتميل ومع كل مرة تسارع بالرد 
بنفس الكلمات واألدلة وهى: ال أمانع في 
إجراء عملية جتميل لتصغير حجم انفي 
قليال، وارغب في إجراء مثل هذه العملية 
لكني اخاف من اخلضوع للتخدير، أو أن 

يحدث خطأ بسبب العملية فاشعر بالندم 
باقي حياتي. ألن كثيرين ممن خضعوا 
لعمليات التجميل خاصة عمليات األنف 
حدثت لهم مضاعفات الفتة، وان إحدى 
صديقاتي خضعت لتلك العملية فتورم 

وجهها ملدة أسبوع.
زيجات جنالء وارتباطاتها العاطفية 
سببت لها العديد من االزمات واملشاكل 
فقد ارتبطت بشــاب مصري ضحت من 
أجله بعملها في كبرى القنوات الفضائية 
بناء على طلبه ثم اكتشــفت خيانته لها 
واصيبــت بحالة نفســية ســيئة لفترة 
طويلة، ثم ارتبطت بالفنان محمد منير 
بعــد ان أخبرهــا بحبه لهــا ورغبته في 
الزواج منها ووافقت، وفي املوعد احملدد 
للقائــه بوالدهــا لطلب الــزواج منها لم 
يحضر ولم يعتذر، وفي عام ٢٠١٦ ارتبطت 
بخطيبها رجل األعمال محمد عفيفي الذي 
فاجأها اثناء وجودها في استديو برنامج 
بقناة «احلياة» وقام بخطبتها على الهواء 
امام املشــاهدين وتزوجا بعد قصة حب 

رومانسية.

فاديا خطاب: رمضان 
يجمعنا على سفرة واحدة

دمشق - هدى العبود

الفنانة القديرة فاديا خطاب لديها ذكريات ومواقف في شهر رمضان ال 
ميكن ان تنســاها، «األنباء» دردشت معها فكانت تلك الذكريات واملواقف: 
جرت العادة خالل شــهر رمضان أن تستعد نسوة العائلة ألن تكون على 
سفرة واحدة وتشمل هذه الدعوة «األسرة من الدرجة األولى» وتقوم كل 
ســيدة بإعداد طبختني على أقل تقدير واالجتماع يكون في منزل «كبير» 
ويقدم على املائدة الدجاج احملشي بالرز والصنوبر والفريكة، حتمله سيدة 
واحــدة من منزل واحد، والصفيحة باللحــم الضاني وعش البلبل، مآدم 
سجقات، نقانق، وفريكة ومناســف بأنواعها واحملشي واحملمرة وهكذا، 
وعند املغيب جتتمع العائلة، ومتد الطاوالت في ارض الدار الكبيرة، وأحيانا 
تكون النســوة مع بعضهن والكبار كذلك، واألطفال لهم موائدهم اخلاصة 
بهم، وهذا األمر ال يقتصر فقد على الطبخ بل يشــمل احللوى، فقد تكون 

كل أسرة حتمل صواني متنوعة من احللوى.
وأضافت: من ذكريات رمضان املسحراتي وسكب رمضان احملببة إلى 
كل السوريني خاصة للفقراء، وقبل العيد بأسبوع تبدأ النسوة بإعداد ثياب 
العيد فقد كان والدي يصطحب والدتي إلى ســوق املدينة بحلب للتبضع 

وشراء حاجيات العيد.
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العتيبي: ال أنسى الصيام الطويل في أسكتلندا

بنيان.. املدافع الطائر
هادي العنزي

هناك عدة صفات يتطلب توافرها في املدافع املتميز، ويأتي في مقدمتها 
القدرات البدنية والذهنية العالية املتمثلة في الصالبة، وقوة التحمل، والتركيز 
والقيادة حتت الضغط، ولعل أغلب تلك الصفات متوافرة في مدافع األزرق 
والقادســية محمد بنيان، الذي شهدت مسيرته الكروية العديد من احملطات 
املشرفة، في مقدمتها املشاركة في أوملبياد برشلونة ١٩٩٢، والفوز مع القادسية 
بالدوري املمتاز موسم ١٩٩٨-١٩٩٩، وبكأس سمو األمير ١٩٩٨، وإحراز كأس 
اخلليــج مرتني متتاليتني عامي ١٩٩٦و١٩٩٨، وقد تعلقت به جماهير األصفر 
كثيــرا، وأطلقت عليه الكثير من األلقاب حبا وتقديــرا من بينها «العمدة»، 

و«سور الصني»، و«الصخرة».
محمد بنيــان امتاز عن باقي املدافعني بخاصية األلعــاب الهوائية، التي 
عادت ما يشتهر بها جنوم خط املقدمة، فتجده وهو في قمة عطائه ال يبخل 
على عشــاق األصفر واألزرق من «ضربة مقصية» تبعد خطرا تتعالى معها 
هتافات التشجيع، أو ارتقاء عال يطمئن حارس مرماه، أو يدخل الرعب في 
قلب منافســيه، ولرمبا ترجع تلك املهــارة الفنية إلى البداية املبكرة التي لم 
تطل كثيرا لبنيان في ممارســة رياضة اجلمبــاز، لتترك بصمة جميلة في 

مسيرة «الصخرة».
ومما يذكر من جميل مسيرة بنيان، تلك الفترة التي قضاها مهاجما في 
صفوف املراحل السنية لنادي القادسية، وقد توجه يوما «املرعب» جاسم يعقوب 
بجائزة أفضل مهاجم ملرحلته الســنية في القادسية، لكن تبدل احلال بعدها 
بسنوات قالئل لتحظى الكرة الكويتية بأحد أفضل مدافعيها على اإلطالق.

يعقوب العوضي

الذكريات اخلالدة ال متحى من ذاكرة 
الرياضيــني، ترجعهم ألفضل حلظات 
بالتضحية والعطاء  إجنازهم، تذكرهم 
الذي قدموه، وتقدم القدوة احلســنة 
لألجيال املقبلــة، لكي يحذوا حذوهم، 

وليواصلوا املسير على خطاهم. 
«األنباء» التقت أحد الرياضيني الذين 
كانت لهــم عطاءات بارزة وهو رئيس 
نادي الرماية دعيج العتيبي، الذي كشف 

لنا عن يومياته الرمضانية وذكرياته:
 

كيف تستقبل الشهر الفضيل؟
خصوصيــة  رمضــان  لشــهر  ٭ 
وروحانية لدى جميع املسلمني ولي 
شخصيا، حيث تشتاق النفوس دوما 
إليه وإلى أيامه ولياليه، فنســتقبل 
املهنئني في ديــوان الوالد، كما أقوم 
بزيــارة األهــل واألصدقــاء بغرض 

تواصل األرحام، كما أحرص على اداء 
صالة التراويح والقيام وإذا سنحت 
الفرصــة أذهب ألداء العمرة وزيارة 

املدينة املنورة.

ما نشاطك املفضل؟ 
٭ العبادات في الشهر الفضيل تشكل 
جــزءا كبيرا مــن االهتمــام بخالف 
ممارسة الرياضة التي يجب ان نحافظ 
عليها دوما واالعتناء بها ســواء في 
رمضان او غيره ألن لها فائدة كبيرة 

جدا للجسم. 

ماذا تتمنى في شهر رمضان؟ 
٭ أمتنــى ان نركــز علــى التواصل 
مع احملتاجني مثل املرضى واأليتام 
والعجزة واالهتمام بهم ألنهم بحاجة 
اكثــر من غيرهم للدعــم والتواصل 
وخصوصــا في هذا الشــهر الكرمي، 
وبلدنا الكويت بلد خير وتقدم اخلير 

للجميع، ونحن بنــادي الرماية في 
كل عــام نقيــم حفل عشــاء جلميع 
منتســبي الرمايــة وجنتمع جميعا 
مبجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 

األوملبي للرماية.

نظرتك للدورات الرمضانية وهل 
تشارك فيها؟

٭ فــي حال عدم تعارض األنشــطة 
املختلفة مع الصالة والعبادات ال أرى 
ضيرا في ممارســة بعض األنشطة 
كاملشــاركة فــي دورات كــرة القدم 
وغيرها مــن الفعاليــات الرياضية 
والتي تعود بالفائدة على اجلميع. 

أجمل ذكرياتك في شهر رمضان؟ 
٭ أجمل ذكرياتي بالطفولة مع رمضان 
وانتظار موعد اإلفطار، وأتذكر عندما 
كنت طالبا باسكتلندا حينها كان عدد 

ساعات الصيام طويال جدا.


