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«مواقف وذكريات رمضانية» فن

عهد ديب: كنا 
ننتظر اإلفطار بفارغ الصبر

دمشق - هدى العبود

الفنانة السورية عهد ديب لديها العديد من الذكريات واملواقف في شهر رمضان، 
حيــث تقول لـ«األنباء»: عندما كنا صغارا، كنا ننتظر اإلفطار بفارغ الصبر، ألن 
جدتي ووالدتي كانتا تعدان مائدة شهية «فقد كانتا حترصان على ان تكون املائدة 
غنية بالبروتينات املغذية لتستطيع األسرة أن تصوم يومها براحة ودون منغصات 
اجلوع والعطش، فاحلراق بإصبعو، ملوخية، محشي، شاكرية، باميا، بازيال بأرز، 
إضافة إلى الفتّات بأنواعها، والشوربات الساخنة في حال كان قدوم شهر رمضان 
بفصل الشتاء، أما الفتوش والتبولة والعصائر من قمر الدين والتمر الهندي والعرق 

سوس فكانت تتواجد يوميا وتصنع في البيت.
هذه الذكريات هي جدتي ووالدتي وخاالتي وعماتي ورمضان اقترن بتواجدهن 

وبذاكرتنا.
وأما عن املوقف الذي ال تنســاه قالــت: اعتدت على اإلفطار عند أصدقاء لي، 
وذات يوم دبــت احلمية ودعوتهم لإلفطار مبنزلي «فلبــوا الدعوة، وبدأت أعد 
الطبخ اخلاص بشــهر رمضان وسفرته من سلطات وعصائر، ومبا أنني صائمة 
فلم أتذوق اي نوع من الطعام، ولم أنتبه أنني وضعت الســكر بدال من امللح على 
الطعام، وعند اإلفطار توقفوا عن تناول اي نوع وقالوا لي الشوربة والسلطة والرز 
والباميا وورق العنب طعمهم حلو، والعصير حلو بشكل كبير، عندها أحببت ان 
أخرج من املوقف بأقل اخلســائر ودعوتهم للســحور عندي فاعتذروا «وذهبت 

معهم وتسحرت» هذا املوقف لن أنساه.
«مشوار السعادة واألزمات» فن

القاهرة - محمد صالح 

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

دراما رمضان ٢٠٢٠.

الفنانة مي سليم كان من املفترض 
انها تتواجد في دراما رمضان لهذا العام 
ولكــن بعد تأجيل عرض مسلســلها 
«االختراق٢» بسبب انتشار فيروس 
كورونا خرجت من السباق الرمضاني.    
تعرضت مــي ألزمــة غريبة حني 
فاجأت الرأي العام بخبر زواجها من 
الفنان وليد فواز، وتعددت القصص 
والروايــات حــول قصة احلــب التي 
جمعــت بينهما، لكــن األغرب هو ان 

اجلميع فوجئ بخبر طالقهما بعد أقل 
من شهر زواج دون إبداء اسباب، وظل 
الطرفان في حالة صمت الى ان قام وليد 
بنشر بيان عبر صفحته الرسمية على 
موقع انستغرام حول انفصاله الرسمي 
من الفنانة مي سليم، حيث أوضح أن 
قرار االرتبــاط كان خطأ منذ البداية 
وأنهاه، وهو ما اثار غضب العديد من 
جنوم الفن من زمالئه وانحازوا الى 

مي وانتقدوا وليد بقسوة.
املعروف ان مى ســبق لها الزواج 
عام ٢٠١٠ من رجــل األعمال املصري 
علي الرفاعي وأجنبت طفلتها الوحيدة 

«لي لي»، وانفصلت عنه عام ٢٠١٢.
أثارت مى ضجة كبيرة بعد قيامها 
بنشر مقطع ڤيديو مصور عبر حسابها 
الرسمي على االنستغرام وظهرت وهي 
ترتدي مالبس رجالي وتغطي رأسها 
بالشعر املستعار وتقوم بتقليد حركات 
الرجال وتقوم بتدخني السيجارة ما 
جعلها تتعرض لنقد الذع وقاس من 
متابعيها، قائلني حتى ان احدهم كتب 

كلمات شديدة النقد ضدها.

مي سليم.. 
زواج وطالق «تيك أواي»!

السربل: البداية في الغطس
.. والكرة «توجه عائلي»

هادي العنزي

الذكريات اخلالدة ال متحى من ذاكرة الرياضيني، 
ترجعهم ألفضل حلظات إجنازهم، تذكرهم بالتضحية 
والعطاء الذي قدموه، وتقدم القدوة احلسنة لألجيال 
املقبلة، لكي يحذوا حذوهم، وليواصلوا املسير على 
خطاهم. «األنباء» التقت أحد الرياضيني الذين قدموا 
عطاءات بارزة في املالعب وهو مدافع منتخبنا الوطني 
لكرة القدم ونادي اجلهراء السابق د.سعود السربل، 

فإلى تفاصيل احلوار:

متى كانت البداية، وكيف تدرجت في املراحل 
السنية؟

٭ البداية كانت عام ١٩٩٣، في لعبة الغطس لنحو 
٨ أشهر تقريبا، ولكن ما أن أعلن النادي عن فتح 
الباب للبراعم لفريق الكرة حتت ١٢ ســنة حتى 
تركت الســباحة مباشــرة، ألنضم للفريق الذي 
كان يشرف عليه ماطر جابر، وكان السبب األول 
وراء انضمامي لكرة القدم هو أن جميع إخواني 
فهد وخالد وسعد وسلمان سبقوني بلعب الكرة، 

وعليه لم يكن أمامي خيار مفضل آخر.
وقــد كنت هداف الفريق حتت ١٢ ســنة، ولعبت 
مهاجما أيضا حتت ١٥ ســنة، وفي مرحلة حتت 
١٧ سنة اقترح املدرب الوطني عبدالقادر العجيان 
إشــراكي في مركز الظهير األميــن، ولم يرق لي 
األمر في بادئه، ولكن بالدعم والتشــجيع بقيت 

في هذا املركز حتى اعتزالي.

هل مت اختيارك للمنتخب الوطني في املراحل 

السنية؟ 
٭ كان أول اختيــار للمنتخــب الوطني حتت ١٥ 
ســنة للمشاركة في بطولة ســلطنة عمان، لكن 
لم أشــارك في تلك البطولــة لظرف طارئ، وقد 
كانت البداية مع األزرق، وســاهمت بشكل كبير 
فــي إحداث نقلة نوعية كمــا أنها منحتني الثقة 
العالية، كما مت اختياري للمنتخب األوملبي وبعده 

األول للمشاركة في كأس اخلليج الـ ١٦. 

كيف كانت بدايتك مع الفريق األول؟
٭ أول مشــاركة لي مع «األول» كانت عام ١٩٩٩ 
بقيادة املدرب الوطني كرمي سلمان، وبتواجد عدد 
من الالعبني اخلبرة، منهم فالح دبشة، وسالمة 
هادي، وجاسم جازع، وسلمان عواد، وفهد علي، 
ونواف جابر، وأحمد عبدالكرمي، وشاركت في أول 
مباراة لي أمام كاظمة الذي كان يضم العديد من 
النجوم منهم بدر حجي وفواز بخيت، فيما كان 
أفضل موسم لعبته مع اجلهراء ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ومت 
استدعائي حينها للمنتخب األول الذي كان يقوده 

البرازيلي باولو كربجياني. 

ما أبرز إجنازاتك مع اجلهراء؟
٭ الوصــول إلى املباراة النهائيــة لكأس األمير 
مرتــني من أفضــل حلظاتي مع اجلهــراء، ولكن 
لألسف في كلتا املباراتني لم نوفق بالفوز وإحراز 
الكأس، حيث خسرنا في األولى من الكويت موسم 
٢٠٠٢/٢٠٠١، والثانية من القادســية ٢٠١٣/٢٠١٢، 
كما شــاركت مع اجلهراء في بطــوالت خليجية 

وعربية خارجية. 

أزرق الفروانية «ما له حظ»

ناصرالعنزي 

الزم ســوء احلظ التضامن «أزرق الفروانية» طيلة مســيرته في 
البطوالت احمللية، وأطلق عليه محبوه الفريق «املنحوس» الذي يقترب 
من البطوالت وال يحققها، وأخفق اكثر من مرة في املباريات النهائية 
وكأن الكرة تعانده وحده، وضمت صفوف التضامن طيلة مشــاركته 
في املسابقات الكثير من النجوم الكبار الذين مثلوا املنتخبات الوطنية 

في العديد من البطوالت.
وفي أول خطوة له لتحقيق لقب باسمه تأهل التضامن ملالقاة كاظمة 
في املباراة النهائية لكأس األمير في موســم ١٩٨٣-١٩٨٤ بقيادة النجم 
فتحي كميل، وضمت صفوفه عناصر متألقة مثل نعيم سعد واألخوين 
سعد شبيب وخالد شبيب ومبارك مرزوق وطارق سالم وأسامة البناي. 
وجاء تأهل التضامن للنهائي بعدما أخرج القادسية والكويت بجدارة، 
ولكن متكن كاظمة من التفوق عليه وخطف اللقب بنتيجة هدفني مقابل 

ال شيء مفوتا عليه تسجيل أول بطولة باسم التضامن.
وفي موسم ١٩٨٦-١٩٨٧ تأهل التضامن أيضا للمباراة النهائية لكأس 
األمير والزمه «النحس» مرة أخرى وخسر من الكويت بنتيجة «١-٤» 
وتألق يومها جنم األبيض عبدالعزيز العنبري وقاد فريقه للفوز وسجل 

هدفا جميال من تسديدة قوية.
وبعد سنوات وحتديدا موسم «١٩٩٣-١٩٩٤» تأهل التضامن للمباراة 
النهائية لكأس األمير وردد العبوه «الثالثة ثابتة» وسيقف معنا احلظ 
هذه املرة بعدما عبس في وجهنا املرتني السابقتني، ولكنه خسر أيضا 

أمام القادسية بهدفني سجلهما ناصر بنيان وعلي بوسويهي.
وعاد التضامن وخسر للمرة الرابعة مؤكدا أنه ال حظ له في مسابقة 
كأس األمير بعدما واجه العربي في املباراة النهائية موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠ 
وخســر «١-٢» وسجل لألخضر أحمد موســى ومحمد اديلم «هدف 
ذهبي» وســجل للتضامن هادي ضحوي، وبذلك يستحق التضامن 

لقب الفريق الذي يلعب وال يفوز بالكؤوس.

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٠ نوافـذ 
رمضـانية
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