
دمشق ـ هدى العبود

الفنانة السورية غادة بشور من الفنانات اللواتي حققن شهرة كبيرة في االعمال الدرامية ولها 
العديد من اجلماهير التي تعشق متثيلها.

«األنباء» التقتها مبناســبة حلول شهر رمضان حتى نتعرف على املواقف والذكريات التي ال 
تذهب عن بالها خصوصا في هذا الشهر الكرمي.

 تقول غادة: أنتمي ألسرة مسيحية، وأعيش بقرية «كنسبا» قرية متنوعة الطوائف واألديان 
بالقرب من مدينة الالذقية، من هنا أخذت القرية الطابع الفسيفسائي اجلميل، ومبا أننا نعيش معا 
اذن كان شــهر رمضان املبارك شهر اخلير على اجلميع، لذلك أستطيع ان أحتدث عن ذكرياتي 
الرمضانية التي ما زالت ترافقني حتى يومنا هذا من خالل العالم العربي واإلســالمي الذي زرت 
اغلب بلدانه، واطلعت على حضارات الشعوب وطقوسها الدينية، لكن لرمضان في قريتنا نكهة 
خاصة «كانت والدتي رحمها اهللا ال تســمح لنا إطالقا بان نأخذ معنا سندويشــة املدرسة خالل 
شهر اخلير والبركة، وتنذرنا بالويل والثبور وعظائم األمور في حال شربنا في الشارع أو تناولنا 
قطعة حلوى أمام أوالد اجليران، كي ال يشتهوا، وكانت والدتي تقدم وجبة الكبة وطبخات أخرى 
مســاعدة جليراننا أثناء العزامي، وكنا نفطر عندهم، وعندما يحني صيامنا كان اجلوار يعاملوننا 

بنفس الطريقة ويقدمون لنا األطعمة املخصصة لصيامنا.
 وتضيف: هناك مواقف جميلة ال تنســى في تصوير اعمالي حيث ال يســتطيع املخرج أو 
شركة االنتاج إيقاف التصوير نظرا للخسائر املادية الكبيرة في حال توقف التصوير، لذلك كان 

على ستاف العمل ان يتحمل، 
 ومبا ان األغلبية صائمة، فكان هذا ينطبق علينا جميعا، فنبقى صائمني وربي يشــهد علي، 
إلى وقــت اإلفطار، وأقولها صادقة ما أروع صوت قارئ القــرآن قبل اإلفطار وما أروع مائدة 
رمضان وروحانيتها، وهذه الذكريات واملواقف جتعلني أقول واهللا ال فرق في سورية بني مسلم 
ومسيحي ألننا كنا نعيش الطقوس الدينية معا، ومصابنا واحد وموائدنا واحدة وما زالت، وكل 

رمضان و«األنباء» و«الكويت» بألف خير.

«مواقف وذكريات رمضانية» فن

غادة بشور
.. مسيحية حتترم مشاعر املسلمني
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يحرص جنوم وجنمات الفن على التواجد في سباق دراما 
رمضان لضمان حتقيق اعلى نسب مشاهدة جماهيرية.. 
وليس باالمر الســهل الوصول للظهور على شاشات 
الفضائيات في الشهر الكرمي.. وألن وراء كل جنم قصة 
كفاح ومشوار صعب قطعه حتى يصبح جنما بالدراما 
الرمضانية.. «األنبــاء» ترصد معاناة وأفراح وأحزان

 وجناحات جنوم دراما رمضان ٢٠٢٠.

الفنانة الشابة سهر الصايغ تشارك في دراما رمضان 
احلالي من خالل دورها في مسلسل (النهاية) مع يوسف 
الشريف وعمرو عبداجلليل وناهد السباعي وأحمد وفيق 
ومحمد لطفي ومحمود الليثي.. وتعتبر ان اعمال رمضان 
الدارمية كانت فأل حســن عليها النها شــهدت انطالقتها 
وشــهادة ميالدها الفنية من خالل مسلســل (ابن حالل) 
في شخصية شقيقة الفنان محمد رمضان..حيث تعرف 

عليها اجلمهور واقتنع مبوهبتها.
وفــي طفولتها وحيث كان عمرها ٦ ســنوات تقريبا 
الحظت اسرتها انها موهوبة وتقوم بتقليد الفنانني وتقدم 
استعراضات فرشحوها ألحد املخرجني وبدأت مشوارها 
بانطالقة قوية حيث شاركت في اكثر من ٢٠ عمال دراميا 

في عام واحد منها الســهرات التليفزيونية (لن أتزوج ـ 
قيد ال ينكســر ـ عودة الهارب ـ فتش عن الرجل ـ قلوب 
صغيرة) وفوازير (عمو فؤاد) حتى كانت البوابة الكبرى 
ملعرفــة الناس بها حني قدمت دور ام كلثوم في طفولتها 
في مسلســل (ام كلثوم) وبعد حصول سهر على شهادة 
الثانوية العامة طلبت من والدها االلتحاق مبعهد الفنون 
املسرحية.. ولكنه اكد لها ان عائلتها كلها اطباء واقنعها 
بأن تلتحق بكلية طب االسنان ومتارس التمثيل كهواية 
وبالفعل جنحت ان تكون طبيبة اســنان مميزة وممثلة 
بدرجة جنمة. صادفت سهر ازمة كبيرة تخطتها بصعوبة 
شــديدة.. حني فوجئت بأحد االشــخاص ينشئ صفحة 
باســمها على انســتجرام وبلغ متابعيــه مليون متابع.. 
وقام بنشر بعض صور لفتيات بشكل ينافي الذوق العام 
ويخــدش احلياء.. وحني اخبرها اصدقاؤها قامت بإبالغ 
الشرطة عنه.. وقامت بنشر نفى لتبرئ ساحتها من هذه 
الصفحة. وكانت قد عانت من انتشار شائعة كبيرة تفيد 
ارتباطها واقتراب اعالن خطبتها للفنان الشاب محمد عز..
وذلك عقب انتشــار صور رومانسية بينهما وهي صور 
من احد املشاهد الفنية التي جمعت بينهما وقررت سهر 
التعامل مع الشــائعة بتجاهل تام ولم تنف او تؤكد مما 
جعل البعض يؤكد صحة االرتباط ولكن عز خرج لينفي 

ويؤكد ان عالقتهما عالقة أشقاء واصدقاء فقط.

سهر الصايغ 
.. أم كلثوم صنعت شهرتها

جلسة رمضانية رياضة

«عيال مرزوق»
ناصر العنزي

في بعض األحيان يتواجد شقيقان في 
التشكيلة األساسية في مشهد مألوف في 
املباريات وأمر شائع بني الفرق، ومحليا 
فإن حمد بوحمد وشــقيقه األصغر 
سعود شاركا القادسية في حتقيق 
اإلجنازات خالل فترة السبعينيات، 
وفي نادي الساملية صالح العصفور 
وفيصــل العصفور ويوجد أيضا 
آخرون في عدة أندية، ولكن انفرد 
نادي التضامن خالل فترة ماضية 
بوجــود ٤ أشــقاء في التشــكيلة 
األساسية وهم مبارك وابراهيم وعادل 
وحمد مرزوق وشاركوا التضامن خالل 
مسيرته في فترة الثمانينيات والتسعينيات وكانت 
حالة فريدة قلما تشاهد في املباريات. ويلعب الشقيق 
األكبر مبارك في مركز الظهير األيســر وقد مثل 
املنتخب الوطني في عدة بطوالت ولعب أيضا في 
خط الوســط واعتزل الكرة بعدهــا وابتعد نهائيا 
عن الرياضة، ويلعب الشقيق األوسط ابراهيم في 
خط الدفاع أيضا واعتزل الرياضة نهائيا، ومثلهما 
عــادل الذي لعب مدافعا ومثــل املنتخب الوطني 
في مناســبات عدة ويعمل حاليا مدربا في قطاع 
الناشئني، وأخيرا الشقيق األصغر حمد الذي لعب 
في خط الوسط وكان أحد أفراد املنتخب األوملبي 
الذي تأهل ألوملبياد برشلونة ١٩٩٢.  ويعرف عن 
نادي التضامن أنه مصنع النجوم وقد خرج منه 
عدة جنــوم في مقدمتهم فتحي كميل احد جنوم 
الكرة الكويتية في عصرها الذهبي، وعبداهللا وبران 

خالل فترة التسعينيات.

هادي العنزي 

الذكريات اخلالدة ال متحى من ذاكرة الرياضيني، 
ترجعهــم ألفضل حلظــات إجنازهم، تذكرهم 
بالتضحية والعطاء الذي قدموه، وتقدم القدوة 
احلســنة لألجيال املقبلة، لكي حتذو حذوهم، 
وليواصلوا املسير على خطاهم.. «األنباء» التقت 
أحد الرياضيني الذين دونوا أسماءهم في ذاكرة 
الرياضية الكويتية وهو حارس منتخبنا الوطني 
لكرة القدم ونادي اجلهراء السابق مطير شرقاط، 

وكان احلوار التالي:

كيف كانت البداية؟
٭ البداية، كانت في «الســكة» أو املالعب 
الترابية في الفروانية وجليب الشيوخ، مع 
األصدقاء، لكن البداية احلقيقية كانت في 
نــادي اجلهراء بعد انتقال بيتنا إلى هناك 
عام ١٩٧٩، حيث لعبت بعمر ١٩ ســنة مع 
الشــهيد عبداهللا جطلي، وفاضل الشطي، 
وصقــر فرحان، ومرزوق زياد، ولم ألعب 
في املراحل السنية، حيث شاركت مباشرة 
مــع الفريــق األول، وكان موســمي األول 
١٩٨٠/١٩٧٩، وعشق حراسة املرمى كان منذ 
الصغر رغم لعبي في عدة ألعاب مثل كرة 
الســلة والطائرة، باإلضافة إلى كرة القدم 
داخل امللعب، ومن أسباب تعلقي باحلراسة 
النجوم في ذلك الوقت ومنهم حارس النادي 
العربي املصري سمير محمد علي، وأحمد 
الطرابلسي، وتأثرت في مسيرتي الكروية 
باملدربني عباس حسني وكرمي سلمان وقد 

تعبوا علي كثيرا ألكون ما كنت عليه.

ما الذكريات التي التزال حتملها معك عن 
أول هدف أو مباراة بعينها؟ 

٭ ال أزال أتذكــر أول مبــاراة وهــدف في 
مرماي موســم ١٩٨٠/٧٩، حيث كانت أمام 
نادي التضامن، وسجل أول هدف في شباكي 
«الفارس األسمر» فتحي كميل، وفازوا حينها 
بهدف وحيد، وأشــادت الصحف بذلك مبا 
قدمته من مستوى واعد، وقد كانت نتائجنا 
سيئة كفريق بشكل عام في الدرجة الثانية، 
وحتسنت في املوســم الثاني عندما أقيم 
الــدوري بنظام الدمج، كما كنت اســتمتع 

املتقدمة، حتى أضحى اجلهراء 
يشكل رعبا لألندية خاصة عندما 
يستضيف املواجهات على ملعبه، 
في ظل حضور جماهيري كبير 

ملؤازرة الفريق. 
وقد حسمنا لقب الدوري املمتاز 
بال منازع، وبعد ثالثة أقسام 
كاملة، وهو اليزال أطول دوري 
بقيادة املدرب دراغان كلكوتا.

كيف كانت جتربتك مع األزرق؟ 
وما أبرز إجنازاتك؟

٭ انضممــت للمنتخب األول 
عام ١٩٨٤ وكانت هناك العديد 
من احلراس الكبار في مقدمتهم 

املغفــور لــه بــإذن اهللا ســمير 
سعيد وخالد الشــمري، ولرمبا 
لــم يحالفنــي احلــظ كثيــرا مع 
املنتخب، حيث كانت اخليارات 
محدودة بحارســني فقــط، لكن 
ذلــك لم يكن يشــغل بالي لكون 
اإلجناز كان جماعيا وللكويت أوال، 
وكنــا اخوة فــي امللعب، وحققت 
العديــد من اإلجنازات مع األزرق 
منها الفوز بــكأس اخلليج ١٩٨٦ 
في البحرين، وثالث كأس آســيا 
١٩٨٤ في سنغافورة، واأللعاب 

اآلســيوية ١٩٨٥ في كوريا 
اجلنوبية.

باللعب أمــام نادي الكويــت بوجود عدد 
كبيــر من الالعبني الرائعني وفي مقدمتهم 
عبدالعزيز العنبري، وصالح احلساوي، 
وأحمد الطرابلسي، ووليد اجلاسم، وقدمت 

أفضل املستويات أمام الكويت خاصة.
وعــن الهــدف الذي دخل مرمــاي واليزال 
حاضرا في الذاكرة هــدف فيصل الدخيل 
على ســتاد محمد احلمد بنادي القادسية، 

وكان في البدايات.

متى كانت النقلة النوعية لفريق اجلهراء 
حتى حصوله على لقب بطولة الدوري 

املمتاز موسم ٨٩-١٩٩٠؟
٭ بدأ التحسن الفعلي للجهراء موسم ٨٣-
١٩٨٤ حيث بدأ االهتمام الفعلي، وحتديدا 
بعد تولــي املدرب الوطنــي صالح زكريا 
قيادة اجلهراء، وقد انضم للفريق في تلك 
الفترة عدد من الالعبني الشباب املميزين 
ومنهم وائل سليمان، ونواف جديد، وعيد 
هادي، ونواف جابر، وفالح محسن، ومحمد 
إبراهيم حسون، وعيد هادي كما صاحب 
تلك التغييرات دعم كبير من مجلس اإلدارة 
اجلديد في ذلك الوقت أذكر منهم حمد العيار 
وعوض السهو وفاضل الشطي وحميد فريح 
وســالم مبارك، وقد تغيــرت النظرة كليا 
للفريق، وأتذكر جيدا أول معسكر خارجي 
للفريق وبصحبة فريق الشباب وكان في 
هنغاريا وملدة شهر كامل، عاد بعده اجلهراء 
مختلف كليا، لدرجة املنافسة على املراكز 

شرقاط: فتحي كميل أول من سجــــل 
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