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مذيعة »بشرت« زميلة 22
لها بأن املسؤولني يبون 
يعطونها برنامج إذاعي 
مباشر وبعدما حتققت 
هالبشرى قامت حتاربها.. 

اهلل يشفي!

مطربة صاي���رة ممثلة 
 هاالي���ام تب���ي تطل���ع

ب� »لوك« يديد »حلو« على 
قولتها في مسلسل تراثي 
مع انه تصويره في البر.. 

خير إن شاء اهلل!

جرب تراث
ممثلة كانت »وفية« ألحد 
املخرجني ليما رفضت دور 
بطولة ف���ي عمل درامي 
ملنتج كبير بس املخرج 
خ���ّون فيها وم���ا وفى 

بوعده.. اهلل كرمي!

وعد

 نجوم الحركة المسرحية يستذكرون
مسيرة الفنان الكبير الراحل جاسم الصالح

خالل تأبينه في المركز اإلعالمي لمهرجان الكويت المسرحي

مديرة مهرجان الكويت املسرحي كاملة العياد وبجانبها الفنان القدير جاسم النبهان وأبناء الفقيد

)محمد ماهر(الفنان اإلماراتي عبدالرحمن الصالح والفنان محمد جابر وأعضاء فرقة مسرح الشعبي

يارا في »جنم اخلليج«

مديرة إدارة املسرح باملجلس الوطني كاملة العياد

مي كساب

صابر الرباعي أثناء البرنامج

صورة أرشيفية للفنان الراحل جاسم الصالح الفنان القدير أحمد الصالح يتوسط الفنانني غامن الصالح وإبراهيم الصالل

غان�م الصالح: ح�رص على إب�راز المفردة 
والمس�رحية الدرامي�ة  أعمال�ه  ف�ي  الكويتي�ة 

أحمد الصالح: المسرح كان بيته وعشق كرة 
القدم والحداق وأصبح  مشاكسًا بعد ال� »صبوحة«

جاس�م النبهان: امتل�ك عراقة ه�ذا البلد 
وكان رائعا بكل ش�يء حتى في مصارعته للمرض 

عبدالرحم�ن الصال�ح: كنت أهاب�ه لكنني 
مع االحت�كاك مع�ه وجدته يمل�ك قلب�ًا ودودًا

كاملة العياد: رائد من رواد الحركة المس�رحية 
وتكريمه في مهرجان الكويت المسرحي ال� 11 واجب

فينا الكثير من المآثر، فقد كان 
في اعماله يقدم عدة شخصيات 
منه���ا االب واالخ والش���رير، 
وابرز م���ا ميزه انه ال يغضب 
من المقوالت والمالحظات وكان 
يستقبلها برحابة صدر حتى 
لو لم توافقه، فرغم انه لم يكن 
نجما من الصفوف االولى اال انه 

كان ممثال.
وكان السرة الفقيد كلمتهم 
حيث اع���رب ش���قيقه الفنان 
القدير احمد الصالح عن شكره 
الوطن���ي للثقافة  للمجل���س 
اقامة  والفن���ون واآلداب على 
هذا التأبين الخاص بمس���يرة 
الراحل جاسم الصالح، وقال: 
كان جاسم يعتبر المسرح مثل 
البيت ومن هواياته لعب كرة 
القدم اذ كان العبا من الدرجة 
الثانية وأحب الحداق ايضا، كما 
انه كان مشاكس���ا خاصة بعد 
ارتباطه في مسرحية »صبوحة« 

مع الفنان احمد مساعد.
ام���ا ابن���اء الراح���ل خالد 
وعبداهلل فاعربا عن امتنانهما 
لهذا التأبين واوضحا مدى حب 
والدهما للمسرح حتى وصل 
حبه لعمل بروڤاته في المنزل، 
وشكرا نيابة عن اخوانهم كل 

من قدم التعازي لفقدانه.

مفرح الشمري
بحضور كوكبة من الفنانين 
واالعالميين عقد المركز االعالمي 
لمهرجان الكويت المس���رحي 
بدورته ال� 11 مؤتمرا صحافيا 
خاصا بمسيرة الفنان الراحل 

جاسم الصالح.
في البداية قدمت مديرة ادارة 
الوطني  المس���رح بالمجلس 
ومدي���رة مهرج���ان الكوي���ت 
المس���رحي ال� 11 كاملة العياد 
التعازي الى اسرة الفقيد وفرقة 

المسرح الشعبي.
وقال���ت: لقد ت���رك الفنان 
الراحل جاسم الصالح بصمة 
واضح���ة في مجال المس���رح 
فهو احد الرواد المس���رحيين 
البارزين بهذا المجال، واشكر 
تجمع الفنانين تأبينا لمسيرة 

هذا الفنان الكبير.
واك���دت العياد بن���اء على 
توجيهات االمين العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاع���ي الذي اعتذر عن 
عدم الحضور الرتباطه المسبق 
بافتتاح معرض تشكيلي، ان 
الراحل جاسم الصالح  تكريم 
س���يتم كما كان مق���ررا وذلك 
الحركة  الكبيرة في  لعطاءاته 

الفنية.

البراز المفردة الكويتية.
وذكر ابوصالح ابرز اعماله 
م���ع الفن���ان الكبي���ر الراحل 
جاسم الصالح ومنها:  »حبابة 

والغرباء«.
االمارات���ي  الفن���ان  ام���ا 
عبدالرحمن الصالح فاش���ار 
الراحل  بالفنان  التقى  انه  الى 
جاس���م الصالح في نهاية عام 

 مي كساب: أنا صاحبة
أغنية »مصر أم الدنيا«

القاهرة � سعيد محمود
صرحت الفنانة مي كساب بأنها صاحبة اغنية »مصر ام الدنيا« كلمات 
امين بهجت وأحلان محمد حماقي الذي قام بتسجيلها مؤخرا وعرضها على 
العديد من الفضائيات، مؤكدة انها قامت بغنائها في اكثر من مناسبة منذ 
اكثر من عام، كما قامت بتس���جيلها في اكثر من برنامج على الفضائيات 
ومت تداولها على شبكة االنترنت، وقالت: فوجئت باملطرب محمد حماقي 
يغنيها على الفضائيات ويصرح بأنها أغنيته، وقالت: على الرغم من كل 
هذا ال اشعر بغضب من هذا املوقف، ألن هناك كثيرا من االغاني تغنيها وهي 
كان���ت من حق مطرب آخر وأقرب مثال على ذلك اغنية مميزة قدمتها في 
ألبومي السابق وهي في االصل كانت مملوكة للمطربة شيرين عبدالوهاب، 
ولكن الفارق الوحيد بيني وبني محمد حماقي هو انني اتصلت بشيرين 
وسألتها عن هذه االغنية، مبعنى آخر استأذنتها من باب االصول وألنها 
صديقتي، ولكن احلقيقة حماقي لم يتصل بي  ولم يخبرني بذلك، ولكنني 

التمست له العذر وقلت: انه ليس صديقي، فرمبا لذلك لم يتصل بي.

بيروت � ندى مفرج سعيد
يحل الفنان التونسي صابر الرباعي على برنامج املواهب الغنائي 
»ستار صغار« على قناة ابوظبي االولى، ليضفي جوا مليئا باحملبة 
واملرح، حيث يظهر كل محبته واهتمامه باألطفال املش���اركني في 
احللقة فيرحب بهم فردا فردا قبل التصوير ويحرص على راحتهم 
طوال الوقت، كما انه يداعبهم ويش���اكس مقدم البرنامج س���عيد 
املعمري بأس���اليب طفولية جميلة، وتعرض هذه احللقة مس���اء 

اخلميس املقبل الساعة ال�8 بتوقيت السعودية.
ويقدم صابر في سياق احللقة 3 اغنيات من اجمل اغانيه »انا 
قلت اس���أل« و»على نار« و»يا أغلى« ويغني مع االطفال »سيدي 
منص���ور« برفقة عازفة البيانو جولي نيك���وال، كما يهدي الفنان 
التونسي مش���تركي احللقة آلة موسيقية ولعبة يدوية باالضافة 

الى نسخة من ألبومه األخير »واحشني جدا«.
الفنان صابر الرباعي قال انه شعر بسعادة ال توصف ملشاركته 
في البرنامج حيث تعرف على مواهب األطفال ومتنى لهم النجاح 
في املستقبل، وتذكر طفولته املليئة باخلجل والشقاوة في آن واحد 
حيث بدأ مشواره الغنائي في سن مبكرة منذ اخلامسة عشرة من 
عمره، وكانت والدته تدربه على الغناء بينما يحرص والده على 

تعليمه العزف على آلة العود.

1960 عندما اختلف مع مسرح 
الخليج وانضم لفرقة المسرح 
الش���عبي وكان يهابه لكن مع 
االحتكاك وجد في قلبه ودا لو 
تم توزيعه عل���ى كل الخليج 
الجمي���ع بخير وكان  الصبح 

نموذجا يحتذى به.
من جانبه قال الناقد د.نادر 
القنة: الراحل مضى ولكنه ترك 

كان مرحا جدا ويمتلك س���عة 
الصدر.

بدوره قال الفنان القدير غانم 
الراحل  الصالح: زمالت���ي مع 
قديمة بدأت عن طريق المسرح 
الش���عبي، فقد كان رحمه اهلل 
يحمل في قلبه الماضي لدرجة 
انه كان يطلب من الكتاب الذين 
يعمل معهم التعديل في حواره 

والبدوي فقد كان يمتلك عراقة 
هذا البلد.

واض���اف: لقد جمعتنا عدة 
الس���عيد ومنها  ظروف منها 
الحزين، لق���د كان رحمه اهلل 
رائعا في كل شيء، صامدا قويا، 
فكان يصارع المرض الكثر من 

12 عاما.
اما الفن���ان القدير ابراهيم 

بيروت � ندى مفرج سعيد
الكويت مشتركها  خس���رت 
االخير في برنامج »جنم اخلليج« 
في س���هرة مباشرة من املسرح 
الكبير الذي اس���تضاف النجمة 
الس���هرة  ي���ارا في  اللبناني���ة 
التاسعة. وقد اعلنت فيها دياال 
مكي ومحمود بوشهري خروج 
املتسابق الكويتي بدر العوضي 
الذي نال اقل نسبة تصويت ورأي 

جلنة التحكيم.
متنى بدر العوضي لزمالئه 
التوفيق في البرنامج ونصحهم 
بالتقيد بآراء اللجنة ولو كانت 
قاس���ية، بعد ان خص بالشكر 
الفنان عبدالقادر الهدهود معلنا 
رضاه عن نفس���ه عل���ى الرغم 
من آراء اللجن���ة التي يحترمها 
وسيستفيد منها مستقبال. وعلى 
الرغم من حزن املشتركني على 
انهم عبروا  مغادرة زميلهم، اال 
له عن اعجابهم بعزفه على آلة 
العود وخروجه بهذا الشكل بعدما 
غنى بشكل رائع في هذه السهرة. 
وأوضح بدر س���بب عزفه على 
الفنان عبداهلل  الذي قام  العود 
الرويشد بضبطه خالل التدريبات، 
البرنامج  بعدما اصدرت ضيفة 
الفنانة ي���ارا على أغنية »هدي 
الت���ي تتميز بجوها  أعصابك« 
اخلليجي ومبقام »الرست« الذي 
ال ميكن تقدميه من خالل العزف 

على آلة البيانو.
هذا، وطلب املشترك عبداهلل 
من الس���عودية وعدا من بدر ان 

الالفت، منوهة في الوقت نفسه 
مبوهبة غيث وورود من العراق. 
والبد من االشارة الى انه وقبل 
بدء احللقة فاجأت الفنانة ديانا 
حداد صديقتها املخرجة نهلة 
الفهد بقالب حل���وى احتفاال 
بعيد ميالده���ا. كذلك تواجد 
فريق برنامج »سوالفنا حلوة« 
على قناة دبي خصيصا ملتابعة 
أجواء برنامج »جنم اخلليج« 
احلماس���ية م���ع اجلمهور في 

االستوديو.

مؤك���دة ان اصوات املش���تركني 
جميلة جدا، مضيفة ان اخلجل 
ورهبة املسرح أثرت سلبا على 

ادائهم.
وعن الغناء باللهجة اخلليجية 
نصحت يارا املشتركني باتقانها 
جي���دا ألن اجلمهور اخلليجي ال 
يرحم، واضافت ان لهذه اللهجة 
خصوصية، معتب���رة جناحها 
بأدائها نعمة من اهلل، كما حتدثت 
عن خصوصية كل مشترك، واصفة 
مودي بالصوت اجلميل واحلضور 

يلتقيا ويغنيا معا في مهرجان 
»ليال���ي فبراي���ر« املقب���ل. أما 
الفنان عبدالقادر الهدهود فعبر 
عن أس���فه ملغادرة »ابن بلده« 
البرنامج، مضيفا انه كان يتمنى 
أن يحمل اللقب، لكنه اضاف ان 
العدل في قرار اللجنة وتصويت 

اجلمهور.
وكان���ت يارا ق���د عبرت عن 
فرحتها باملشاركة في برنامج جنم 
اخلليج، ه���ذا البرنامج الضخم 
واملشغول باتقان كما وصفته، 

الصالل فق���ال: لقد التقيت مع 
الصالح في منتصف الخمسينات 
وكنا نلعب كرة القدم في نادي 
العمال وانقطعنا عن اللقاء حتى 
تقابلنا مجددا في عام 1965 في 
المسرح الشعبي فكنا نجلس 
دائما ونعمل من اجل الكويت 
والمسرح حتى اصبح الصالح 
محبوبا م���ن قبل الجميع النه 

م���ن جانب آخر اس���تجمع 
عدد م���ن الفنانين الكبار ابرز 
الفن���ان الصالح  مواقفهم مع 
وابرزهم رئيس فرقة المسرح 
القدير جاسم  الفنان  الشعبي 
النبهان الذي اعرب عن حزنه 
وعزى فناني الكويت في فقيد 
الحركة الفنية وقال: كنت اجد 
فيه االنس���ان الكويتي البحار 

بدر العوضي يغادر »نجم الخليج« وينصح زمالءه 
بالتقيد بآراء لجنة التحكيم رغم قساوتها

صابر الرباعي معجب »برشا« بمواهب »ستار صغار«!

يارا أحيت السهرة والهدهود حزين لمغادرة ابن الديرة


