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العائلة الفنية الكويتية والخليجية والعربية مازالت تعيش حالة من الصدمة لوفاته

فرقة المسرح العربي تنعى غانم الصالح
.. وعسيري يفتتح دار عزاء إلكترونية للدعاء له

 عبدالحميد الخطيب
مازالت العائلة الفنية الكويتية واخلليجية 
والعربية تعيش في حالة صدمة بعد فقدان 
الفنان الكبير الراحل غامن الصالح رحمه اهلل 
الذي وافته املني���ة فجر الثالثاء املاضي في 
املستش���فى الذي كان يعالج فيه بالعاصمة 

البريطانية لندن، بعد معاناة مع املرض.
وقد أصدرت فرقة املس���رح العربي بيانا 

نعت فيه الفقيد رحمه اهلل وجاء فيه:
تنعي فرقة املس���رح العربي الى الشعب 
الكويت���ي الكرمي والى أقطار الوطن العربي 
كافة وفاة الفنان الكبير غامن الصالح، الذي 
وافاه االجل احملتوم بعد رحلة عالج قصيرة 

في لندن.
والفنان الفقيد هو أحد مؤسسي فرقة 
املسرح العربي في 1961/10/10، وقد ملع اسمه 

من خالل ما قدمه من أعمال إبداعية كثيرة 
في مجال املسرح والتلفزيون واالذاعة في 
الكويت من���ذ البداية االولى وحتى وفاته 
رحمه اهلل، وستظل هذه دائما عالمات بارزة 
لنا ولالجيال القادمة. ويعد الفنان القدير 
غ���امن الصالح رائدا من أبرز رواد احلركة 
املس���رحية الكويتية والعربية من خالل 
عطاءاته على مدى اكثر من خمسني عاما.

وأضاف البيان: غامن الصالح )بوصالح( 
بالنسبة إلخوانه في املسرح العربي مثال 
يحتذى به ليس على املستوى الفني فحسب، 
بل في اخللق الرفيع والكرم االنس���اني، 
وطيب���ة القلب وحبه للجميع س���واء من 
زمالء الدرب أو اجليل اجلديد من الشباب، 
فكان بني زمالئه متواضعا، ومع الشباب 

ناصحا وموجها.

وتابع البيان: اس���م غامن الصالح سيظل 
محفورا على جدران مقر مس���رحه تاريخا 
ناصعا يحكي قصة مسيرته العطرة بفضل 
ما قدمه من املسرحيات اخلالدة، واملسلسالت 
التلفزيوني���ة واالذاعية، التي تؤرخ ملرحلة 

مهمة من تاريخ كويتنا احلبيبة.
كما سيظل اسم »بوصالح« محفوظا في 
مكانة خاصة في قلوب زمالئه وإخوانه مجلس 
إدارة وأعضاء فرقة املس���رح العربي الذين 
فجعوا برحيله لوال التسليم بإرادة اهلل، ولم 
ال وقد كان يحمل قلبا كبيرا يتسع للجميع 
ويسأل عنهم في املناسبات السعيدة واحملزنة 

التي مرت بأعضاء فرقته.
وق���ال البيان: لقد واك���ب الفنان الكبير 
انطالقة هذه الفرقة مبش���اركته في عشرات 
املس���رحيات من انتاج الفرق���ة، نذكر منها 

مسرحية: صقر قريش، الكويت سنة 2000، 
حط حيله���م بينهم، حط الطير طار الطير، 
مطلوب زوج حاال، عالم نساء ورجال، عائلة 
إمبراطور يبحث عن وظيفة،  بوصعرورة، 

وغيرها الكثير.
وقد كرم في يوم املسرح العربي لتكرمي 
الفنان املسرحي 1980، كما كرم في احتفاالت 
اليوبيل الفض���ي للفرقة عام 1986. وكان 
يخطط م���ع إخوانه الرواد ومجلس ادارة 
الفرقة لإلعداد حلفل اليوبيل الذهبي الذي 

يصادف 2011/10/10.
وزاد: نحن اذ نشعر باحلزن لفقد عزيز 
كان بيننا، يتوجه مجلس ادارة فرقة املسرح 
العربي بخالص الشكر وعظيم التقدير الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، الذي شمل فقيدنا الغالي برعايته 

طوال فترة مرضه.
وأضاف البيان: غامن الصالح من القامات 
الكبيرة والنجوم الكبار الذين س���يظلون 
حاضري���ن ومؤثرين مبا قدم���وه لذاكرة 
املسرح العربي ومكتبة التلفزيون ومكتبة 

اإلذاعة. 
وسيظل »بوصالح« حاضرا ومؤثرا مبا 
تركه لنا من مب���ادئ نبيلة، وخلق رفيع 
ونفس طيبة مؤمنة، نسأل اهلل القدير ان 
يتقبله قبوال حسنا، وألسرته ولكل محبيه 

خالص العزاء، وله منا كثير الدعاء.
من جانب آخر، وفي بادرة إنسانية جديدة 
فتح ع��دد من الفنانني صفحاته���م عل��ى موقع 
ال� »فيس بوك« لإلسهام في الدعاء للفقيد الراحل 
ومنهم الفنان حس����ن عسيري الذي افتتح دار 
عزاء إلكترونية لتقبل واجب العزاء في الفنان 

الراحل غامن الصالح الذي توفي عن 67 عاما اثناء 
عالجه من سرطان الرئة في احد مستشفيات 
لندن، الثالثاء املاضي من خالل نافذة احملبني 
حلس����ن عس����يري على موقع ال� »فيس بوك« 
http://www.facebok.com/Hassan.fans إسهاما 
منه في الدعاء والرحمة للمغفور له بإذن اهلل 
غامن الصالح الذي كانت تربطه به عالقة وثيقة، 
حيث سبق ان قدما معا عملني من إنتاج شركة 
الصدف وهما »س����وار 1« و»صراع في الوقت 
الضائ����ع« وحيث أكد عس����يري ان تواصلهما 
توطد بعالقة ودية وعائلية طويلة بسبب تردد 

األخير على السعودية للعالج.
يذكر ان جثمان الفقيد الفنان الكبير الراحل 
غامن الصال���ح، رحمه اهلل، وصل الى البالد 
مساء امس وسيوارى جثمانه الثرى اليوم 

في مقبرة الصليبخات.

الفقيد الفنان الكبير الراحل غامن الصالح رحمه اهلل .. ومع الفنانة القديرة حياة الفهد في لوكيشن »اخلراز« شارحا للزميل مفرح الشمري دوره في املسلسل الراحل غامن الصالح مع العمالق عبداحلسني عبدالرضا في مسلسل »زمن اإلسكافي«

الجسمي يعثر
 على »وردة نادرة الوجود«

المارا ينفي مالحقة المحكمة المغربية
 لنانسي عجرم.. ووعكة صحية تلغي حفالتها

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفى جيجي المارا مدير أعمال 
الفنانة نانسي عجرم كل ما تردد 
عن وجود قضايا مرفوعة ضدها 
في احملاكم املغربية تطالبها بدفع 
مبلغ 104 آالف دوالر، وقال المارا: 
ما أثي���ر بإحدى الصحف املغربية 
حول وجود عدة قضايا ضد نانسي 
عج���رم باحملاكم املغربية ليس له 
أساس من الصحة، ألنها وشركتها 
لم توقعا أي عقود مع الشركة التي 
تدعي هذا الكالم، مش���يرا الى أنه 
كلف محامي شركته برفع دعوى 
قضائية ضد هذه الشركة، وأرسلت 

إنذارا كاذبا لنانسي.
وكانت صحيفة مغربية نشرت 
منذ أيام أن شركة مغربية متخصصة 
في مجال العالقات العامة وتنظيم 
الفنانة  احلفالت تنتظر وص���ول 
اللبنانية نانسي عجرم إلحياء حفل 
غنائي باملغ���رب يوم 22 اجلاري، 
بدعوى قضائية أمام احملاكم املغربية 
املختصة، مما قد يؤثر سلبا على 

حضورها إلحياء حفل فني.
من جهة أخرى، ألغت نانس���ي 
كل حفالتها للفت���رة املقبلة وذلك 
بع���د تعرضه���ا لوعك���ة صحية 
نتيجة احلمل أدخلتها املستشفى، 
ونصحها طبيبها بالراحة فقررت 
ايقاف العشرات من احلفالت التي 
كان مق���ررا احياؤه���ا ما بني قطر 

ومصر ولبن���ان واألردن واملغرب 
وتونس والبحرين وهولندا حيث 
كان يفترض ان تشارك قبل نهاية 
الشهر اجلاري الفنان فضل شاكر 

حفال في هولندا.
يذكر أن نانسي عجرم انتهت من 
تصوير أغنية »يا كثر« اخلليجية، 
املنتظر عرضها  في بيروت، ومن 
عل���ى األرجح خالل ش���هر مارس 
التي  الثالثة  2011، وهي األغني���ة 
تقوم بتصويرها بطريقة الڤيديو 
كليب من ألبومها األخير »نانسي 7«، 
حيث عرض لها مؤخرا كليب »فيه 
حاجات« الذي صورته مع املخرجة 
نادين لبكي، أما الكليب الثالث فهو 
»شيخ الشباب« املقرر عرضه خالل 

شهر ديسمبر املقبل. 

»روز كازان« هو عنوان األغني���ة »املنفردة« اجلديدة التي 
أطلقها الفنان حس���ني اجلس���م��ي، عب��ر االذاع��ات اخلليجية 

والعربية.
واألغنية من كلمات وأش���عار الشاعرة االماراتية غياهيب، 
التي قامت بتجديد التعاون مع اجلس���مي، بعد النجاح الكبير 
الذي حتقق من خ���الل التعاون فيما بينهما في بعض األعمال 
السابقة واألغنية اجلديدة »روز كازان« التي تعني اسم »وردة 
نادرة الوجود«، من أحلان وتوزيع املوسيقي االماراتي ابراهيم 

السويدي، وتقول كلماتها:
قطف��ت لك م��ن روض خلف��وق ريحان

م��ع س��اري النس��مات حمل��ت طيب��ه
كازان روز  ش��ذا  فيه��ا  قطايف��ن 

ربوع��ن خصيب��ه م��ن  هال��ك  نقي��ت 
وله��ان حتي��ات  ب��ه  س��المن  تنق��ل 

به��ا ح��س احمل��ب احلبيب��ه حسني اجلسميمخل��ص 

نانسي عجرم

جيجي المارا


