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الفنانة القديرة حياة الفهد وخلفها صورة الفنان الكبير الراحل غامن الصالح

أقامتها فرقة »الخليج العربي« بحضور مدير إدارة المسرح ودعيج الخليفة ونخبة من نجوم الفن

مسرح الدسمة بكى غانم الصالح في أمسية تأبينه

تقدمي االفضل جلمهورهم.
واس����تطرد قائال: عندما ابلغت بوصالح بان دوره في »الكرة 
مدورة« مرسوم للفنان داود حسني الذي اعتذر عن جتسيده قال: 
»ماكو دور يفصل على احد فأن����ا فنان والفنان الزم يأدي جميع 
االدوار، مستذكرا عالقته به عندما كان ناظرا في املدرسة وبوصالح 

يأتي اليه للسؤال عن ابنائه.
وطالب الرشود اجلهات املسؤولة بوضع اسمه على احد شوارع 

الكويت لعطاءاته الكثيرة لوطنه واحلركة الفنية.
ومن جانبه حتدث جنل الفنان الراحل غامن الصالح بسام عن 
اجلانب االبوي واالسري في حياة بوصالح حيث قال: على الصعيد 
االنس����اني كان والدي مبثابة االخ والصديق مع اس����رته ويعشق 
اجللوس معهم دائما خاصة عندما ال يكون مشغوال في عمل فني 
وان����ه كان »بيتوتيا« وحريصا على اخذ رأين����ا في االعمال التي 

يقدمها وكان يسأل عنا دائما وعن احوالنا.
وقد شاركه في هذا احلديث عمه الفريق املتقاعد مساعد الغوينم 
الذي قدم الشكر لفرقة مسرح اخلليج العربي القامتهم هذه االمسية 
التأبينية متمنيا التوفيق للحضور والرحمة لش����قيقه غامن الذي 
قدم الكثير لوطنه وحمل في قلبه حبه لرفع اسمه عاليا في شتى 

املهرجانات الفنية والثقافية.
وفي نهاية االمسية اعلن عميد املعهد العالي للفنون املسرحية 
د.فهد السليم انه س����يطلق اسم الفنان الراحل على احدى قاعات 
املعهد وذلك ليكون اس����مه عالقا في عق����ول الطلبة الذين احبوه 

وعشقوا اعماله املسرحية والتلفزيونية.
ومن ثم قدمت فرقة مسرح اخلليج العربي درعا تذكارية لنجله 
تسلمها من مديرة ادارة املسرح باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب كاملة العياد مبش����اركة الرئيس الفخري لفرقة مس����رح 
اخلليج العربي عبدالعزيز الس����ريع ومستش����ارها الفنان القدير 

منصور املنصور.

ومن جانبها كش����فت د.نورية الس����داني للحضور عن بعض 
ذكرياته����ا التي جمعته����ا بالفنان الراحل عندم����ا كانت تعمل في 
التلفزيون ووصفته بانه من الفنانني القالئل الذين يس����تطيعون 
جتسيد الشخصيات بكل مرونة وكان تعامله مع اجلميع باحترام 

وبرحيله فقد الفن الكويتي احد اعمدته ورموزه.
ب����دوره قال الفن����ان القدير محمد جابر انه ل����م يفارق الراحل 
بوصالح طيلة مشواره الفني وذلك للعالقة الوطيدة التي جتمعه 
به حيث كانا يلتقيان يوميا حتى وفاته وكان حريصا على العمل 

حتى ال يعاني ابناؤه مثلما عانى هو في حياته.
اما رئيس فرقة مس����رح اخلليج العرب����ي الكاتب القدير محمد 
الرشود الذي عمل معه من خالل مسرحية »الكرة مدورة« بعد اعتذار 
الفنان داود حسني عن دوره املرسوم له فوصف تعامل بوصالح 
معه بالراقي وبان����ه من الفنانني احلقيقيني الذين يحرصون على 

ادواره وتقمصه للشخصيات التي يجسدها سواء على املسرح او 
في التلفزيون.

واضافت: كان رحمه اهلل ودودا وحنونا وانسانا قبل ان يكون 
فنان����ا، ال يبخل على من حوله مبا يحتاج����ه من عون ونصيحة 
ورأي وكان يضفي من خالل وجوده مع جميع العاملني معه سواء 
في كواليس املسرح او في االستديو ومواقع التصوير جوا ابويا 
وعائليا حيث كان يتفقد ويس����أل عن جمي����ع العاملني من فنيني 
وفنان����ني واداريني وكان متعاونا ألبعد احل����دود مع فريق العمل 
املشارك معه وملتزما مبواعيده وكان رحمه اهلل اول احلاضرين 

وآخر املغادرين.
ومتنت ام سوزان في نهاية حديثها ان تكون سيرة الفنان الراحل 
غامن الصالح احلياتية ومسيرته الفنية مثاال وقدوة جليل الشباب، 

النه كان منوذجا نادرا بني فناني جيله من الرواد.

مفرح الشمري
بعد مرور اربعني يوما على 
وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
الفنان غامن الصالح »بوصالح«، 
اقام����ت فرقة مس����رح اخلليج 
العربي امسية تأبني حتت رعاية 
الوطني  العام للمجلس  االمني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي وبحضور مديرة ادارة 
املسرح باملجلس الوطني كاملة 
العياد والرئيس الفخري لفرقة 
مسرح اخلليج العربي عبدالعزيز 
السريع والشيخ دعيج اخلليفة 
ونخبة من جن����وم الفن الذين 
الفقيد خالل مشواره  عاصروا 
الفني منهم: الفنانة القديرة حياة 
الفهد والفنان القدير محمد جابر 
ورئيس مجلس ادارة فرقة مسرح 
القدير  الكاتب  العربي  اخلليج 
القدير  الرشود والفنان  محمد 
احمد الصالح ود.نورية السداني 
والكاتبة القديرة عواطف البدر 

وعميد املعهد العالي للفنون املسرحية د.فهد السليم باالضافة الى 
الزمالء الصحافيني واالعالميني واسرة الفقيد.

انطلقت االمسية من خالل جولة احلضور في معرض الصور 
اخلاص بالفقيد والتي عبرت عن مس����يرته الفنية، باالضافة الى 
صور شخصية نادرة تعرض للمرة االولى نالت استحسان اجلميع 
الذين بدا عليهم التأثر وهم يش����اهدونها، النها حتمل بني طياتها 
الكثي����ر من املعاني اجلميلة التي كان����ت موجودة في قلب الفقيد 

الراحل »بوصالح«.
وبعد ذلك توجه احلضور الى خش����بة مسرح الدسمة ملتابعة 
الفيلم التوثيقي اخلاص بالفقيد والذي تضمن العديد من املشاهد 
التلفزيونية واملسرحية لبعض من اعماله والتي اختارها مخرج 
االمسية عبداهلل العابر بدقة لتتماشى مع اجواء ابيات الشعر التي 
كتبها الشاعر املخضرم عبداللطيف البناي وحملت عنوان »ورحل 
غامن« وصدح بها الفنان القدير س����ليمان الياسني والذي ابدع في 
إلقائها لدرجة ان احلضور لم يتمالكوا انفسهم وتأثروا بها خاصة 

في مشاهد دفنه التي »أبكت« اجلميع.
وم����ن ثم مت تقدمي بعض اللوح����ات املعبرة من بعض النجوم 
الشباب لفرقة مسرح اخلليج العربي الذين استغلوا بعض مالبس 
الش����خصيات التي قدمها الراحل في مشواره الفني مثل »باي باي 
لندن، رقية وس����بيكة، بيت بوصالح، الكرة مدورة« وغيرها من 

الشخصيات احملفورة في عقول محبيه.
وبعد ذلك حت����دث عدد من رفاق دربه من خ����الل الندوة التي 
حملت عنوان »غامن الصالح كما عرفناه« والتي شارك فيها كل من 
الفنانة القديرة حياة الفهد ود.نورية السداني والكاتب القدير محمد 
الرشود وجنله بسام وتصدى الدارتها الزميل محبوب العبداهلل 
حي����ث كانت البداية مع الفنانة القديرة حياة الفهد التي قالت: كم 
متني����ت اال تأتي هذه اللحظة وارثي االخ والزميل والصديق الذي 
كانت صفاته االنسانية تتخطى مواهبه الفنية وقدراته على اداء 

لقطات من األمسية
 التنظيم كان رائعا والكثير من الفنانني غابوا عن حفل 

التأبني.
 وضعت لوحة للفنان الراحل غامن الصالح رسمها الشاب أحمد 

مقيم في عمق املسرح وكانت مؤثرة كثيرا.
 في مشهد دفان بوصالح بالفيلم التسجيلي بكى العديد 

من احلضور.
 ش��باب فرقة مسرح اخلليج العربي كانوا شعلة من النشاط 

وعلى رأسهم يوسف البغلي وناصر الدوب.

 حضر أمس���ية التأبني عائلة الفقيد وكان التأثر واضحا 
عليهم.

 اس��تطاع املخرج عبداهلل العابر أن يقدم من خالل مش��اهد 
الفيلم التسجيلي مشاهد رائعة، باالضافة الى اللوحات املعبرة التي 

أداها بعض شباب الفرقة.
 ألقى الشاعر محمد قبازرد قصيدة رثاء باللغة العربية 
الفصحى، بينما ألقى الشاعر حافظ الرسن قصيدة باللهجة الشعبية 

واستحقت القصيدتان التصفيق احلار من احلضور.

مي عز الدين تتعرض 
لمواقف تهدد حياتها

موقف محرج لداليا البحيري 

تستعد الفنانة مي عز الدين خلوض جتربتها 
الدرامية التلفزيونية الثانية والتي حتمل عنوان 
»فيال كارما« من تأليف أمين سالمة في ثاني تعاون 

بينهما بعد مسلسل »قضية صفية«.
ويجري حاليا اختيار مخرج العمل وبقية أبطاله، 
وتدور القصة حول »كارما« التي تتعرض ملواجهات 
ومواقف تهدد حياتها، بسبب إميانها بقضيتها، ما 

يضطرها إلى مالزمة منزلها.

تعرضت الفنانة داليا البحيري ملوقف حرج خالل 
حفل تنصيبها سفيرة النوايا احلسنة ملكافحة مرض 
السكتة الدماغية، حيث أخطأ احد االطباء في اسمها 
خالل االعالن عن تنصيبها وذكر اس����م ليلي بدال من 
داليا وهو االمر الذي وضع����ه في موقف حرج أمام 

احلضور .
وأعربت داليا عن سعادتها بهذا املنصب موضحة 
أن هدفها هو انقاذ أكبر عدد ممكن من املصابني بهذا 
املرض خاصة م����ع تزايد حاالت الوفاة بني املصابني 
به مبعدل فرد من بني كل س����تة أفراد على مستوى 
العالم، مشيرة الى ان دورها سيكون في اطار التوعية  
باملرض من أجل  انقاذ الكثيرين الذين ميكن أن يعيشوا 
ويتغلبوا على املرض اذا اكتشفوا أعراضه مبكرا خالل 

ثالث ساعات أو أربع من االصابة.

مي عز الدين

داليا البحيري

بع���د تأخر ش���ركة روتانا 
املنتجة أللبوم وردة اجلزائرية 
في سداد مس���تحقات الشاعر 
محمد ع���وف، مؤل���ف أغنية 
»وخاصمتك«، ألكثر من ثالثة 
أشهر، قرر عوف سحب االغنية 
والتعاقد مع ليلى غفران لتكون 
االغنية نفسها هي االغنية االولى 
في ألبومها املقبل الذي تنتجه 
لنفس���ها وتطرحه بداية عام 

.2011
وفي ه���ذا اخلصوص، قال 
عوف ل� »النشرة«: وردة اتصلت 
بي، وأبدت استياء شديدا، ألنها 
أعلنت اكثر من مرة ان اغنية 
»خاصمتك« س���تكون االغنية 
االولى ف���ي ألبومها املقبل، ثم 
وجدت ان ليلى غفران ستصدر 
ألبومها باالسم نفسه، لكنني 

ش���رحت لها أبعاد املوضوع التي لم تكن تعرفه���ا، وأكدت لها أنني أكن لها كل 
احترام وتقدير، لكن خالفي مع »روتانا«.

وأضاف عوف: اتصلت بطوني س���معان، مس���ؤول انت���اج روتانا في ادارة 
بيروت، وش���رحت له تفاصيل املوضوع، لكنه لم يحل املش���كلة لذا اضطررت 

لبيعها لليلى غفران.

منة فضالي: أعلنت اعتزالي بال رجعة.. 
وتركت الفن لـ »الزبالة«

أكدت الفنان���ة منة فضالي 
أنها أعلنت اعتزالها 28 اجلاري، 
وقالت: قراري نهائي ولن أتراجع 
عنه، خاصة في ظل الشائعات 
الفترة  التي حاصرتني خالل 
النيابة لي  املاضية واستدعاء 
التي  بسبب محاضر الشرطة 

مت حتريرها ضدي.
 وأكمل���ت من���ة حديثه���ا 
ل���� »mbc.net«: منذ االحتفال 
بعي���د ميالدي وك���م الهجوم 
الذي تعرضت له، باالضافة الى 
محاضر الشرطة التي حتررت 
ضدي واستدعاءات النيابة لي 
كأنني مجرمة، كل هذه االجواء 
امللبدة بالغيوم جعلتني أفكر 

جديا في اعالن اعتزالي.
وعما س���تفعله بعد االعتزال، ذكرت الفنانة الش���ابة أنها ستتزوج وجتلس 
في البيت ب���دال من هذه املهانة التي تتعرض لها، وقالت: اعتزالي س���يريحني 
ويريح الناس جميعا، والفن لم يعطني أي ش���يء على مدار سنوات عملي، ولم 
يفكر أحد في تكرميي مثلما يفعلون مع اآلخرين الذين ال يستحقون، واحتراما 
لنفسي س���أترك كل شيء ل� »الزبالة«، لكني أقول اآلن: يا ريت الناس تسيبني 

في حالي.
وكانت النيابة قد طلبت استدعاء منة فضالي لسماع أقوالها في البالغ املقدم 
ضدها من مدير انتاج مسلس���ل تلفزيوني، بعدما اتهمها بالتسبب في خسارته 

مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب تعطيل تصوير مسلسل من انتاجه.

)قاسم باشا(درع تذكارية لنجل الراحلمديرة إدارة املسرح كاملة العياد تتقدم احلضور

منة فضالي

ليلى غفران

ليلى غفران تخطف »وخاصمتك« 
من وردة الجزائرية


