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ومضات

محمد السنعوسي.. 
سفير البهجة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

من اعتمد على نفسه ُسرَّ بنجاحه!
هذه حقيقــة ألن االعتماد على النفس 

أساس النجاح.
لــذا ال عجــب أن تبوأ محمــد ناصر 
السنعوسي املراتب في اإلعالم عن جدارة 

واستحقاق.
حزن عميم خيم في أوساط الكويتيني اثر 
وفاة الوزير االسبق محمد ناصر السنعوسي 
- رحمــه اهللا - يوم الثالثــاء ٢١ من ربيع 
اآلخر ١٤٤٤هـــ املوافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢م 
ودفن األربعاء املوافق ٢٠٢٢/١١/١٦ في مقبرة 

الصليبخات.
رجل أدخل علينــا البهجة وكان بحق 
سفير الســعادة، رحيما عطوفا ذا ضمير 
متقد، وذكرياتنا معه كثيرة وذات شجون في 
التلفزيون وشوبيز واملشروعات السياحية 

وسليل اجلهراء وكل سنعوسياته!
األستاذ اإلعالمي محمد السنعوسي قامة 
(بانوراما) كويتية، أحب بلده ومهنته وأدى 
رسالته (تتفق أو تختلف مع السنعوسي) هو 

كما هو (أيقونة اإلعالم الكويتي)!
القدير محمد ناصر  زاملت أســتاذي 
السنعوسي منذ كنت أمينا للسر بجمعية 
املعلمني الكويتية وأيضا عندما كنت مديرا 
لإلعالم في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
أو في «األنباء» كلها محطات تعاون وتواصل 

وذكريات!
صعب جدا أن حتصر في مقالة صغيرة 
كل أعمال محمد السنعوســي - رحمه اهللا 
- ألنها مســيرة حافلة بــكل أنواع العطاء 
اإلنساني والعربي واإلسالمي والعاملي مليئة 
باإلجنازات فهو بصدق أحد ركائز الكويت 

من الرواد من الرعيل األول.
السنعوسي من الرجال املخضرمني، حيث 
يبهرك بشخصيته وثقافته وحسه الوطني 

وحدسه اإلعالمي ومهنيته العالية.
لقد كتبت عنه عدة مقاالت في حياتي 
من أبرزها: األرشيف التلفزيوني.. زمانه 
وفارســه ونشــرت بتاريخ ١٥-٦-٢٠١٢
وبانوراما «السنعوسي»! بتاريخ ٢٩-١٠-
٢٠٢١ - بانوراما T٤ الكويتية - البحرينية 
بتاريخ ١٤-٨-٢٠١٨ - والكلمة مغنم ومأثم 
بتاريــخ ١٣-١-٢٠١٢ وبتاريخ ١٤-٩-٢٠١٣
مقالة بعنوان: عشــاق «السبهللة»، وقد 
كتب األســتاذ محمد السنعوسي مسك 
الكتب في «حني تتداعى ذكريات العبداهللا» 
عن حياة الزميل األستاذ سليمان صالح 
الفهد - رحمه اهللا - على الغالف األخير: 
لتكون األمور بخواتيمها وهو بحق إجناز 
مبهر ويســد فراغا في املكتبة الكويتية، 
وبجهد استاذنا القدير حمزة عليان اطال 
اهللا في عمره في صحــة ليغني املكتبة 

الكويتية مبؤلفاته.
كما أنني سعدت بكتابة مقال في جريدة 
«األنباء» بتاريخ ١٦-٤-٢٠١٤ بعنوان (همسة 
ألستاذي «السنعوسي») في تكرميه، وكلها 
لتاريخه اإلعالمي  مشاعر احترام وتقدير 
الكبيــر ودوره في جعل البصمة الكويتية 

تدخل العاملية من خالل األفالم العاملية.

نعم.. وداعــا أســتاذنا محمد ناصر 
السنعوسي وسندعو لك بظهر الغيب بحجم 
عطائك الوطني الذي قدمته في سماء الديرة 
وستبقى كتبك في ذاكرتنا ومحطة رجوع 
لألجيال الكويتيــة املتعاقبة على تاريخك 

املجيد.

ومضة: وداعا أستاذ اإلعالم في الكويت ورحمك 
اهللا يا أبا طارق الصديق العزيز أستاذ اإلباء 

الذي يذكرنا بالشاعر البحتري القائل:
وصنت نفسي عما يدنس نفسي

وترفعت عن جدا كل جبس
وغابت تلك االبتســامة الساحرة التي 

تذكرنا بإيليا ابوماضي القائل:
قال: الليالي جرعتني علقما

قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما
فلعل غيرك، إن رآك مرمنا
طرح الكآبة جانبا وترمنا

آخر الكالم: قال تعالى: (وما كان لنفس أن 
متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً - آل عمران 

.(١٤٥ -

زبدة احلچي: وهكذا ترجل أحد فرسان الكويت 
األخيار من اإلعالميني البارزين والذي جعل 
من حياته رسالة ومثابرة حتى وصول الهدف 
بهمة فكانت جتربته اإلعالمية العريقة طريقه 
نحو حصد املزيد من النجاحات، وهنا تظهر 
«عبقرية السنعوسي» حارسته، وهو فعال 

سر جناحه في حياته.
أيها الكويتيون الكرماء سأدعو له فأمنوا:

اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واجعل قبره 
روضة من رياض اجلنة ومنزلته الفردوس 
األعلى من اجلنة مــع النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
 لقــد صنع األســتاذ محمــد ناصر 
السنعوسي جناحا في اكثر من عمل وكنا 

نرى الفرحة تشع من ناظريه.
كل العزاء الى اســرته وعائلته الكرمية 
زوجتــه وأبنائه وبناته وإخوانه وأصدقائه 
ومحبيه، ضارعني للمولى عّز وجّل أن يرحمه 
ويلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا هللا وإنا 

إليه راجعون.

تراب الكويت احتضن جثمان رائد اإلعالم محمد السنعوسي

مفرح الشمري 

وسط جموع غفيرة من مختلف 
أطياف املجتمــع اكتظت بهم مقبرة 
الصليبخات عصــر امس، احتضن 
تــراب الكويت جثمــان رائد االعالم 
الكويتــي «املتميــز» وزيــر االعالم 
االســبق محمد ناصر السنعوســي 
الذي وافته املنية الثالثاء بعد صراع 

مع املرض.
املشهد في مقبرة الصليبخات كان 
مؤثرا بهذه اجلموع لوداع االعالمي 
واملنتج واملؤسس لتلفزيون الكويت 
«بوطــارق» الــذي اعطــى لديرتــه 
الكثير من خالل اجنازاته وعطاءاته 
االعالمية ومساهماته إلبراز اسم بالده 
فــي احملافل الدوليــة اعالميا وفنيا 
وســياحيا من خــالل افــكاره التي 
ميزت تلفزيون الكويت وإنتاجاته 
في تلك الفتــرة التي ابرزت العديد 
من النجوم سواء في التلفزيون او 
في االذاعة، ليحفر اسمه في تاريخ 
االعالم الكويتي واخلليجي والعربي 

بحروف من ذهب.
احلزن واألسى على وجوه رفقاء 
دربه كان املشــهد املســيطر، والذي 
حرصت كاميرات التلفزيون ومواقع 
االخبــار بالتواصل االجتماعي على 
رصده من خالل نقل مشاعرهم بفقدان 
هذا الرمــز واالعالمــي الكبير الذي 
لم ولن يعوض في االعالم الكويتي 
واخلليجــي، ألنــه كان صانــع فكر 

ومبتكر برامج قلما يتكرر في وقتنا 
احلالي.

في هــذه االجواء املليئة باحلزن 
واألسى، عبر وزير االعالم والثقافة 
الشــباب  الدولــة لشــؤون  وزيــر 
عبدالرحمن املطيري عن حزنه لرحيل 
االعالمي القدير قائال: نعزي انفسنا 
بوفاة وزير اإلعالم األسبق اإلعالمي 
الكبيــر محمــد ناصر السنعوســي 
وهو من أهم األسماء التي ملعت في 
ســماء اإلعالم الكويتي وقدم خالل 
مسيرته العديد من األعمال اإلعالمية 
الناجحة التي شكلت عالمة مميزة في 
مسيرة تلفزيون الكويت الذي كان 

أحد مؤسسيه، رحمه اهللا وغفر له 
وادخله فسيح جناته.

وأكــد الفنــان القديــر «شــادي 
اخلليــج» عبدالعزيز املفرج رئيس 
جمعية الفنانني الكويتيني أن الراحل 
قــدم الكثير للســاحة اإلعالمية في 
الكويت واخلليج من خالل إسهاماته 
التي أبرزت شاشة تلفزيون الكويت، 
مؤكــدا أن رحيلــه خســارة كبيرة 
لإلعــالم الكويتــي واخلليجي، ألنه 
من الشخصيات التي ال تتكرر بيننا.
مــن جانبه، قال الفنــان القدير 
محمد املنصــور ان الكويت فقدت 
رمزا اعالميا كبيرا برحيل «بوطارق» 

بعد رحلة عطاء كبيرة، وكان داعما 
جلميع الفنانني عندما أسس تلفزيون 
الكويت وقدم العديد من االسهامات 
التي ابــرزت تلفزيون الكويت من 
خالل البرامج واملسلسالت وأفالم 
السينما التي شارك في انتاجها مثل 
فيلم «الرســالة» و«عمــر املختار» 
وغيرها من االعمال التي التزال عالقة 
في االذهان، رحم اهللا بوطارق، كان 
اعالميا صادقا صاحب افكار مميزة 
وداعما ألي مبدع يجد فيه املوهبة.
من جهتــه، ذكر املطــرب القدير 
نبيل شــعيل انه استفاد منه كثيرا 
عندما اســتضافه في برنامجه «مع 
بوشــعيل» الذي يعتبر آخر لقاءات 

الراحل «بوطارق» التلفزيونية.
وأضاف بوشعيل: الكلمات ال توفي 
حق بوطارق، اهللا يرحمه، فهو اعالمي 
من طراز فريد ومحب للجميع وداعم 
ألي صوت اعالمي جديد، وبرحيله 
فقدنا رجال وطنيا كان يحرص دائما 
على أن تكون شاشة تلفزيون الكويت 
مميزة، اهللا يرحمه ويغفر له ويدخله 

فسيح جناته.
 الفقيــد «املتميز» محمد ناصر 
السنعوســي، هامة وقامة اعالمية 
وثقافيــة مهمة ليس فــي الكويت 
فحسب بل في العالم العربي، نتمنى 
مــن وزارة االعــالم تخليد اســمه 
بإطالق اسمه على مبنى التلفزيون 
ألنه من اهم مؤسسيه.. أمنية نتمنى 

أن تتحقق.

وسط حضور جموع غفيرة من مختلف أطياف املجتمع

الفنان القدير «شادي اخلليج»

جثمان الراحل محمد ناصر السنعوسي محموال على األكتاف

الفنان القدير محمد املنصور مشاركا في تشييع الراحل

الوزير عبدالرحمن املطيري يرثي الراحل بكلمة لتلفزيون الكويت

املطرب القدير نبيل شعيل يقدم واجب العزاء ألسرة الراحل

بن حسني ودشتي ومحمد في حفل كويتي ١٠٠٪

ياسر العيلة

اجلمهور الكويتي على موعد في 
اليوم األول من شهر ديسمبر املقبل 
مع حفل غنائــي مميز ومختلف عن 
باقــي احلفــالت التي أقيمــت الفترة 
األخيرة، وسبب االختالف أن احلفل 
سيكون بنكهة كويتية خالصة ١٠٠٪، 
حيــث يجمع بني اخلبرة املتمثلة في 
املطــرب القدير خالد بن حســني في 
ثاني حفالته عقب عودته الى الغناء 
مجددا بعد فترة غياب طويلة، ويضم 
احلفل جنمني من الشباب هما املطرب 
إبراهيم دشتي صاحب الصوت املميز 
واحلضور اجلميل، واملطرب جاسم 
محمــد الذي ميتلك إحساســا مرهفا 

وأداء جميال.
يقام احلفل في قاعة بدرية بفندق 
«اجلميرا» - شاطئ املسيلة، ويصاحب 

النجــوم الثالثة على املســرح فرقة 
موســيقية كبيرة يقودها املايسترو 
الكويتــي د.أحمد العود الذي ســبق 
له قيادة الفرقة املوســيقية في حفل 
املطرب خالد بن حسني ضمن جلسات 
عيد األضحى املاضي الذي أقيم مبركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي، وحقق 
احلفــل جناحا باهرا وســط حضور 
جماهيري حاشد، استمتع مبجموعة 
من األغاني اجلميلة ملطربهم بن حسني، 
واســتعادوا مــن خاللهــا ذكرياتهم 

اجلميلة.
ويبــدو أن اجلهة املنظمة شــركة 
«إيكوليــزر أرت برودكشــن» كانت 
حريصة على أن يكون احلفل بالكامل 
كويتيا بحتا، خاصة أنه العمل األول 
لهذه الشركة الوليدة التي نتمنى لها 
النجاح، وأن تقدم للجمهور الكويتي 
حفالت غنائية راقية تعكس الصور 

احلضاريــة لهوليوود اخلليج، ومن 
أجل ذلك حرص القائمون على الشركة 
علــى توفير كل عوامــل النجاح لهذا 
احلفل مــن إضاءة وجتهيز مســرح 
وهندسة صوت وتنظيم، مستعينني 

بأحدث التقنيات في هذا املجال.
اجلدير بالذكر أن آخر حفالت النجم 
إبراهيم دشتي كانت في فبراير املاضي 
من خالل حفل شــارك فيه مع النجم 
حسني اجلسمي، والنجم الشاب بدر 
الشــعيبي ضمن حفــالت «مهرجان 
الكويــت»، كما أحيــا أيضا حفال في 
مهرجان «فبراير الكويت ٢٠٢٢» والذي 
أقيم في قاعة «األرينا»، وشارك فيه 
مع النجم الكبير نبيل شعيل والنجمة 
أنغام، وبالنسبة للنجم جاسم محمد، 
فكانت آخر حفالته الغنائية هي «ليلة 
الســندباد» والتــي أقيمت ســبتمبر 
املاضي مبركز جابر األحمد الثقافي.

يقام في األول من ديسمبر في قاعة بدرية باجلميرا بقيادة املايسترو أحمد العود

احمد العود جاسم محمد خالد بن حسني ابراهيم دشتي

الشـركة املنتجة وّفرت أحـدث التقنيات والتجهيـزات خلروج احلفل بشـكل مختلف ومميز

مي سليم تكشف
عن أزمتها الصحية

عال غامن تعود للتمثيل 
بعد غياب ٦ سنوات

القاهرة - خلود أبواملجد

كشفت الفنانة مي سليم عن تفاصيل األزمة الصحية 
التي مرت بها خالل الفترة املاضية، مشيرة إلى أنها أصيبت 
بحساسية شديدة، وقالت في تصريحات صحافية: «لسه 
بتعافى وكنت تعبانة، وأصبت باحلساســية الشــديدة 
وأخــذت أدوية خاطئة وفيها نســبة كورتيزون عالية، 
ونتيجــة الكوريتزون أثر في وجهي أكثر من جســمي، 

واحلمد اهللا أحسن دلوقتي».
وسبق ملي أن كتبت عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك» 
منشورا أوضحت فيه: «بقالي شهر تعبانة جدا، احلمد هللا 
بقيت كويسة بس اكتشفت إن الواحد ضعيف جدا، وإن 
الدنيــا وال حاجة خالص، الزم حتمد ربنا على الصحة، 
وعلــى كل حاجة عندك، مفيش حاجة تســتاهل خالص 

إنك تتعب نفسك عليها، قول احلمد هللا».
وتشارك مي سليم في فيلم «التاروت»، وهو من بطولة 
الفنانني: ســمية اخلشــاب، رانيا يوســف، عالء مرسي، 
عبدالعزيــز مخيون، وعــدد آخر من الفنانــني، وتأليف 
معتز املفتي، وإخراج إبرام نشــأت، وتــدور أحداثه في 
إطار اجتماعي تشــويقي حول قضية حترش باألطفال، 

وتتطور األحداث بعد ذلك.

القاهرة - محمد صالح

تعاقدت الفنانة عال غامن على بطولة مسلســل جديد 
بعنــوان «توحة» من املقــرر البدء فــي تصويره خالل 
أيام قليلة ليلحق العرض مبوسم رمضان املقبل، وذلك 
بعد ٦ ســنوات من االبتعاد عن الوســط الفني املصري، 

واالستقرار في أميركا برفقة ابنتيها.
مسلســل «توحة» من إخراج محمد النقلي، ويشارك 
عــال البطولة كل من: أحمد بديــر وانتصار وعابد عنان 
ودنيا املصري وعدد آخر من الفنانني جار التعاقد معهم.

يذكر أن عال غامن ابتعدت عن الوسط الفني منذ العام 
٢٠١٧، بعد عرض آخر أفالمها «الفندق» دون حتقيق إيرادات 
مناسبة، وشاركها البطولة محمد جناتي ومروى وأحمد 
بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام 
خالل مسلســل «طعم احلياة» مع ســامو زين وساندي 
وحسناء سيف الدين وإخراج عبدالعزيز حشاد، إضافة 
إلى مسلســل «ظل الرئيس» مع ياســر جــالل ومحمود 

عبداملغني، وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.


