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العمل كوميدي وشهد حضوراً جماهيري ًا كبيراً

هيا الشعيبي وداود حسين وإلهام الفضالة
في «عودة ريا وسكينة» بمهرجان صيفي ثقافي 14

فنان في الذاكرة
جاسم الصالح

كتب املحرر الفني:

• مشهد من املسرحية

تغطية فالني فخري:
على هام�ش فعاليات مهرجان
�صيفي ثقايف  14وال���ذي يقام
برعاية املجل�س الوطني للثقافة
وال��ف��ن��ون والآداب بالكويت،
وب��ح�����ض��ور م��دي��ر امل��ه��رج��ان
فوزية العلي ،قدمت الفنانتان
هيا ال�شعيبي و�إلهام الف�ضالة
باال�شرتاك مع النجم داود ح�سني
العر�ض امل�رسحي «ع��ودة َر َّي��ا

• تكرمي طاقم املسرحية في املهرجان

و�سكينة» على م�رسح عبداحل�سني
عبدالر�ضا بال�ساملية وبح�ضور
جمهور عري�ض م��ن املقيمني
واملواطنني وزوار الكويت الذين
�أبدوا �إعجابهم بالعر�ض.
وقد قامت فوزية العلي بتكرمي
طاقم عمل امل�رسحية على عر�ضهم
الكوميدي املميز وذلك يف نهاية
العر�ض امل�رسحي
وقالت ال�شعيبي �إنها �سعيدة
ب ��إع��ادة ه��ذه التجربة الرائعة

خالل فعاليات املهرجان الأكرث
�شعبية يف الكويت بعد جناحها
ال�����س��اح��ق يف ال��ع��ر���ض الأول
و�سعيدة �أي�ضا بتجاوب اجلمهور
مع العر�ض.
كما قدمت �شكرها وامتنانها على
دع��م املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب لها ولكل فناين
الكويت.
وا�ضافت انها �سعيدة بالتكرمي من
قبل املهرجان.

وقد ح�رض العر�ض عدد من قيادات
املجل�س منهم د .تهاين العدواين
وكيلة املجل�س واال�ستاذة �ضياء
البحر م��دي��رة ادارة ال�ش�ؤون
االداري��ة باملجل�س والعديد من
و�سائل الإعالم.
امل�رسحية عر�ضت يف الدمام
بال�سعودية بعد جناح عرو�ضها
يف عيد الفطر بالكويت ،وها
هي ت�شارك يف فعاليات مهرجان
«�صيفي ثقايف».

وقدمت عرو�ضه امل�رسحية داخل
وخ���ارج ال��ك��وي��ت بنجاح كبري
ويحافظ العمل على احلدوتة
املعروفة لكن مبعاجلة كويتية
خمتلفة حيث �شارك داود ح�سني يف
دور مر�شد �سياحي وهي �شخ�صية
لي�ست يف الق�صة الأ�صلية ،ولعب
خالد الربيكي وثامر ال�شعيبي
دوري �ضابطي �رشطة .وامل�رسحية
من ت�أليف هيا ال�شعيبي و�إخراج
ثامر ال�شعيبي.

طرح الفنان نا�صيف زيتون�أغنيته اجلديدة «�سلمي» من كلمات
حياة �إ�سرب� ،أحلان ف�ضل �سليمان وتوزيع عمر �صباغ عرب
«يوتيوب» والتي هي الأغنية الثامنة من �ألبومه اجلديد.
وكان طرح قبلها �أغنيات «تكي»« ،كل يوم بحبك»« ،ما بظن»،

دانة المساعيد :أمي
مازالت تحت األجهزة
في مستشفى مبارك
كتبت �سو�سن �أ�سعد:
تعر�ضت والدة الفنانة دانة امل�ساعيد لوعكة
�صحية دخلت على اثرها الى امل�ست�شفى
لتلقي العالج وال تزال ترقد يف م�ست�شفى
مبارك وقد قامت ال�صفحة الفنية
باالت�صال ب�شقيقة الفنانة دانة
امل�ساعيد «ب�شاير» وقالت
ان والدتها ال تزال تعاين
من بع�ض نوبات ال�سكر
وهي حتت الرعاية الطبية
االن ،و«ال�شاهد» تتمنى
لها ال�شفاء العاجل.
و يف ت�رصيح خا�ص من
دانة قالت :احلمد لله حالة
امي حت�سنت ولكن ما زالت
حتت االجهزة وا�شكر جميع
ا���ص��دق��ائ��ي وزم�ل�ائ���ي على
وقفتهم معي �سواء من خالل
االت�صال او الر�سائل ويعجز
ل�ساين عن �شكرهم وامتنى منهم
الدعاء لها.
واجلدير بالذكر �أن الفنانة دانة
امل�ساعيد ع��ادت م��ن جديد الى
الو�سط الفني بعد انقطاع وبقوة.
• دانة املساعيد

لقاء حليمة بولند بشبيهتها
السعودية في تركيا
ن�رشت الإعالمية حليمة بولند مقطع فيديو ،مت تداوله عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي ،مع �شبيهتها ال�سعودية يف تركيا.
و�أطلّت بولند مع �شبيهتها يف مقطع الفيديو ،وهما يتبادالن
�أطراف احلديث ،ثم �س�ألت اجلمهور بدورها :هل جتدون �أن
هنالك �شبه؟
وظهرت يف الفيديو وهي يف �أحد املطاعم يف �إ�سطنبول ومعها
فتاة قالت عنها �إنها �شبيهتها ،وهنا علقت الأخرية �أن كثريين
يخربوها �أنها ت�شبه حليمة بولند.
كما حر�صت الفتاة على �أن تعطي الإعالمية بولند باقة ورد
قبل مغادرتها املكان ،وقالت حليمة �إن الفتاة بالت�أكيد �أجمل
منها.
• حليمة بولند

جا�سم ال�صالح فنان من جيل ال���رواد دخ��ل الفن بال�صدفة
البحتة ،هو الأخ الأكرب للفنان الراحل �أحمد ال�صالح يكربه
ب�سنتني ولد عام  1936وكان يرتدد على امل�رسح ال�شعبي يف
�ستينات القرن املا�ضي ويح�رض غداء اجلمعة املعتاد فعر�ض
عليه عبدالرحمن ال�ضويحي العمل يف م�رسحية كازينو ام عنرب
فوافق فكانت انطالقته عام  1964وكان الفن بالن�سبة له هواية
اال انه �أ�صبح فنانا معروفا بعد ذلك وبرع يف م�سل�سالت الأطفال،
خا�صة يف �أدوار ال�رش،ثم قدم بعد «كازينو ام عنرب» جمموعة
من الأع��م��ال امل�رسحية منها :روزن��ام��ة ،ث��ور عيدة�،ضعنا
بالطو�شة،ياغافلني ،علي جناح التربيزي ،و�آخر عمل م�رسحي
له� :سنطلون بنطلون عام  ،2000اما �أول عمل تلفزيوين له فهو
م�سل�سل «امللقوف» الى جانب الراحل عبداحل�سني عبدالر�ضا،
ثم قدم بعد ذلك اكرث من خم�سني م�سل�سال �آخرها م�سل�سل �شاهني
عام  2007كما �شارك يف الفيلم الروائي «ال�صمت» ،وقد كرمه
مهرجان اخلرايف عام  2009ويف �سنوات عمره الأخرية انهكه
املر�ض حتى وافته املنية يف  3دي�سمرب �سنة  2009بعد رحلة
عطاء جتاوزت اربعني عاما ،رحم الله جا�سم ال�صالح.

وخز ابرة

ناصيف زيتون يطرح أغنيته الجديدة «سلمي»
«�أزمة ثقة»« ،كرمال الله» «�أنا معك» و�أغنية «و�صلك خرب»
والتي هي من كلمات �إيفان ن�صوح� ،أحلان �سليم �سالمة،
توزيع عمر �صباغ والكليب من �إخراج ري�شا �رسكي�س.
ومن ناحية �أخ��رى ،كان ت�ألق نا�صيف م�ؤخر ًا بحفلتني

• جاسم الصالح

غ�صت املدرجات
مميزتني على م�رسح قرطاج لهذا العام� ،إذ ّ
بجمهور غفري ،وهي املرة الأول��ى التي يحيي فيها فنان
حفلتني يف الدورة نف�سها من املهرجان وذلك نظر ًا للإقبال
الكبري.

قلنا كثري ًا و�أعدنا وكررنا �أن الفن الكويتي يف �أ�سو�أ حاالته ،هناك
من يعرت�ض على ما نقوله ويدعي ان الفن الكويتي مازال بخري.
وقد ح�سم الفنان الكبري ابراهيم ال�صالل اجلدل وقال «نحن يف
زمن اله�شك ب�شك» ،وهذا الو�صف من فنان بحجم ابراهيم ال�صالل
يجعلنا ن�أكد على ما قلناه وحتى الفنان الكبري جا�سم النبهان
و�صف الفن ب�أنه يف �أ�سو�أ حاالته فال تقولوا �إن الفن بخري ف�أهل
مكة �أدرى ب�شعابها.

عبادي الجوهر وداليا مبارك في افتتاح
«ليالي عكاظ» الغنائية بالطائف
�أح��ي��ا ك��ل م��ن ال��ف��ن��ان عبادي
اجلوه ر والفنانة داليا مبارك
حف ً
ال فني ًا �أحياه �ضمن �أولى
ح���ف�ل�ات «ل���ي���ايل ال��ط��ائ��ف»
الغنائية �ضمن فعاليات «مو�سم
ال��ط��ائ��ف» م��ن ت��ق��دمي الهيئة
ال��ع��ام��ة لل�سياحة وال�ت�راث
الوطني برئا�سة �أحمد بن عقيل
اخلطيب ،رئي�س جمل�س الإدارة
ورئي�س جلنة «مو�سم الطائف».
وقدم كل من جوهر ومبارك باقة
من �أجمل �أغنياتهما و�سط تفاعل
اجلمهور احلا�رض ب�شكل مميز.
ومن املقرر �أن تُ �ستكمل �سل�سلة
«ليايل عكاظ» الغنائية بالعديد
من الن�شاطات الفنية مع العديد
م��ن ال��ن��ج��وم م��ن��ه��م الفنانة
ال�����س��وري��ة �أ���ص��ال��ة والفنانة
الإماراتية �أحالم وغريهما.

بعد نجاح جولته الفنية

بتونس ...صابر الرباعي:
حققت حلمي

�أعرب النجم التون�سي
���ص��اب��ر ال��رب��اع��ي عن
�سعادته البالغة بنجاح
جولته الفنية بتون�س،
وال���ت���ي ق���دم خاللها
عددا كبريا من احلفالت
الغنائية الناجحة.
ون����شر «ال��رب��اع��ي»،
���ص��ورة ل��ه م��ن �إح��دى
احل��ف�لات وعلق عليها
قائال�« :شكرا من القلب
�إلى كل الذين �ساهموا
يف جناح جولتي الفنية
يف تون�س �صيف ،2019
خا�صة اختتام مهرجان
ق��رط��اج ال���دويل الذي
ك��ان مبثابة حلم من
الأح�ل�ام ،وحت��د جديد
حتقق �أمام هذا اجلمهور
ال���رائ���ع��� ،ش��ك��را من
القلب لرفقاء النجاح
فرقتي املو�سيقية بكل
عنا�رصها التون�سية
والأجنبية».

• عبادي اجلوهر

• داليا مبارك

أحمد وحسين الجسمي ُي ِّ
حضران
لعمل مسرحي استعراضي
ن�رش املمثل �أحمد اجل�سمي
على �صفحته يف «�إن�ستغرام»
�صورة له مع ابن عمه املطرب
ح�سني اجل�سميُ ،ملمح ًا �إلى
عمل م�رسحي وا�ستعرا�ضي
كبري بعنوان «كتاب الله»،
�سيجمعهما يف الآت����ي من
الأيام .وهو من ت�أليف حاكم
ال�شارقة �سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي.
وكان �أحمد اجل�سمي قد � ّ
أطل
�أخ��ي�ر ًا م��ن خ�لال م�رسحية
«ت���رت���رون���ا وراه�����م» على
خ�شبة م�رسح ق�رص الثقافة
بال�شارقة ،حيث �شارك يف
بطولتها �إل��ى جانب جمعة
حماد وعبدالله
علي ون�رص ّ
�صالح وح�سن رجب ون�سمة
م�صطفى و�أم��ل حممد ونواف
البلو�شي ،وهي �إنتاج خا�ص
ل�رشكة ج��رن��ا���س للإنتاج
الفني.

• احمد اجلسمي وحسني اجلسمي

