«ودعت روحي» جديد ماجد املهندس
ط� ��رح ال �ن �ج��م م ��اج ��د ال �م �ه �ن��دس أغ �ن �ي��ة ج��دي��دة
ب �ع �ن��وان «ودع� ��ت روح� ��ي» ب��ال �ت �ع��اون م��ع ش��رك��ة
«روتانا» للصوتيات والمرئيات.
األغنية م��ن كلمات المستشار تركي آل الشيخ،
رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال�ت��رف�ي��ه ال �س �ع��ودي ،أل �ح��ان ن��واف
عبدالله وتوزيع زيد نديم.
ون �ش��ر آل ال�ش�ي��خ ف�ي��دي��و األغ �ن �ي��ة عبر صفحته
ً
ال��رس�م�ي��ة ف��ي م��وق��ع «إن �س �ت �غ��رام» وع �ل��ق ق��ائ��ا:
«عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس
وأخي نواف عبدالله ،أتمنى أن ينال إعجابكم».

دنيا سمير غانم انتهت من تصوير «تسليم أهالي»
أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم ،انتهائها من تصوير فيلمها
الجديد «تسليم أهالي» ،الذي يشاركها فيه الفنان هشام ماجد
بعدما نجحا س� ً
�وي��ا ف��ي حكاية ضمن حكايات مسلسل «ب��دل
الحدوتة .»3
وتعود دنيا سمير غانم للسينما من فيلم «تسليم أهالي» إلى
الشاشة الكبيرة بعد سنوات من تقديم سلسلة من المسلسات
الدرامية في األونة األخيرة.
ون� �ش ��رت دن �ي��ا ص � ��ورة ج�م�ع�ت��ه ب �ف��ري��ق ال �ع �م��ل ل�ت�ع�ل��ن ان �ت �ه��اء
التصوير ،معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل
ال �ص ��ور وال �ف �ي��دي��وه��ات ال�ش�ه�ي��ر «ان �س �ت �غ ��رام»« :ف ��رك ��ش فيلم
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#ت �س �ل �ي��م_أه��ال��ي ي ��ارب ي�ع�ج�ب�ك��م إن ش ��اء ال �ل��ه»،
وتوجه العديد من متابعيها في الوسط الفني
بالتهنئة لها؟
ويدور قصة الفيلم في إطار كوميدي وينتظر
ان ي�ش�ه��د م �ش��ارك��ة ال�ف�ن��ان��ة دالل ع�ب��دال�ع��زي��ز
وال� � ��دة دن �ي��ا س �م �ي��ر غ��ان��م ف ��ي ال �ف �ي �ل��م كبطل
رئ�ي�س��ي وك��ذل��ك وال��ده��ا سمير غ��ان��م الممثل
الكوميدي الكبير وشقيقتها الممثلة الشابة
إيمي سمير غانم كضيفي شرف على هامش
الفيلم.
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في الذكرى العاشرة على وفاته

غانم الصالح« ..الغائب الحاضر»

الراحل غامن ال�شالح مع املرحوم عبداحل�شني عبدالر�شا والفنان �شعد الفرج

اشتهر بشدة االلتزام
في «اللوكيشن»
والتواجد ً
مبكرا واحترام
جميع زمالئه
ترك «بوصالح» بصمة
ال تنسى في تاريخ
الدراما الكويتية
والخليجية
عمله في وزارة العدل
سبب براعته في
تقمص الشخصيات
وتجسيد حاالت
إنسانية

مع الفنانة حياة الفهد والفنانة منى �شداد

متابعة مشاري حامد

اطلت علينا ذك��رى وف��اة الفنان القدير غانم
الصالح الذي غيبه الموت في  19أكتوبر عام
 ،2010ع�ش��ر س�ن��وات م��رت ع�ل��ى غ�ي��اب��ه كأنها
هبة ريح فقد ترك «بوصاح» بصمة ال تنسى
ف��ي ت��اري��خ ال��درام��ا الكويتية والخليجية في
ال �م �س��رح وال �ت �ل �ف��زي��ون واإلذاع� � ��ة إض��اف��ة إل��ى
ب �ع��ض األف � ��ام واألع � �م� ��ال ال �م��دب �ل �ج��ة ..وك ��ان
ب�ح��ق «ج��وك��ر» ال��درام��ا ال �ب��ارع ح�ي�ث�م��ا ك��ان..
ال�ق��ادر على اإلض �ح��اك ..مثلما ه��و ق��ادر على
إثارة الحزن والدموع.
ول ��د ف��ي م�ن�ط�ق��ة ص�ي�ه��د ال� �ع ��وازم ق ��رب ق�ص��ر
ال�س�ي��ف ع��ام  1943وك��ان وال ��ده يمتلك بقالة
ل �ب �ي��ع ال �ت �م��ور وال � �م� ��واد ال �ت �م��وي �ن �ي��ة وت� ��زوج
ع � ��ام  1960ول � ��ه خ �م �س��ة أوالد ك � ��ان ال ��راح ��ل
أح��د ت��ام��ذة ال��رائ��د ال�م�س��رح��ي زك��ي طليمات
وساهم بتأسيس فرقة المسرح العربي عام
 1961مع رفاق دربه عبد الحسين عبد الرضا
وخالد النفيسي وغيرهما.
ك �م��ا ع �م��ل ع� ��ام  1959ف ��ي وزارة ال� �ع ��دل ف��ي
محكمة االس�ت�ئ�ن��اف العليا كسكرتير جلسة
في األحوال الشخصية والجنايات حتى عام
 1964ث��م انتقل بعدها إل��ى تلفزيون الكويت
وع�ي��ن م�س��اع� ً�دا ل��رئ�ي��س ق�س��م التمثيليات ثم
رئ �ي� ً�س��ا ل�ق�س��م ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ات ح�ت��ى ت�ق��اع��د ع��ام
.1983
ورغم أنه عمل مع جميع زمائه ورفاق دربه
م�ث��ل ع�ب��دال�ح�س�ي��ن ع �ب��دال��رض��ا وس �ع��د ال�ف��رج
وخ ��ال ��د ال �ن �ف �ي �س��ي وع �ل ��ي ال �م �ف �ي��دي وس �ع��اد

ع�ب��دال�ل��ه ل�ك��ن خ��ال م�ش��واره
ال �ف �ن��ي ش �ك��ل ث �ن��ائ �ي��ا م�ه� ً�م��ا
م� ��ع ال� �ف� �ن ��ان ��ة ح� �ي ��اة ال �ف �ه��د
ف��ي ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن األع �م��ال
ال�ف�ن�ي��ة م�ث��ل خ��ال�ت��ي قماشة
وال� � � � � ��دردور ورق � �ي� ��ة وس �ب �ي �ك��ة
وال �غ ��رب ��اء وخ� ��رج ول ��م ي �ع��د وك ��ان
آخر عمل له جمعهما مسلسل ليلة
عيد.
وإل��ى ج��ان��ب التمثيل م��ارس الكتابة
ً
أح� � �ي � ��ان � ��ا ك � �م� ��ا ف� � ��ي م� �س ��رح� �ي ��ة «ب� �ي ��ت
بوصالح» التي قال إنه كتبها في لحظة
ج�ن��ون خ��ال أسبوعين ك��ان فيهما بمفرده
ف��ي البيت أم��ا أول أج��ر ت�ق��اض��اه ف�ك��ان سبعة
دنانير
وع � � ��ن س� �ب ��ب ب� ��راع � �ت� ��ه ف � ��ي ت� �ق� �م ��ص ع� �ش ��رات
ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات وت� �ج� �س� �ي ��د ح � � ��االت إن �س��ان �ي��ة
متنوعة أرجع ذلك إلى استفادته الكبيرة من
عمله ف��ي وزارة ال�ع��دل حيث ع��اي��ش ع��ن قرب
أسرار وهموم الناس.
والطريف أن وال��ده ف��ي ال�ب��داي��ات رف��ض عمله
ف��ي ال�ت�م�ث�ي��ل ك �م��ا ك ��ان ع �ل �ي��ه إث �ب��ات ذات� ��ه م��ا
ت�ط�ل��ب ت�ض�ح�ي��ات ك �ب �ي��رة م��ن ش��ري �ك��ة ح�ي��ات��ه
لمساندته.
وي�ع�ت�ب��ر «ب ��وص ��اح» م��ن ال��وج��وه ال�م�ع��روف��ة
ً
عربيا ولديه جمهور واسع في مختلف الدول
العربية كما قدم بعض األعمال المشتركة مع
فنانين مصريين وعرب مثل مع شويكار عام
 1975في مسرحية «هاللو دوللي» وكانت من
بطولة الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا

ك � � � � � �م� � � � � ��ا
ت� � � � � �ع � � � � ��اون
م� � ��ع ال � �م � �خ� ��رج
ال� �م� �ص ��ري ال ��راح ��ل
نور الدمرداش .واشتهر
الفنان الراحل بشدة التزامه ليس فقط في
دراس��ة الشخصية ورسم مامحها والغوص
ً
ف �ي �ه��ا ب ��ل أي ��ض ��ا االل � �ت� ��زام ف ��ي «ال �ل��وك �ي �ش��ن»
ً
مبكرا واحترام جميع زمائه.
والتواجد
كما ك��ان لحضوره ف��ي كواليس المسلسات
ً
طابعا أب� ً
�وي��ا حيث يحتفي بالشباب وي��وزع
الحلوى على الجميع ..مع ابتسامته وروحه
الطيبة العطوفة.
ورغم عاقته الطيبة مع الجميع من مختلف
األج �ي��ال ل �ك��ن أق ��رب أص��دق��ائ��ه داخ ��ل ال��وس��ط

الفني ك��ان الفنان الكبير محمد ج��اب��ر متعه
الله بالصحة والعافية.
ً
ول��م ي�ك��ن ال��راح��ل ب �ع �ي��دا ع��ن ال �ق��راء ة ب��ل ك��ان
ش��دي��د ال �ح��رص ع�ل�ي�ه��ا ألن�ه��ا ج��زء م��ن ثقافة
وش� �خ� �ص� �ي ��ة ال � �ف � �ن� ��ان وك� � � ��ان ي �ع �ت �ب ��ر ن �ج �ي��ب
محفوظ كاتبه المفضل.
ً
وال ي �ن �ك��ر «ب ��وص ��اح» ال� ��ذي ت ��رك إرث � ��ا ف�ن� ً�ي��ا
ك�ب�ي� ً�را أن��ه ك��ان يقبل ب�ع��ض األع �م��ال مجاملة
ألص ��دق ��ائ ��ه رغ � ��م أن ذل � ��ك أض� � ��ره ف� ��ي ب �ع��ض
المحطات.

إعداد نهى أحمد حنيفة

ريا أبي راشد تتحلى
بالبساطة

هيفاء وهبي بإطاللتني
خالل أحدث ظهور لها

إطاللة كالسيكية
لكندة علوش

ساندي تستعد لألمطار
الغزيرة بـ «عوامة»

درة في أحدث جلسة تصوير
تجمعها بـ «كوجاك»

تألقت اإلعالمية اللبنانية «ريا أبي راشد» في أحدث
ظ �ه��ور ل �ه��ا ب��إط��الل��ة ك��الس�ي�ك�ي��ة ف ��ي غ��اي��ة األن��اق��ة
وال�ب�س��اط��ة ،حيث ظ�ه��رت ببدلة مكونة م��ن جاكيت
�دا مع شورت
بليزر طويل باللون األصفر الفاتح ج� ً
من نفس اللون وح��زام عريض ،والبدلة من «Pretty
 ،»Lavishوبلوزة أنيقة باللون األسود من «Giorgio
.،»Armani

خضعت الفنانة «ه�ي�ف��اء وه�ب��ي» ألح��دث جلسة
ت�ص��وي��ر أث �ن��اء ت�ص��وي��ر المسلسل ال �خ��اص بها
أس��ود فاتح ،حيث ظهرت بإطاللتين ،ارت��دت في
اإلطاللة األولي بدلة مطابقة باللون األبيض وبها
ط��وق ح��ول الرقبة م��ن الدانتيل األس ��ود ،بتوقيع
ع��الم��ة «ن ��ات ��ال ��ي ك � ��رم» وش ��ارك� �ه ��ا ف ��ي تنسيق
ُ
اإلطالالت خبير الموضة «محمد كريم».

خضعت الفنانة «كندة علوش» ألح��دث جلسة تصوير
بعدسة «أمينة ظاهر» ،وارتدت في اإلطاللة األولى فستان
ً
أس��ود طويل من خامة المخمل وب��ذراع واح��دا واآلخ��ر به
قفازات سوداء بمزيج من األبيض ،وصففت شعرها مع
ً
ً
هذا اللوك منسدال طويال باللون ُالبني الفاتح.
ً
ً
واإلطاللة الثانية ارت��دت بها فستانا طويال من الدانتيل
الطبقات باللون األصفر.

بعدما ح��ذرت األرص��اد الجوية من أمطار غزيرة خالل
األي ��ام القليلة ال�ق��ادم��ة ،ق��ررت الفنانة المصرية ساندي
االستعداد بطريقة طريفة.
ساندي نشرت صورة لها ممسكة ب� «عوامة» كبيرة ،على
حسابها الخاص على موقع «انستغرام» ،وعلقت قائلة:
«وزارة الصحة :تحذير موجة جديدة من ڤيروس كورونا
المستجد .»covid_19#

خ�ض�ع��ت ال�ف�ن��ان��ة ال�ت��ون�س�ي��ة «درة» ألح ��دث جلسة
ت� �ص ��وي ��ر ت �ج �م �ع �ه��ا ب �م �ص �م��م األزي � � � ��اء ال �م �ص��ري
«ك��وج��اك» ب�ع��دس��ة ال�م�ص��ور ل��ؤي ن��اص��ر ،وظ�ه��رت
«درة» خاللها بأكثر م��ن إط��الل��ة كالسيكية أنيقة،
ارت��دت في اإلطاللة األول��ي قميص أوف وايت وفوقه
ً
جاكيت جلد أسود مع جيبه قصيرة س��وداء أيضا
وبها كرانيش طبقات ومن خامة الجلد.

