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بحضور نخبة من نجوم الفن من بينهم هدى حسين وأحمد إيراج

املياسة بنت حمد تفتتح الليلة الدورة الرابعة ملهرجان أجيال السينمائي

الدوحة - مفرح الشمري
@Mefrehs

بحضور رئيســة مجلس 
إدارة مؤسسة الدوحة لألفالم 
الشيخة املياسة بنت حمد آل 
ثاني تفتتــح الليلــة الدورة 
أجيــال  ملهرجــان  الرابعــة 
الســينمائي، وذلــك بحضور 
نخبة من جنوم الفن اخلليجي 
منهــم الفنانــة هدى حســن 
والفنان احمد إيراج وآخرون.

وسيفتتح الفيلم املنغولي 

»صائــدة النســور« للمخرج 
الرابعة  الــدورة  أوتــو بيــل 
للمهرجان كأول عرض له في 
الشرق األوسط، وجاء اختيار 
هــذا الفيلم ألنه ينســجم مع 
شــعار املهرجان الــذي يدعو 

للتحدي.
وكشــفت إدارة املهرجــان 
عــن عــرض مجموعــة مــن 
األفــالم الهادفة مــن مختلف 
أرجاء العالم التي تساهم في 
تثقيف وإلهام وحتفيز الشباب. 
وتضم األفالم الـ ١4 أفالما فائزة 

تتناول مواضيع عديدة بينها 
متكن املرأة، وأزمات النزوح، 
واالستقالل املالي، واالنفصال، 

والصراعات اليومية.
الرميحي: »تعد  وأضافت 
األفــالم الطويلة في مهرجان 
أجيال الســينمائي من أجود 
األعمال في عالم السينما اليوم، 
إنها أفــالم مليئــة بالعاطفة 
التي تلهــم اجلمهور وحترك 
مشاعرهم خصوصا أنها تدور 
حول قصص واقعية وأخرى 
خيالية. ومــن خالل قصص 

للمرة األولى في املنطقة أفالم 
عاملية منها »أنا دانيال بليك« 
الفائز بالســعفة الذهبية في 
مهرجــان كان للمخــرج كن 
لوتــش، وفيلــم »البائــع« 
ألصغر فرهادي، وفيلم »في 
الظل« للمخرج باباك أنفاري، 
وفيلــم »حريق فــي البحر« 
الفائز بجائــزة الدب الذهبي 
في مهرجان برلــن للمخرج 
جيانفارنكو روسي. وتعتبر 
مشاركة الشــباب في جوهر 
املهرجان ومحل تركيز برنامج 

بجوائز في مهرجانات عاملية 
وأخــرى ترشــحت جلوائــز 
األوســكار، تغطــي مواضيع 
وقضايــا مؤثــرة فــي حيــاة 

الشباب في قطر والعالم.
وقالت الرئيسة التنفيذية 
ملؤسسة الدوحة لألفالم ومديرة 
مهرجــان أجيال الســينمائي 
الرميحي في تصريح  فاطمة 
صحافي، ان عروض املهرجان 
تتضمــن 7٠ فيلمــا منها ٢4 
فيلما طويال و4٦ فيلما قصيرا 
روائيا ووثائقيا من ٣٣ بلدا، 

الطبيعــة والعواطــف  عــن 
اإلنسانية والروابط األسرية 
واحلكايات اخليالية، ستساهم 
هذه األفالم في إشــراك حكام 
أجيــال والتأثيــر بإيجابيــة 
علــى حياتهــم، ويعكس كل 
فيلم وقتنا املعاصر ومكاننا 
احلالي، وحتى عند مناقشــة 
مواضيع معقــدة، فإن لديها 
وقع الســحر علــى اجلمهور 
فتبعــث فيهم األمــل والثقة 

بالنفس والتحفيز«.
وستعرض خالل املهرجان 

احلكام، حيث يحظى احلكام 
الشــباب مــن عمــر 8 إلى ٢١ 
عاما بفرصة مشاهدة وحتليل 
ومناقشــة األفــالم من جميع 
أنحاء العالم وتطوير التفكير 
النقدي والتعبيــر عن الذات 
وتقدير الســينما. وتتضمن 
مســابقة أجيال ٣ أقسام هي 
»محــاق« التي تضــم أصغر 
حــكام أجيال مــن عمر 8 إلى 
١٢ عاما، وقسم »هالل« من عمر 
١٣ إلى ١7 عاما، وقسم »بدر« 

من ١8 إلى ٢١ عاما.

فاطمة الرميحيهدى حسنيالشيخة املياسة بنت حمد احمد ايراج

الرميحي: عروض 
املهرجان تتضمن 

24 فيلمًا طوياًل 
و46 قصيراً 

من 33 بلداً

ممثل خليجي حذر مخرج 
عمله اليديد بأن ال يرز 

ممثلة توها طالعة من 
البيضه اكثر من الالزم 
ومييزها في العمل على 

حساب املشاركني فيه 
علشان يبقى محترم في 

الوسط الفني ..زين تسوي!

ممثلة خليجية كتبت في 
حسابها باالنستغرام انها 
مستاءة من منتج عملها 

األخير النه لم يضع اسمها 
في مكانه احلقيقي على 

قولتها بعد ما وثقت فيه وما 
كتبت هالشيء بعقد االتفاق 

..كل طراق بتعلومة!

منتج متضايق من 
عدم عرض مسلسالته 

األخيرة في القنوات 
اخلليجية لوجود شبهات 

عليه مع انه قصص 
أعماله حلوة مثل 

ما يقول.. 
فوق شينه قوات عينه!

رزةاستياء قصص

حفل سامي يوسف في مركز جابر الثقافي 4 ديسمبر

ينظم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بالتعاون مع املجلــس الثقافي البريطاني حفال 
غنائيا للموسيقار البريطاني سامي يوسف في 
4 ديسمبر على مسرح مركز الشيخ جابر األحمد 
الثقافي، وذلك ضمن أنشــطة برامــج »الكويت 

عاصمة للثقافة اإلسالمية ٢٠١٦«.
وصرح جرانت بتلر مدير عام املجلس الثقافي 
البريطاني بان إقامة هذا احلفل الغنائي للفنان 
سامي يوسف تأتي ضمن برامج املجلس الثقافي 
البريطاني التي تهدف الى تعزيز التعاون الثقافي 
بن املجتمعات وبالشــراكة مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنــون واآلداب لتبادل برامج ثقافية 
وتوفيــر فــرص للجمهــور في اململكــة املتحدة 
والكويت لتجربة الثقافة واإلبداع في كال البلدين.

يذكر ان املوسيقار سامي يوسف بدأ مسيرته 
الفنية منذ نحو ١5 عاما، قدم املوسيقى التقليدية 
فــي ألبوماتــه الغنائية التي حملــت العديد من 
الرسائل اإليجابية واإلنسانية جلمهوره في أنحاء 
العالم، وذلك لقوة إميانه بأن كل التقاليد في العالم 
تنبع من نفــس احلقيقة الروحيــة املعبرة عن 
احلب اإللهي، وبدوره سفيرا ألسبوع السالم بن 
األديان متكن سامي يوسف من الوصول بأغانيه 
وأحلانه الى اجلمهور ليؤكد ان القيم املشــتركة 
تفــوق بكثير اخلالفات واملشــاكل بغض النظر 
عــن اختالف الثقافات والتقاليد، وعلى الصعيد 
اإلنساني للفنان سامي يوسف جهود إنسانية في 
برنامج الغذاء العاملي فقد مت تعيينه من قبل األمم 
املتحدة ليكون السفير العاملي ملكافحة اجلوع.

سامي يوسف

اليوحة ينعى عميد الفن البحري خليفة العميري

عزى أمن عام املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب م.علي اليوحة، األسرة الفنية بوفاة عميد 
الفنون البحرية الفنان الشعبي خليفة العميري 

الذي وافته املنية عن عمر يناهز الـ 84 عاما.
وقال اليوحــة: »يعد الفقيد خليفة العميري 
أحد أعمدة تراث الفن البحري في الكويت ومنطقة 
اخلليج العربي، حيث ساهم في حفظ هذا التراث 
املرتبط بأنشطة البحر من خالل تأسيسه لفرقة 
العميري للفنون الشــعبية في عام ١9٦١، وقدم 
من خاللها جميع ألوان الغناء الشعبي، وبفضل 

رعايته للفرقة استطاعت االستمرار حتى يومنا 
هذا، حيث ســعى دوما إلى تطعيمها بالعناصر 
الشابة التي استمرت على ذات النهج الذي تأسست 
عليه ووضع لها مكانة خليجية وعربية مرموقة«.

وأضاف اليوحة: »إن املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب يولــي اهتماما كبيــرا للفرق 
الشــعبية الكويتيــة من خالل دعم مشــاركاتها 
داخليــا وخارجيا وتوفير متطلبــات تطويرها 
واستمرارها وذلك في سبيل احلفاظ على التراث 

الفني الشعبي للكويت«.

عميد الفنون البحرية الفنان الشعبي الراحل خليفة العميري م. علي اليوحة

فنانة مشهورة تهدد أحالم
 بسرقة مجوهراتها وخطف ابنتها

تعــرف الفنانــة اإلماراتيــة أحالم 
بامتالكها الكثير من املجوهرات الثمينة، 
باإلضافــة إلى حبها الشــديد ألوالدها 
وخوفها الدائم عليهم. وقامت الفنانة 
الســعودية وعد مبمازحــة صديقتها 
أحــالم، حيــث هددتهــا بســرقة كل 
مجوهراتها، باإلضافة إلى خطف إحدى 
بناتها. ونشرت وعد على »انستغرام« 

مقطع ڤيديو لها من داخل منزل أحالم 
بقطر، وقالت: »أنا في بيت أختي أحالم 
شــوفت بناتها واطمنت عليهم، أحالم 
بطلع فــوق احلن أخد كل مجوهراتك 
واخــد واحدة مــن البنــات.. انا باخد 
فطوم«. يذكر أن أحــالم لديها ٣ أبناء 
هم »الفاهد وفاطمة ولولوة«، وقد نشرت 

صورة لهم من قبل.

مي صالح.. بنت صعيدية من طراز خاص في »األب الروحي«
خلود أبوالمجد

الشابة  الفنانة  انضمت 
مي صالح ألســرة مسلسل 
الروحي«، وجتســد  »األب 
مي شــخصية إميــان وهي 
فتاة صعيدية تنتمي ألحد 
كبــار عائــالت الصعيــد، 
والتــي حتاول مــع والدها 
وفيق احملمدي باالتفاق مع 
زكريا على الزواج منها بعد 
قصة حب طويلة ويجسد 
شــخصيته الفنــان أحمــد 
فلوكــس، مقابــل اإلطاحة 
بزين ويجســد شخصيته 
الفنــان محمــود حميــدة، 
وعودة السيطرة والهيمنة 
علــى البلــدة لوالدهــا من 
جديــد، وبعــد الترتيبــات 
النهائية ملوعد الزفاف حتدث 
مفارقات عديدة تؤدي إلى 
إلغاء حفــل الزفاف، وتبدأ 
األحــداث تســير في اجتاه 
مختلــف متامــا عمــا كان 

مرتبا له مــن قبل، وعودة 
الصراعات من جديد للبلدة. 
وأعربت مي عن سعادتها 
البالغة باملشــاركة في هذا 

العمل الضخم والذي يضم 
العديــد من جنــوم الدراما 
والسينما املصرية، وبالعمل 
مع شــركة »فنــون مصر« 

للمنتجــن رميــون مقــار 
ومحمد محمود عبدالعزيز 
إلتاحة الفرصة أمام الوجوه 
الشــابة إلثبات مواهبتهم 

الفنية.
جديــر بالذكــر ان آخر 
أعمال مي مسلســل »وجع 
البنات« مــع املخرج أحمد 
النحاس، هذا وتدور أحداث 
مسلســل »األب الروحــي« 
فــي ٦٠ حلقة متصلة وهو 
مــن بطولة محمود حميدة 
وأحمــد  بــدر  وسوســن 
عبدالعزيز وأحمد فلوكس 
وعزت أبوعوف ومي سليم 
ومحمود اجلنــدي وإيهاب 
فهمي وأحمد راتب وسناء 
شــافع وميريهان حســن، 
وعــدد كبيــر مــن الوجوه 
الشــابة منهم حسني شتا 
وكارولــن عزمــي ورزان 
الغابــة وعمــر الشــناوي، 
واملسلسل من تأليف هاني 
سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مي صالح

بالصور.. حماقي »أفضل مطرب في الشرق األوسط« لعام 2016
خلود أبوالمجد

تســلم املطرب املصري 
محمد حماقى جائزة »أفضل 
الشرق األوسط«  مطرب في 
لعــام 2016، وهــي اجلائزة 
املعروفــة باســم »بيج أبل« 
مبدينة نيويورك األميركية، 
وجاء اختياره للجائزة بسبب 
حصول ألبومه األخير »عمره 
ما يغيب« على أعلى نســبة 
حتميــل من موقــع أنغامي 

وبرنامج »ITUNES« العاملي.
بالشــكر  وتوجه حماقي 
لكل من ســاهموا في جناحه 
وخصوصا جمهوره الذي يكن 
له كل االحترام والتقدير ودعمه 
ان اجلائزة  له، مؤكدا  الكبير 
كللــت مجهوداتــه بالنجاح، 
وأشار الى انها حتمله مسؤولية 
كبيرة خالل مسيرته القادمة، 
كما حرص العديد من اجلالية 
العربية أثناء احلفل على التقاط 

الصور التذكارية معه. ..ومع اإلعالمي ممدوح موسىحماقي وجائزة أفضل مطرب بالشرق األوسط 2016


