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حاليًا أقضي فترة 
راحة بعيداً عن 

العمل بعد موسم 
رمضاني كان مليئًا 

بالتعب

»حبيب األرض«.. ضيف شرف »وهران السينمائي«
مخرجي السينما العربية.

وأشار خسروه الى انه من 
بني األفالم املشاركة في برامج 
الدورة العاشــرة من مهرجان 
وهران الدولــي للفيلم العربي 
الفيلــم املصــري »آخــر أيــام 
املدينة« للمخرج تامر السعيد 
وفيلم »موالنا« للمخرج مجدي 
أحمد علي، و١0 أفالم جزائرية.

الثقافي البريطاني في اجلزائر 
على عرض ثالثة من أهم األفالم 
املقتبسة من أعمال هذا الكاتب 
املسرحي العاملي، وسيتم عرض 
هذه األفــالم الثالثة ألول مرة 
في اجلزائر بحضور جمع كبير 
من الصحافيــني واإلعالميني 
واملمثلني املشاركني في إنتاج 
الفيلــم وأيضــا فيلــم حبيب 

األرض.
مــن جانبــه، قــال املخرج 
رمضــان خســروه: ان طلــب 
الســينمائي  مهرجــان وهران 
عرض فيلــم »حبيب األرض« 
ضيف شرف يحثنا على العمل 
أكثر وأكثر من أجل العمل على 
ان تصبــح الكويــت عاصمــة 
لصناعة الســينما في اخلليج 
العربي قريبا جدا بفضل شركة 
دار اللؤلــؤة لإلنتــاج الفنــي 
والفرقــة الســينمائية األولى، 
مضيفــا ان املهرجان هذا العام 
يتــرأس مســابقاته الرســمية 
بفئاتها الثالث، ثالثة من كبار 

خلود أبوالمجد

يستضيف مهرجان وهران 
الدولــي الســينمائي للفيلــم 
العربــي في دورته العاشــرة 
والتي ستنعقد من يوم 25 الى 
3١ اجلاري في اجلزائر، الفيلم 
الكويتي »حبيب األرض- فايق 
عبداجلليل« ضيف شرف في 
املهرجان وذلك تكرميا للفيلم 
بعد فــوزه العــام املاضي في 
كل من مهرجان االســكندرية 
السينمائي ومهرجان »خليجي 
القويــة فــي  3« ومنافســته 

مهرجان فجر السينمائي. 
وأعربــت رئيســة شــركة 
دار اللؤلــؤة لإلنتــاج الفنــي 
الشيخة انتصار سالم العلي 
الصباح عن فخرها وسعادتها 
كصناع ســينما فــي الكويت 
بعرض »حبيب االرض- فايق 
عبداجلليــل« ضيــف شــرف 
فــي مهرجان وهــران الدولي 
الســينمائي للفيلــم العربــي 
برغم مرور أكثر من عامني على 
عرضه في السينما ومشاركته 
وفوزه في بعض املهرجانات 

السينمائية الدولية.
وأكــدت الشــيخة انتصار 
ان اجلمهور الذواق ال ينســى 
الســينمائية  االعمــال  ابــدا 
املتميزة، لذا سيكرم مهرجان 
وهران السينمائي الدولي هذا 
العــام العديد من الفنانني في 
كل املجــاالت ومنهــم املمثلة 
طالبــي  ناديــة  اجلزائريــة 
واملمثــل اجلزائــري حســن 
الروائــي  احلســني وأيضــا 
والباحــث اجلزائــري مولود 
معمري، باإلضافة الى الفنان 
املصري عزت العاليلي والفنانة 
املصرية الراحلة كرمية مختار 
والناقــد الفلســطيني بشــار 
إبراهيــم وحمدي قادة مصمم 
شعار مهرجان وهران، فضال 
عــن احتفال العالــم بالذكرى 
الـ400 لرحيل الكاتب املسرحي 
العاملــي وليــم  البريطانــي 
بوستر فيلم »حبيب األرض«شكسبير، ومت االتفاق مع املعهد 

فواز مرزوق: »العمر راح«
بشار جاسم

يســتعد الفنان املميز فواز مــرزوق إلطالق 
اغنيته الســينغل اجلديدة »العمر راح«، كلمات 
ناصر الشــمري، التوزيع املوســيقي واملكساج 
واملاستر ربيع الصيداوي، كتابة الوتريات حسن 
سعيد، انتاج باسم عبداالمير، تصميم البرومو 
والڤيديو أشواق مســلم، النشر والتوزيع قناة 

اليافعي ميديا. 
وعن األغنية يقــول فواز: »اجلمهور له حق 
علي بني فترة وأخرى ان اطرح له اغنية جديدة، 
وحبيت ان اطرحها في هذه الفترة، باإلضافة الى 
تلحيني للعديد من املطربني واملطربات وإشرافي 

على املقدمات الغنائية«.
وتقــول كلمات األغنية: »العمر راح.. ويبقى 
العمر رحله.. فيها حزن وأفراح.. وخل فقد خله.. 
وبعدين معك يا وقت.. دوم تنسى وبعد تقسى.. 
وتزيد جراح.. ترى العمر يرحل.. بألم وفراق.. 
لقا وعشاق.. ترى يرحل.. ماتت قلوب الناس.. 
وأجســادها حية.. ال حب ال احســاس.. وتتغير 
النية.. طعم اخليانة مر.. والعشــرة منســية.. 
واللي قبل بســر.. اصبح عالنيه.. يا دنيا انتي 
بخير.. وقلوب ناسك غير.. حال البشر تغيير.. 

فواز مرزوق والبد ما فيهم خير«.

فرضت نقابة املهن التمثيلية في مصر 
سياجا من السرية على تفاصيل التحقيق 
مع الفنانة هيفاء وهبي وشــركة السبكي 
لإلنتاج الفني، فيما يتعلق بشكوى األخيرة 
من مشاركة وهبي كضيفة شرف في فيلم 
آخــر باملخالفــة لشــروط تعاقدهما على 
بطولــة فيلم »ثانية واحــدة«، ثم إعالنها 
انسحابها من بطولة العمل. وذكرت تقارير 
صحافية أن التحقيقات »سرية« ولن يتم 
اعالن نتائجها إال ألصحاب الشــأن، ولهم 
أن يعلنوها بأنفسهم. كما أكدت التقارير 
أن كل ما تردد عن ترشــيح النجمة روبي 
بديلة لهيفاء وهبي غير صحيح، مشيرة 
الى أن فيلم »ثانية واحدة« سيواجه أزمة 
تهدد استكماله في حال أصرت هيفاء على 
االنسحاب، حيث قام املنتج السبكي ببيع 
حقوق توزيعه في الدول العربية باســم 
وهبي وتســلم مقدمات التعاقــد بالفعل، 
ومن الصعب تغيير اسم البطلة، خاصة أن 
املفاوضات الودية بني الطرفني لم تنته بعد، 
وهناك جهود تبذل للوصول حلل وسط.

من جهتهــا، أكدت الفنانــة روبي، في 
تصريحات لها، أن أخبار ترشيحها بديلة 
لهيفاء وهبي ببطولة فيلم »ثانية واحدة« 
غير صحيح، وأنها لم تتلق اتصاالت من 
شــركة السبكي للتفاوض على بطولة أي 

عمل فني في الفترة األخيرة.

متى ترى أكادميية الكويت للفنون النور؟!
األصوات دفعت الوزير د.الفارس بالتريث 
الــذي يعود بملف  في االختيار األمر 
األكاديمية للمربــع األول دون تحقيق 
اي تقدم فيه لوجود اصوات ال تهمها أن 
تبقى الكويت بالريادة في الخليج وإن ما 

يهمها »كرسي األكاديمية«!
المبكي في الموضوع ان  المضحك 
الشــارقة عندما قررت تأسيس  امارة 
اكاديميــة جهزت مبناهــا ومحتوياتها 
للفنون حتى  الكويــت  اكاديمية  ولكن 
يومنا هذا لم يجهز مبناها وال محتوياتها، 
وكان األولى على األصوات التي أخرت 
اعالن تسمية رئيس األكاديمية ان تنادي 
بإنشاء مبنى األكاديمية قبل ان يتم توزيع 
مناصبها، ولكن يبدو ان تلك االصوات 
همها »مناصب« و»كراســي« أكثر من 
همها ايجاد اكاديمية بـ »حق وحقيقي«!

حيث قدمــت اللجنة تقريرها الى وزير 
التربية ووزيــر التعليم العالي د.محمد 
الفــارس الختيار واحد من االســماء 
المرشحة لنيل منصب رئيس األكاديمية 
على ان يتم اختيار منصب نائب المدير 
عن طريق لجنة يشكلها رئيس األكاديمية 

الذي يتم اختياره من قبل الوزير.
ومــا ان انتهت لجنــة د.الحمد من 
للوزير د.  النهائي وتقديمــه  تقريرها 
الفارس الحريص على االنتهاء من ملف 
األكاديمية لترى النور على أرض الواقع 
بدأت األصوات تعلــو بأن على الوزير 
اختيار األفضل لمنصب رئيس األكاديمية 
وان يراعي في ذلك عدم اختيار من كان 
عمره كبيرا الى ان وصلت مطالب تلك 

األصوات لألصول واالعراق!
تلك المطالب التي انطلقت من بعض 

لم تكتمل اعمالها بسبب استقاالت بعض 
اعضائها وبعد تعيين د. محمد الفارس 
وزيرا للتربية والتعليم العالي بذل جهدا 
كبيرا في االنتهاء من ملف اختيار رئيس 
لألكاديمية فقام بتشكيل لجنة يرأسها 
وزير التربية والتعليم العالي األســبق 
د.رشــيد الحمد وعدد من الدكاترة في 
جامعة الكويت، حيث استقبلت هذه اللجنة 
العديد من الملفات تقدم اصحابها لتبوؤ 
منصب رئيس األكاديمية ونائب األكاديمية 

للشؤون العلمية.
لجنة د.الحمد بذلت جهدا كبيرا في 
فحص الملفات التي تم رفض عدد منها 
لعدم اســتيفائها للشروط واختارت 3 
اسماء فقط لرئاسة األكاديمية باإلضافة 
الى 3 اسماء لمنصب نائب مدير األكاديمية 
»تتحفظ األنباء عن ذكر تلك األسماء«، 

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد 
الفارس لتبقى الكويت صاحبة الريادة في 
كل شيء بالخليج، خصوصا ان مرسوم 
تأسيس اكاديمية الكويت للفنون صدر 
من سنوات عدة قبل اعالن حاكم الشارقة 
لتأسيس اكاديمية في امارته، ولكن لألسف 
الشديد بقي المرسوم الذي صدر عام 2010 
حبيس االدراج حتى عام 2013 عندما قرر 
وزير التربية ووزير التعليم العالي آنذاك 
د. نايف الحجرف تحريك المياه الراكدة 
لهذا المرســوم، فقام بتشكيل مجلس 
امناء لألكاديمية ولكن مع مرور الوقت 
استقال اعضاء مجلس االمناء باستقالة 
الحجرف  الوزير  تنفيذ  لعدم  مســببة 
لمتطلباته، ومن ثم جاء من بعده الوزير 
د. بدر العيسى الذي شكل لجنة الختيار 
رئيس ألكاديمية الكويت للفنون ولكنها 

مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد إعالن عضــو المجلس األعلى 
حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي عن تأسيس أكاديمية الشارقة 
للفنون، من خالل كلمته التي ألقاها في 
حفل ختام مهرجان الشارقة المسرحي 
في دورته الـ 27 بدأت الجهات المنوطة 
باألمر بتجهيز المبنى من جميع نواحيه 
علــى ان يتم االفتتاح خالل حفل امارة 
الشارقة الختيارها عاصمة للكتاب لعام 

.2019
هذا اإلعالن دفع وزارة التربية والتعليم 
العالــي للعمل بجدية لتنفيذ مرســوم 
تأسيس اكاديمية الكويت للفنون الذي 
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارسيحمل رقــم 2010/391 من خالل جهود 

رغم جهود وزير التربية ووزير التعليم العالي إلقفال ملفها

مطرب خليجي بعد ما 
اتهم مطربة عربية بسرقة 
اغنيته في وسائل االعالم 
ومواقع التواصل هااليام 

يحاول حل املوضوع 
بشكل ودي علشان ما 

يخسر جمهور هاملطربة 
مثل ما يقول.. عيل ليش ما 

رضيت من أول!

منتج يبي يسوي عقد 
صلح مع ممثلة بعد ما 

حتجى عنها انها السبب في 
عدم جناح عملهم األخير 
اللي تأخر تصويره اكثر 

من مرة بسبب ارتباطاتها 
اخلارجية وللحني هاملمثلة 
مو معطيته ويه.. اذا مو قد 

احلچي ليش تتحچى!

بعض القضايا 
االجتماعية اللي يتم 
مناقشتها في بعض 

احملطات االذاعية 
اخلاصة ما  لها داعي 

تثار باإلذاعة مثل الزوجة 
او الزوج يقولون 

مغامراتهم العاطفية قبل 
الزواج.. شاإلفالس!

سرقةصلح اجتماعية

التحقيقات 
»سرية« 
في قضية هيفاء!

باسم عبداألمير لـ »األنباء«: لقائي مع حياة الفهد 
عزومة خاصة على »مطبق زبيدي« بعيداً عن املشاريع الفنية

الكم من التفاعل اجلماهيري، 
خاصة ردود األفعال الطيبة 
عن مسلسل »رمانة« بطولة 
حيــاة الفهــد، نظــرا للتعب 
واملجهود الكبيــر الذي بذله 
الفنانون وجميع فريق العمل 
اثناء تصوير هــذه االعمال، 
مؤكدا ان جناحها يشــعرهم 
بسعادة، متمنيا استمرار هذا 

النجاح في الفترة املقبلة. 
وعــن التنوع فــي عملية 
انتاج االعمال القادمة كما حدث 
في رمضان املاضي الذي شهد 
انتاجا دراميا وكوميديا قال 
انه وبقية العاملني في شركة 
املجموعة الفنية يرون ميولهم 

بشكل كبير الى االنتاج الدرامي 
على حساب بقية االعمال، الفتا 
الــى انه ال يجد ما مينعه من 
انتاج او تنفيــذ انتاج لعمل 
كوميــدي في حال وجد نصا 

كتب بحرفية عالية. 
وحول إمكانية انتاج عمل 
الفترة املوسمية املقبلة،  في 
افاد باسم عبداالمير بأنه حاليا 
يقضي فترة راحة بعيدا عن 
العمل بعد موســم رمضاني 
كان مليئا بالتعب، ولم يحدد 
حتى هذه اللحظة متى ستكون 
العــودة ومــا اذا كانت بعمل 
موسمي او االستعداد لألعمال 

الرمضانية القادمة.

بتصوير مقطع ڤيديو يجمعه 
بها بعد تناول وجبة الغداء 
»مطبــق زبيدي« وبثه عبر 
حسابه في »سناب شات«، 
وقال: لم يكن هناك اي حديث 
عن عمل جديد او اي مشروع 
فني فاللقاء كان وديا ودعوة 

كرمية من ام البنها. 
وفيمــا يتعلــق بــردود 
التــي واكبت اعماله  االفعال 
الفنية في رمضــان املاضي، 
ذكر عبداالمير انه وبقية فريق 
العمل رصدوا العديد من ردود 
االفعــال االيجابية حول تلك 
االعمال، موضحا ان سعادته 
ال توصــف عنــد رؤيته لهذا 

أحمد الفضلي

نفى املنتج والفنان باسم 
عبداالمير ما تردد مؤخرا عن 
توصله الى اتفاق مع سيدة 
الشاشــة اخلليجية الفنانة 
القديرة حيــاة الفهد خاص 
بعمل جديد يتم انتاجه من 
قبل شركة املجموعة الفنية 
لالنتاج الفنــي اململوكة له 
وتشارك في بطولته الفهد. 
وافــاد عبداالميــر خالل 
حديثه لـ»االنباء« بأنه كان 
ضيــف ام ســوزان وتناول 
عندها وجبة الغداء استجابه 
الكرميــة، وقــام  لدعوتهــا 

باسم مع الفنانة القديرة حياة الفهد باسم عبداألمير

مي سليم: »وال كلمة« 24 اجلاري!
بعودتها وطرح ألبوم جديد 
الذي اعتبرته نقلة كبيرة لها 
في مشــوارها الغنائي ملا به 
من تنوع في األغاني ســواء 

في الكلمات أو األحلان.
وتابعت: ألبوم »وال كلمة« 
سيكون متاحا لكل اجلمهور 
24 اجلاري، حيث سيتم طرحه 
في األسواق وعلى »يويتوب« 
وأيضا ســتذاع األغاني على 
الراديو، وذلــك يتيح فرصة 
أكبر للجمهور لالستماع إلى 
األغاني، مشددة على انتظارها 
لردود الفعل أكثر بعد طرحه 

في األسواق.
ويضم ألبوم »وال كلمة« 
١0 أغــان منهــا »وال كلمــة« 

و»والد األصــول« و»قبــول 
رباني« و»متخصش غيري«، 
وتعاونت مي ســليم فيه مع 
الشــافعي  الشــعراء عزيــز 
وحســني مصطفــى محــرم 
وباســم عادل وســالمة على 
وأحمد اجلندي ومحمد عاطف، 
وامللحنني رامي جمال ومدين 
وعزيز الشافعي ومحمد يحيى 
ومحمد النــادي وتامر علي، 
إبراهيــم  واملوزعــني أحمــد 
ووســام عبداملنعم وشريف 
مــكاوي وأســامة عبدالهادي 
وأحمد عــادل، واختارت مي 
أغنية »وال كلمة« لتصويرها 
علــى طريقــة الڤيديو كليب 

خالل األيام املقبلة.

أعربت الفنانة مي ســليم 
عن ســعادتها الكبيرة بطرح 
ألبومها اجلديد »وال كلمة« على 
تطبيق »أنغامي« األســبوع 
املاضــي، حيــث يتــم إذاعة 
األغاني بشــكل حصري على 
أنغامي ملــدة ١0 أيام على أن 
يتم طرحه في األسواق وعلى 

»يوتيوب« 24 اجلاري.
فــي  مــي،  وأشــارت 
تصريحــات لهــا، إلــى أنهــا 
اســتقبلت ردود فعل كبيرة 
مــن اجلمهــور ومتفاجئــة 
بهــا، خاصة أنهــا بعيدة عن 
تقدمي ألبومات غنائية منذ ٧ 
سنوات، الفتة إلى أن أكثر ما 
مي سليمأسعدها هي فرحة جمهورها 


