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 أكد أن البرامج اخلليجية املشتركة متوت بطيئاً 

 جاسم الغريب لـ«األنباء»: دور الكويت 
اإلنساني لم يوثق بالشكل املطلوب حتى اآلن 

 في عــودة لها لألغنيات الوطنية، حرصــت النجمة املغربية 
سميرة سعيد على تقدمي أغنية وطنية بعنوان «ملغاربة» لدعم 
املنتخب املغربي في تصفيات كأس العالم ٢٠١٨، وقالت ســعيد 
إن الفكرة جاءتها لرغبتها في أن تشــارك في حدث مهم يخص 
بلدها املغرب، ومبجرد أن جاءتها الفكرة حرصت على االتصال 
بالشاعر مصعب العنزي الذي أحب املشاركة أيضا وأرسل لها 
الكلمات، ثم ســجلت األغنية على الفور بعد أن وضع أحلانها 
رضوان الديري وقام بتوزيعها رشيد محمد وصورتها مع املخرج 

أمير رواني الذي أعجبت بفكرته كثيرا لبساطتها.
  وتابعت سميرة، في تصريحات صحافية لها، بأنها سبق أن 
قدمت أغنيات وطنية من قبل ألن هذا اللون الغنائي محبب لها، 
حيث سبق أن قدمت «كلنا إنسان» و«يا مصر ليكي السالم»، 
وهــي ترى أن هــذه النوعية من األغنيات لهــا قيمة مهمة في 

تاريخ أي جنم غنائي.
  وعما قيل أخيرا بأنهــا تعتزم العودة للعيش في املغرب 
وتــرك مصر نهائيا، علقت على األمــر بأنها ال تفكر في ترك 
مصر في الوقت احلالي، خاصة أنها مشغولة بألبومها الذي 

حتضر له، وأن هذه الشائعات سببها أنها صرحت من قبل بأنها 
قد تنتقل للعيش في املغرب بعد فترة كي تعيش مع أسرتها بعد أن تقلل 

من نشاطها الغنائي. وعن احلديث عن عمرها عبر «الفيسبوك»، قالت إنها 
امرأة ال تعيش هاجس العمر لكنها ال حتب من يتدخلون في خصوصياتها.

  اجلديــر بالذكر أن النجمة ســميرة ســعيد أحيت الفتــرة املاضية حفال 
مبكتبة اإلسكندرية في مصر قبل أن تستعد حلفلها في دار األوبرا بالكويت، 
كما شــاركت أيضا في حفل ختام مهرجان مكناس املغربي الذي قدمت خالله 

العديد من األغنيات. 

 أثــارت النجمــة نيللي كرمي غضب جمهورهــا ومتابعيها علــى مواقع التواصل 
االجتماعي بعد أن نشــرت صورة لها على صفحتها على «إنســتغرام» ظهرت فيها 
بشكل خادش للحياء. وانهالت التعليقات الغاضبة على صفحة الفنانة، كما ورد في 
موقع «نورت»، وطالبها املعلقون واملتابعون بعدم تشويه صورتها اجلميلة لديهم 

باعتبارها جنمتهم املفضلة. وكانت كرمي قد نشــرت صورة سابقة لها وهي ترتدي 
املايوه خالل رحلة استجمام في منتجع اجلونة على ساحل البحر األحمر في 

أغســطس املاضي أثارت غضبة جمهورها، حيث عبروا عن غضبهم من 
خالل التعليقات بسبب الوضعية التي ظهرت بها جنمتهم املفضلة. 

 مشهد من فيلم «أوفيه» 

 على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد 

 فرقة بن حسني احتفت بيوم الدستور الكويتي 
 خلود أبو المجد

  
  نظمت أكادميية لوياك للفنون 
األدائية (البا) بالتعاون مع حديقة 
الشهيد حفال لفرقة حمد بن حسني 
للفنون الشعبية في احلادي عشر 
من نوفمبر اجلاري، احتفاء بيوم 
الدستور الكويتي. بدأ احلفل أمام 
نصب الدســتور، ثــم انتقل إلى 
املســرح املكشــوف، حيث قدمت 
الفرقة ليلة غنائية فلكلورية، على 
إيقاع الطبــول البحرية، والنغم 
الشعبي العريق، فاح منها شذى 
املوروث األصيل لكويت املاضي.

  كما قدمت الفرقة مجموعة من 
األغاني الشــعبية التــي اختارتها 
بعنايــة لتالمس كل األذواق، على 
غــرار أغنية «يــا عينــي ماليه»، 
وأغنيــة «يا متلف الــروح» التي 
دغدغت املشــاعر وأيقظت احلنني 
إلى الزمن اجلميــل، تلتها بأغنية 
«يا ناس دلوني درب السنع وينه.. 
باشوف لي مرقى من بير األهوالي»، 
فيما لــم تغفل الفرقــة عن تقدمي 

املواويل، منها موال «يامال» الذي 
يعد واحدا من أشهر املواويل التي 
يؤديها «النهام» ويرددها الغواص.

  وقال مدير عام حديقة الشهيد 
البعيجــان: حرصــت  يوســف 
حديقة الشهيد على تخليد ذكرى 
الدستور من خالل تقدمي أمسية 
موســيقية من املوروث الشعبي 
الكويتــي، إميانا منهــا بضرورة 
تعزيز الوعــي الثقافي والوطني 
واملسؤولية املجتمعية ودور الفن 
كأداة لتعزيز ونشــر قيم احملبة 

والسالم واملشاركة. 
  وأضــاف: هذا اليوم يعد يوما 
خالدا وتاريخيا في حياة الشعب 
الكويتــي، حيث أقــر أمير البالد 
الراحل الشــيخ عبداهللا الســالم 
الكويتــي عــام ١٩٦٢  الدســتور 
الــذي شــكل االنتقال إلــى دولة 
مدنية حديثة، ونقلة في مشاريع 
النهضة مبجاالتها املختلفة الفنية 
والثقافيــة والعمرانية، واالجتاه 
إلى التنمية التي يكون محورها 

 رواد حديقة الشهيد ومتابعة لفعالية يوم الدستور الكويتي  الرئيسي اإلنسان. 

 فرقة بن حسني تبدع أمام نصب الدستور الكويتي  

 انسحاب الوسوف من حفله باألردن
   والشرطة تتدخل حلل األزمة! 

 «مقلب مميت» جديد
  هاني رمزي في رمضان ٢٠١٨ 

 انسحب الفنان جورج وسوف من حفله 
الذي أقيم مساء السبت املاضي على مسرح 
األرينــا بالعاصمة األردنيــة (عّمان) بعدما 
سيطر سوء التنظيم على احلفل بشكل كبير.
  ولــم يســتطع املكلفــون بتأمــني احلفل 
السيطرة على املوقف بعد أن ألقى احلضور 
الزجاجات على املسرح ونشبت مشادات بينهم 
وبني املنظمني وتدخلت الشرطة حلل األزمة.

  وقال جورج وسوف تعليقا على مشاجرات 
اجلمهور، بحسب مقطع الڤيديو الذي نشرته 
«بوابة فيتو» اإللكترونية: «دي قلة أدب ولن 

أكمل احلفل».
  وفي سياق آخر، نفى الوسوف خبر وفاته 
عبر أحد حســاباته الرســمية علــى مواقع 
التواصل، معربا عن استنكاره لهذه الشائعات.

  وأكد أن شائعات وفاته دائما ما تالحقه قبل 
احلفالت التي يحييها، موجها رسالة ملروجي 

تلك الشائعات قائال: «ارحموني شوية».
  يذكر أن جورج وسوف انتهى مؤخرا من 
تســجيل أغنية «يا عمر» على طريقة الديو 
مــع الفنان وليد توفيق، ومن املقرر طرحها 

خالل الفترة املقبلة. 

 يجري الفنان هاني رمزي اســتعداداته خــالل الفترة احلالية 
قبــل تصوير برنامج املقالب املرتقــب كل عام في رمضان، وذلك 
بعد النجاح الذي حققه في برامجه «هبوط اضطراري، وهاني في 

األدغال وهاني هز اجلبل».
  وتســربت معلومات خالل الفترة األخيرة حول فكرة «املقلب» 
املميت الذي يقدمه رمزي في رمضان ٢٠١٨، إذ ذكرت تقارير صحافية 
انه يستعني مبنطاد، يستضيف فيه الفنان في رحلة جوية، وأثناء 
التحليق فــي أعلى نقطة يتم إحراق جزء من «املنطاد»، ما يصيب 
الضيوف بالهلع والرعب. ويظهر هاني رمزي في نهاية احللقة، بعد 
أن يتيقن الضيف من اقتراب نهايته، ويفاضل فريق عمل البرنامج 

 هاني رمزي بني دبي وأبوظبي، لتصوير احللقات. 

 دومينيك حوراني تثير اجلدل
  ورمي البارودي حتذر: لست أنا! 

 نشرت املطربة اللبنانية دومينيك 
حوراني عبر صفحتها الشخصية على 
موقع «إنستغرام» صورة جديدة لها 
ارتــدت خاللها بنطــاال معظم أجزائه 
ممزقــة وهو ما أثار اجلــدل وأغضب 
متابعيهــا، وقال أحد املتابعني: «شــو 
الهدف من بنطلونــك»، وأضاف آخر: 

«كده كتير يا دومي».
  وكانــت دومينيــك طرحت مؤخرا 
كليب «ســبنا بعض» وظهرت خالله 
بإطاللــة مختلفــة، حيث عــادت فيه 
مبالبســها الى العصــر الروماني. من 
جهة أخرى، حــذرت النجمة املصرية 
رمي البــارودي متابعيهــا من منتحل 
شــخصيتها على موقع «إنستغرام»، 
ونشــرت صورة للصفحــة املنتحلة 
شــخصيتها، وعلقــت عليهــا بقولها: 
«األكونــت ده غير حقيقــي، مش أنا، 
ومعنديش غير حساب واحد وبس»، 
وتابعت: «أنا وال عندي فيسبوك وال 
تويتر وال سناب شات وال أي صفحات 
غير اللي على اإلنستغرام، واللي عملته 
ومهتمة به هالة وهي من الفانز بتوعي».

  يذكر أن رمي قد نفت مؤخرا كل ما 
طالها من شائعات عن ارتباطها بنجل 
الفنان طلعت زكريا، وأكدت أنها تركز 
فقط على عملها الفني، حيث تعاقدت 

مؤخرا على مسلسل «الوتر». 

 رمي البارودي 

 سميرة سعيد تكشف حقيقة 
مغادرتها مصر نهائياً 

 جورج وسوف 

 أميرة عزام
  @amira٣zzam

  
  بعــد انتاجه االخير للفيلــم الوثائقي 
«اوفيه»، صــرح املنتج واإلعالمي الكبير 
جاسم الغريب لـ«األنباء» بانه حاليا يجري 
التفــاوض مــع قناتي الكويــت وابوظبي 
لعرض برنامــج رمضاني بصدد انتاجه، 
وســيكون البرنامج خاصــا بالطبخ لكن 
مضمونه كوميدي، حيث يتم خالله تقدمي 
شخصية محبة للطعام كثيرا، وسيكون فيه 
الفنان أحمد العونان متزوجا من امرأتني 
«نورة العميري ومي البلوشي» ال تفقهان 
شيئا بالطبخ فتحاوالن الوصول لقلبه عن 
طريق معدته فتأتيان يوما بعد يوم بشيف 
جديد، ويقابــل العونان ضيوفا مختلفني 
ومنهم الفنان واملتقاعد والرياضي واملعاق، 

ودائما ما يتفاخر بأكل زوجتيه.
  وتابع: البرنامج يطرح القضايا اليومية 
وهموم النــاس، فاملعاق يتحدث عن عدم 
احترام الناس لــه، واملتقاعد يتحدث عن 

مشاكله مع زوجته.
  مــن جهة اخرى، قــال الغريب: أنتجنا 
مؤخــرا فيلما وثائقيا عن الشــهيدة وفاء 
العامر التي قتلت ابان االحتالل الغاشــم، 
والفيلم يحكي قصتها ويقدم رســالة عن 
ترابط املجتمع الكويتــي فترة االحتالل، 
مســتدركا: نقوم كل ســنة بإنتــاج فيلم 
وثائقي، مشــددا على ان األفالم الوثائقية 
مكلفة، وأردف: جتهيز املوقع يحتاج إلى 
ديكورات ومالبــس وتغيير اللهجة، فهي 
تكون مبنزلة املراجع، فيعود إليها الناس 
للبحث عن معلومة، مبينا ان التلفزيون 
الكويتي يدفع تبعا لالئحة على عدد الدقائق 
وتكون غير كافية لتغطية تكاليف الفيلم، 
خاصة اذا كان متضمنا للكثير من األبحاث 

وجودة إنتاجه عالية.
  وبسؤاله: ملاذا قل نشاط االنتاج املشترك 
لدول مجلس التعاون اخلليجي؟ افاد بأن 
املؤسســات التابعة أنتجت برامج مميزة 
بالســابق لكنها متوت موتا بطيئا، وقال: 
الدول لم تعد تســدد حصصها للمؤسسة 
وبالتالي لم تعد قادرة على اإلنتاج، وآخر 
مــرة أنتجوا ٦ أفالم وثائقية فيلم عن كل 
دولة، وكان فيلمنا عن السعودية، وحصلنا 
على اجلائــزة الفضية مبهرجان القاهرة، 
ولكن توقف اإلنتاج بعدها، ويفترض من 
وزارة اإلعــالم ان تتبنــى تاريخ الكويت 
احلضاري ودورها في العمل اإلنساني من 
خالل أفالم وثائقية أو درامية، فاالهتمام 
بدور الكويت االنساني لم يتم توثيقه بعد 

بالشكل املطلوب.
  واختتم الغريب حديثه بتوجيه الشكر 
جلريــدة «األنباء» باعتبارهــا من أصدق 
الصحف الكويتية، وقدم الشكر لكل العاملني 

فيها. 

 املنتج واإلعالمي جاسم الغريب 

 مرة أخرى.. 
نيللي كرمي 

تغضب 
اجلمهور! 

 دومينيك حوراني 


