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أطلق جنم The Voice مبوسمه اخلامس، 
املغربي رضوان األسمر أول إصدار رسمي 
له بعد مشــاركته في البرنامج، حيث كان 
منافســا شرسا ضمن فريق الديفا سميرة 

سعيد.
األغنية اجلديدة هي أول تعاون له مع 
شــركة Platinum Records وهــي بعنوان 
«سمحيلي» وقد أبصرت النور قبل ساعات 
 ،Youtube عبر قناة الشركة الرسمية على الـ
وهــي من كلماته وأحلانــه، وتوزيع جان 

ماري رياشي.
نذكر أن لرضوان األسمر أغنيات خاصة 
تخطت منها حاجز الـ ١٤ مليون مســتمع 
عبر اليوتيوب، منها «ناكر حلسان» و«ما 

تفهم والو» وغيرها.
نذكر أن بالتينوم ريكوردز هي شركة 
تابعة ملجموعة Mbc الرائدة، تقدم خدمات 
املوســيقى والترفيه وتســاهم في نشرها 
من خالل إنتاج وإدارة مشاريع لعدد كبير 

من النجوم.

رضوان األسمر 
يطلق «سمحيلي»  مع 

«Platinum Records »

وزارة اإلعالم تستذكر االحتالل الغاشم بـ «صمود وطن»
مفرح الشمري

@Mefrehs
بحلــول الذكرى الـ ٣٠ لالحتالل العراقي الغاشــم 
للكويــت، أعــدت وزارة االعالم بقطاعيهــا التلفزيون 
واإلذاعــة العديــد من البرامج الوثائقيــة لتذكير هذه 
األجيال بوحشية االحتالل الذي أصاب البالد والعباد 
حتى ال ينسوا األشهر الســبعة املظلمة التي عاشتها 

الكويت وأهلها في ذلك االحتالل الغاشم.
قطاع التلفزيون سيعرض اليوم عددا من البرامج 
منها «صمود وطن» الذي ســيتضمن عددا من قصص 
األبطال الذين قاوموا االحتالل بكل ما ميلكونه لنصرة 
بلدهم، باالضافة الى برنامج «ما لم يروى» و«ســجدة 
التحرير» و«بلد اإلنسانية» و«الصورة تتحدث» و«الغزو 
ذكــرى وعبرة»، وبرنامج «من ٣٠ ســنة»، و«الكويت 

هبة من اهللا».
كما أعد التلفزيون العديد من الفالشــات الوطنية 
التــي تنادي بحب الوطن والدفــاع عنه باإلضافة الى 

عرضه عدة أفالم مثل فيلم «معركة اجلســور»، الذي 
يبرز صمود جيشــنا الباسل خصوصا «لواء ٣٥» في 
وجه األعداء، وهو من متثيل عبدالرحمن العقل وخالد 
البريكي وانتصار الشــراح ومن إخراج حمد النوري، 
أما الفيلم الثاني فهو «عزيزة»  والذي يعرض لكيفية 
احملافظة على حياة احليوانات في حديقة احليوان ابان 
االحتالل الغاشم، والفيلم مقتبس من قصة حقيقية، وقد 
تصدى لكتابة السيناريو واحلوار له الفنان عبدالعزيز 
احلداد ومن اخراج عبدالعزيز اجلناحي ومتثيل مشاري 
املجيبل وعبــداهللا الطراروة وآخرين، وفيلم «حبيب 
األرض» للمخــرج رمضان خســرو والفيلم الوثائقي 

«الشهيد احلي»، و«الضربة اجلوية».
أمــا القناة الثانية فســتعرض مجموعــة من أبرز 
الوثائقيات منها: «سور الكويت الثالث» و«ما لم يروى» 
و«نســاء من بالدي» و«٧ شــهور مظلمــة» و«اإلذاعة 
السرية الكويتية» و«الكويت خالل ٣٠ عاما» و«الشهيد 

احلي» و«قصتي مع الغزو».
أما عن خطة إذاعة الكويت ليوم الثاني من اغسطس، 

فستنطلق تغطيتها من ساعات الصباح األولى مبختلف 
برامجها املباشرة لتستعيد هذه الذكرى مع املستمعني 
باإلضافة الى مجموعة من االتصاالت الهاتفية مع عدد 
من السياسيني واملختصني الذين عاصروا تلك الفترة، 
كما نسقت اإلذاعة اتصاالت هاتفية مع املسؤولني في 
بنــك الدم وذلك لنقل انشــطة بنك الــدم الكويتي في 

هذا اليوم.
وستسلط اإلذاعة الضوء على مكتب الشهيد، حيث 
خصصت له مجموعة من الفالشات وتقارير تستذكر 
فيهــا ابطال الكويــت مع إجراء اتصــاالت هاتفية مع 
املسؤولني في مكتب الشهيد لنقل أنشطتهم واحلديث 

عنها من خالل البرامج املباشرة.
وســتقدم إذاعة البرنامج العام عــددا من البرامج 
املســجلة اخلاصة مثل برنامج «الغزو الغاشم أحداث 
ال تنسى»، والذي يبث الساعة ١٢ ظهرا، باإلضافة إلى 
برنامج «أيام للتاريخ» الذي ســيبث الساعة ٩ مساء، 
والذي يســتذكر فيــه دور دول التحالــف في حترير 

الكويت وعودة الشرعية إليها.

من خالل قطاعي التلفزيون واإلذاعة

بوستر برنامج «صمود وطن» عبدالرحمن العقل وخالد البريكي في فيلم «معركة اجلسور»

إليسا 
األولى عربيًا

تعيش الفنانة إليسا حالة من السعادة 
بعد جناح أحدث أعمالها الغنائية «صاحبة 
الثاني عبر  رأي»، حيث تخطت املليون 
«يوتيوب» منذ طرحها قبل أيام، ويبدو 
أنها ستخوض جتربة جديدة بعد جناحها 
القوي هذا العام رغم أزمة «كورونا»، حيث 
قدمت ثالث أغنيات مختلفة في كل مرة 
احتلت أغنيتها الصدارة ضمن املنافسة 
الغنائية، بداية من «هنغني كمان وكمان»، 
ثم «قهوة املاضي» وأخيرا «صاحبة رأي»، 
لتتحدى حالة الركود التي عانى منها معظم 
جنوم الغناء في الوطن العربي، وللمرة 

األولى يطلق موقع «تويتر» إميوجي خاصا 
لهاشتاغ ألبوم لنجم عربي بالتزامن مع 
حتقيق أغنية «صاحبــة رأي» للمليون 
الثاني عبر «يوتيــوب»، احتفاال بنجاح 
األغنية وتقديرا إلليسا في أول تعاون من 

نوعه عربيا بينها وبني «تويتر».
وكانت إليسا بأغنيتها اجلديدة «صاحبة 
رأي» قد احتلت املرتبة رقم ٢٠ عامليا كأكثر 
ڤيديو مشاهدة خالل األيام املاضية عبر 
«يوتيوب»، ومن املنتظر أن تطلق كليب 
األغنية خالل الفترة املقبلة، على أن تتولى 

أجني اجلمال مهمة إخراج الكليب.

ملشاهدة الڤيديو

كشــفت الفنانة جيني إسبر عن حتضيرها إلطالق برنامج خاص 
بها عبر «يوتيوب» يهتم بآخر صيحات املوضة واجلمال والفاشــن، 
متمنية أن حتقق خالله املتعة والفائدة التي يرغب بها كل من يعشق 
اجلمال واملوضة وعالم الفاشن، مبينة أن التحضيرات للبرنامج بدأت 

وسيتم إطالقه قريبا.
وحول االنتشــار املتصاعد لڤيروس كورونا املستجد في سورية 
وكيفية اتخاذ اإلجراءات الوقائية، بينت إسبر، حسب موقع «فوشيا»، 
أنهــا تعرضت لوعكة صحية منذ أيــام جعلها تتخوف من ذلك، لكن 
سرعان ما مت التأكد بأنه تعب بسيط، مطمئنة جمهورها ومؤكدة أنها 
اآلن بصحة جيدة جدا، وتقضي وقتها مع طفلتها «ساندي» في منزلها 
بالساحل السوري، وشددت على االهتمام الكبير خالل املرحلة احلالية 
بالنظافة العامة لكونها عنصر الوقاية األهم، باإلضافة لتضييق دائرة 
معارف األشخاص الذين يتم التعامل معهم بشكل مباشر، واالبتعاد عن 
املخالطة قدر املستطاع حتى يتم احلد من االنتشار املتسارع للڤيروس.

وعن اختالف أجواء عيد األضحى املبارك لهذا العام مقارنة باألعوام 
السابقة، لفتت إلى أن هذا العام سيئ جدا على املستوى االقتصادي، 
وأن الناس أصبحت تبحث عن االهتمام بالصحة فقط لكنه وبالرغم 
من ذلك فالصحة أصبحت مهددة باخلطر، على حســب قولها، مبينة 

أنها تؤمن مبقولة «ما بعد الضيق إال الفرج».
يشــار إلى أن جيني إســبر أطلت فــي رمضان الفائــت من خالل 
مسلسل «يوما ما» للمخرج عمار متيم وتأليف فهد مرعي بشخصية 
«هزار» التي عاشت بني الغجر، بعد هروبها من منزل أهلها إثر حادث 
مؤلم، اضطرها إلى الهرب لتختطفها «إحدى الغجريات» ومتنحها اسم 
ابنتها املتوفاة ومتنحها ما خسرته من حنان بخسارة ابنتها، إضافة 
الى مسلســل «حرملك» بجزئه الثاني للمخرج تامر إسحاق وتأليف 
سليمان عبدالعزيز، بشخصية «فيكتوريا» التي كانت محركا لتصعيد 
األحداث في اخلان، كما ظهرت أيضا ضمن مسلسل «هواجس عابرة» 
إخراج مهند قطيش وتأليف حسن مصطفى، باإلضافة لظهروها ضمن 
املسلســل الكوميدي «ببســاطة» بجزئه الثاني إلــى جانب مجموعة 
كبيــرة من جنوم الكوميديا في الدراما الســورية، وقدمت خالل أيام 
شــهر رمضان الفائت برنامج املســابقات «رحلة املاليني» عبر قناتي 

الفضائية السورية وسوريا دراما.

جيني إسبر تنفي إصابتها بـ «كورونا» 

نيللي كرمي: حياتي الشخصية «صندوق مغلق»
وحول مسلسل «ب ١٠٠ وش» الذي 
قدمته خالل شــهر رمضان املاضي، 
قالــت: تعمــدت أن أخرج مــن إطار 
الشــخصيات املعقدة فكل ما قدمته 
من مسلسالت مثل «ذات» و«سجن 
النسا» وغيرهما، كانت شخصيات 
لديها مشاكل، لذا قررت هذا العام أن 
أخرج عن هذا، ويرجع الفضل للمنتج 
والفنان جمال العدل فقد اتفقنا على 
أن نقدم عمال كوميديا، فكنت أحتاج 
للضحك وأكون سعيدة في التصوير، 
والنصب في املسلســل قدم بشــكل 
كوميدي وليس بشــكل شيطاني أو 
مؤذ، مثلما قدم فيلم «لصوص لكن 
ظرفاء» وغيره، فالهدف كان الضحك 

فقط.
وأضافت معلقة على آراء بعض 
الفنانني بإمالء شــروط بعدم تقدمي 
مشــاهد حميميــة، قالــت: أعتقد أن 
كل فنان سواء ممثل أو مخرج، حر 
في اختياراته، ولكني أحب أن أقدم 
املشاعر احلقيقية في أعمالي، وأيضا 
إذا قدمــت مثال روميو وچوليت هل 
سيصح أن يقف روميو مع حبيبته 
چوليت على بعد خمسة أمتار، وعندما 
متوت كيف سيســتطيع أن ينقذها 
بدون ملسها، واستكملت: أنا ال أحب 
أن أقدم مشاهد أخجل منها فيما بعد، 
فحتى لو سأقدم قصة حب فالبد أن 
تظهر بالشكل الالئق مثلما كان يحدث 

في األفالم القدمية.

قالــت الفنانــة نيللي كــرمي إنها 
اعتادت أن حتصل على العيدية من 
والدها هي وأخاها، وكان ذلك من أهم 
مظاهر االحتفال بالعيد، مشيرة الى 
انها حتب أن تعطي العيدية ألوالدها، 
مؤكــدة أن العيديــة ال تقتصر على 
املال فقــط، وتابعت: الكلمة احللوة 
هي عيدية والســؤال عيدية، وأكبر 
عيدية أحصل عليهــا عندما أجتمع 

مع أوالدي.
وعن حياتها الشــخصية وقصة 
احلب التي تعيشها تلك األيام، رفضت 
نيللي، خالل مداخلة هاتفية ببرنامج 
«التاسعة» الذي يقدمه اإلعالمي وائل 
اإلبراشــي والفنانة جنوى إبراهيم 
على القنــاة األولى فــي التلفزيون 
املصري، البوح بأي تفاصيل، وقالت: 
أحــب أن تكون حياتي الشــخصية 
صندوقا مغلقــا، فاجلمهور ال يهمه 
ســوى أعمالي الفنية، وعندما أقوم 
بأي حــوار صحافــي أو لقاء يكون 
دائما مبناسبة عرض مسلسل أو فيلم 
جديد، واكملت: «أنا مش بحب أنشر 
حياتي الشخصية، إحنا شخصيا مش 
بنعرف أي شيء عن حياة الصحافيني 
الشــخصية»، الفتة إلى أنها تعيش 
قصة حب اآلن توجــت باخلطوبة، 
مشــيرة إلى أنها ســتتزوج وهناك 
توافق عائلي على العريس، متحدثة 
بشأن أبنائها وهل وافقوا على الزوج 
اجلديد، موضحة: «األوالد موافقني».


