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الفنية

مقدم���ة برام���ج للح���ن ما 
حققت »أمانيها« هااليام حتاول 
مع قناة عربية علشان تشتغل 
فيها وتش���تهر من خاللها ألنه 
قناتها احلالية مو مهتمة فيها.. 

بالتوفيچ!

ممثلة ش���ابة »مايتها« 
مو معروفة قاعدة تتحچى 
عن زميالتها بصورة غريبة 
إذا  ومق���ززة واملصيب���ة 
شافتهم تاخذهم باالحضان.. 

صچ حية رمل!

شهرة غريبة
ممثل خليجي بعدما »حس« 
انه مخرج عمله اليديد يبيه بس 
بأدوار الشر اللي مل من تقدميها 
قرر االنسحاب من العمل وعدم 
التعاون مع هاملخرج مرة ثانية.. 

خوووش قرار!

انسحاب

أحمد الفيشاوي

األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي

السفير الصيني هواجن جيمني

الزميل مفرح الشمري متحدثا لألمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعيمساعد املدير العام إلدارة االتصاالت اخلارجية بوزارة الثقافة الصينية ياجن تشي

رقصة القناديل احلمراء

الفنان الراحل محمد األمير

رامي عياش

خالد سليم

خالد سليم لجمهوره في الكريسماس: »مش عاوزك ترجع تاني«
القاهرة ـ سعيد محمود

انته���ى الفنان خالد س���ليم م���ن إع���داد ألبومه 
الغنائي اجلديد الذي س���يطرح في فترة االحتفاالت 
بالكريس���ماس، والذي يحمل اسما قال عنه خالد انه 

سيكون مفاجأة.
واضاف: األلبوم تقرر طرحه في نهاية العام وحتديدا 
مع احتفاالت الكريس���ماس، وتقوم شركة »ميلودي« 
حاليا التي تتولى توزيع األلبوم بإعداده للطرح. وتابع 
سليم ان األلبوم تأجل موعد طرحه بعد ان كان مقررا 

له ان يطرح في عيد األضحى، بسبب إعادة فتح األلبوم 
من جديد حل���ذف أغنية »بإيدك« التي أعدها باللهجة 
اجلزائرية، وكانت من كلمات وائل توفيق وأحلان منير 
اجلزائري وتوزيع فهد، وذلك بعد أحداث الس���ودان 
واعتداءات اجلزائرين على املصرين. وأوضح سليم انه 
انتهى من تصوير بوسترات األلبوم، وسلمها وماستر 
األلبوم لشركة ميلودي، ومن املفترض ان تبدأ الشركة 
في عرض البوسترات وعمل الدعاية لأللبوم نهاية الشهر 
اجلاري. ويضم ألبوم سليم اجلديد أغاني: »كلمة عادية« 

و»الغال����ي« و»4 حروف« و»كان فن« من كلمات وليد 
الغزالي وأحلان كرمي محسن وتوزيع كرمي عبدالوهاب، 
»مش عاوزك ترجع« كلمات وليد العزالي وحلن كرمي 
محسن وتوزيع فهد. »قابلت عنيك« كلمات وأحلان عزيز 
الش����افعي وتوزيع طارق حسيب و»هتنسى« كلمات 
وأحلان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل »وحّبني« 
كلمات محمد عاطف وأحلان هانل نبيل وتوزيع خالد 
نبيل. كما س����يضم األلبوم أغنية خليجية حتمل اسم 
»زعالن« كلمات علي فضالي وأحلان فهد وتوزيع طارق 

 desert حسيب، وأغنية باللغة االجنليزية حتمل اسم
queen »ملكة الصحراء« وهي من كلمات وأحلان فريق 
أريبيان نايتس ومن توزيع فهد، كما سيعاد تقدمي أغنية 
»مش عاوزك ترجع« في األلبوم باملوسيقى فقط نظرا 
للتوزيع القوي الذي قدمه فهد لألغنية. جدير بالذكر 
ان خالد سليم قدم أغنية »كان فن« التي ستطرح في 
األلب����وم بطريقة الڤيديو كليب، وهي من كلمات وليد 
الغزالي وأحلان كرمي محسن وتوزيع كرمي عبدالوهاب، 

ومن إخراج ياسر سامي.

ضم أغنية خليجية إلى ألبومه الجديد

الفيشاوي في »طعم الحياة« 2010

محمد األمير.. وداعًا

القاهرة ـ سعيد محمود
يعقد الفنان احمد الفيشاوي حاليا جلسات عمل مكثفة مع املخرج 
احمد رشوان، لالتفاق على التفاصيل النهائية ألحداث فيلمه اجلديد 
»طعم احلياة«، واملقرر تصويره مع بداية 2010. الفيلم تأليف مشترك 
بن احمد رش����وان وأماني فهمي، ويشارك الفيشاوي البطولة بسمة 
وريهام عبدالغفور، وتدور احداثه حول التوترات التي تشهدها عالقات 

االسرة املصرية.
من ناحية اخرى، يستعد الفيش����اوي خالل االيام القليلة املقبلة 
لتصوير اجلزء اخلامس واالخير من مسلس����ل »تامر وشوقية« من 

تأليف محمد اسماعيل امن، واخراج أسامة العبد.

خالد السويدان
انتقل إلى جوار ربه الفنان الشاب محمد األمير الذي 
وافته املنية صباح امس بعد تدهور حالته الصحية ونقله 
الى املستش����فى إثر أزمة قلبية حادة، حيث سلم روحه 
للبارئ عز وجل، وس����يوارى جثمان����ه صباح اليوم في 
متام الساعة التاسعة باملقبرة اجلعفرية في الصليبخات، 
وتتقدم أس����رة الصفحة الفنية بأحر التعازي الى اسرة 
الفنان الراحل محمد األمير، سائلن العلي القدير ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان »إنا هلل وإنا إليه راجعون«. يذكر 
ان الفنان الراحل محمد األمير شارك في العديد من األعمال 
التلفزيونية والسينمائية، منها مسلسل »القدر احملتوم« 
مع أسرة املنصور وكانت له جتربة إنتاج سينمائية وهي 

فيلم »الدجنوانة« الذي عرض في عيد الفطر املاضي.

رامي عياش ينشئ جمعية ألطفال مرضى السرطان
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

كشف الفنان رامي عياش انه بصدد انشاء جمعية ملرضى 
س���رطان االطفال من املقرر ان تبصر النور منتصف عام 
2010، وقال انه يعمل على قدم وساق إلنشاء هذه اجلمعية 
التي تهتم مبرضى الس���رطان من االطفال وادخالهم الى 

املستشفيات ومعاجلتهم حتى الشفاء.
رامي الذي رفض »اجلوائز املشبوهة« قال: يكفيني انني 
أحييت حفلة في دار االوبرا املصرية، على نفس املسرح 
الذي وقفت عليه س���يدة الغناء العربي أم كلثوم وغنيت 

وأنا عمري 28 سنة فقط.
من جهة اخرى، انتهى رامي عياش من وضع اللمسات 
االخيرة عل���ى ألبومه اجلديد »حبيبي« الذي س���يصدر 
مطلع العام اجلدي��د متضمن��ا تسع اغان باللون اللبناني 
واملصري تعاون فيه مع ش���عراء وملحن���ن منهم نزار 
فرنسيس، جان ماري رياشي، سليم عساف وغيرهم، كما 
انه كتب وحلن اغنيتن بنفس���ه وسيكون االلبوم االول 
له مع ش���ركة ميلودي بعد ان فس���خ عقده مع »روتانا« 
وأوضح رامي ان ألبومه اجلديد يتضمن مفاجأة من نوع 
آخ���ر وهي دويتو مع فنان اميركي من اصل فلس���طيني 

»غزة« وهو مغني راب.
أم���ا عن دويتو »الناس الرايقة« الذي قدمه مؤخرا مع 
الفنان الش���عبي احمد عدوية، فقال: أحب الفنان عدوية 
منذ اغنيته »يا بنت الس���لطان« وكنت عند امللحن محمد 
يحيى فأسمعني عدة أغان لكي يتضمنها ألبومي اجلديد، 
فأعجبتن���ي اغنية »وبحب الناس الرايقة«، خصوصا ان 
محمد يحيى كان يدندنها على العود، فاقترحت عليه ان 

اغنيها دويتو مع احمد عدوية.
وصرح ب���أن جناح االغني���ة كان وراءه انهما فنانان 
من جيلن مختلفن، وقال: هذه اخللطة اجلميلة كان لها 

سحرها اخلاص، والقت االستحسان والنجاح.

انتهى من وضع اللمسات النهائية على »حبيبي«

مهرجان »هونان« للفنون الشعبية.. قناديل حمراء!

مفرح الشمري
بحضور األمن العام للمجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفن���ون 
واآلداب بدر الرفاعي وس���فير 
جمهورية الصن الشعبية لدى 
الكويت هواجن جيمن ومساعد 
املدير الع��ام إلدارة االتصاالت 
اخلارجي���ة ب���وزارة الثقاف��ة 
الصينية ياجن تشي أقي��م مس��اء 
أم��س األول مهرجان الفن��ون 
الش���عبي��ة ملقاطع���ة هونان 
الشهي�رة التي تضم 56 قومية 
صينية على خش���بة مس���رح 
الدسمة وحضره جمهور غفير 
غالبيته من اجلالية الصينية 

التي تعيش في البالد.
انطل���ق املهرج���ان بكلمة 
ترحيبي���ة م���ن األم���ن العام 
الوطن���ي للثقافة  للمجل���س 
الرفاعي  والفنون واآلداب بدر 
أكد فيها على العالقات املتينة 
الكويت والصن  التي جتم���ع 

اعجابكم.
انطل���ق مهرجان  بعد ذلك 
الفنون الصينية بفيلم تسجيلي 
عن مقاطعة هونان ومن ثم قدمت 
بعض الفتيات رقصة »القناديل 
احلمراء«، حيث عبرن فيها عن 
األجواء املفعمة باحليوية واألمل 
تالها رقصة كالسيكية جسدت 
فيها الفتيات والشباب روعة فن 
الرسم الصيني حاملن بأيديهم 
مراوح تقليدية وبعدها قدمت 
الفتيات عرضا بهلوانيا يكشفن 
فيه عن مهاراتهن وبراعتهن في 
احلركات الرياضية واستحققن 

عليها التصفيق.

مرونة وحيوية

متيز عرض فرقة »هونان« 
باملرون���ة واحليوي���ة من قبل 
أعضائها خصوصا من الفتيات 
اللواتي أبدعن في توصيل فكرة 
الرقص���ة للجمه���ور بطريقة 

منذ زمن بعيد مش���يرا الى ان 
هذه املناسبة الثقافية الصينية 
املمثلة في فرقة هونان للفنون 
الش���عبي��ة الصيني���ة خطوة 
العالقة  جديدة ملواصل��ة تلك 
الفلكلور الصيني  خاصة وان 
يعتبر م���ن أروع م���ا أبدعته 
املجتمعات على صعيد الفنون 

الشعبية.
واوضح ان األمسية تأتي في 
اطار تفعي���ل برنامج التعاون 
الثقاف��ي بن البلدين والذي يهدف 
العالقات  الى تعزي�ز وتعميق 

في مختلف مجاالتها.

فنون الصين

ومن ثم ألقى سفير جمهورية 
الصن الش���عبية لدى الكويت 
هواجن جيمن كلمة أشاد فيها 
الكويت  الثقافي بن  بالتعاون 
والصن موضحا ان املهرجان 
هو فرص���ة لتعريف اجلمهور 

الكثير  جميلة وهذا األمر دفع 
من احلضور للتجاوب معهن 
خاصة ان األحلان املوس���يقية 
الرقصات  التي صحبت تل���ك 
جميلة ودع���ت للتفاعل األمر 
الذي أضاف نوعا من السعادة 
على وجوه أعضاء الفرقة الذين 
كانوا في قمة عطائهم الفني ليس 
في الرقص وعروض األكروبات 
فق���ط وامنا حتى ف���ي الغناء 
املنف���رد خصوصا ف���ي أغنية 
»الفتيات اجلميالت يستعددن 
للزواج« حيث شاركتهم اجلالية 
الصيني���ة املوجودة في صالة 
مسرح الدسمة في ترديد كلماتها 
بينم���ا اجلالية العربية اكتفت 
فقط بتحريك »رؤوسهم« ميينا 

وشماال جلمالية اللحن! 
يذكر انه مت ب���ث املهرجان 
على الهواء مباشرة عبر شاشة 
»العربي« بقيادة املخرجان خالد 

بوحيمد وعادل الرشيدي.

الكويتي بفنون الصن الشعبية 
متمنيا ان ينال اعجابهم.

الوطني  وش���كر املجل���س 
للثقافة والفنون واآلداب متمثال 
باألمن العام بدر الرفاعي على 

الوفد ياجن تشي: رغم ان املسافة 
اجلغرافية بن الصن والكويت 
بعيدة إال أن العالقات بن الشعبن 
ودية وحبي���ة على مدى آالف 
السنن، واضاف: من أجل توطيد 

احتضانه���م له���ذه األمس���ية 
املوسيقية الثقافية.

من جانبه قال مساعد املدير 
العام إلدارة االتصاالت اخلارجية 
بوزارة الثقافة الصينية رئيس 

هذه العالقة بن اجلانبن ومن 
أجل تعزيز التبادالت الثقافية 
ُيقام هذا املهرجان بالتعاون مع 
احلكومة الشعبية احمللية في 
مقاطعة هونان متمنن أن ينال 

بحضور األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وسفير جمهورية الصين

)أحمد باكير(فتيات »هونان« اجلميالت


