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ممثلة خليجية ما »رحمت« 26
أحد املنتجني بعد ما استبعدها 
من عمله الياي ألنه الدور مو 
ماشي عليها بعدما أخذ رأي 
املخ���رج فيها.. خلي روحچ 

رياضية يالطيبة!

مدير فني في اإلذاعة خصم 
على ربعه املوجودين في إدارته 
بعد م���ا رد لدوامه بعد ثالث 
سنوات بسّبة انهم ما يداومون 
مع انهم طول هالفترة مكروفني 

بالشغل.. صج اي شي!

روح خصم
مع���دة برامج ف���ي اإلعالم 
مستانسة حيل هاأليام بردة 
ربعه���ا املجمدي���ن لدواماتهم 
لدرجة انه���ا قاعدة تفتر على 
مكاتب مسؤولينها وتقول لهم 

قرب زوالكم.. واهلل عيب!

زوال

ماجدة الرومي

بن علي يمنح الرومي وسام االستحقاق

قدمت »حلمها« الفني على خشبة مسرح الدسمة

»الصينية« لذوي االحتياجات الخاصة لجمهورها
في الكويت: »ترى الليل عودني على النوح والسهر«!

جميعهن وكأنهن جسد واحد 
لينش���رن اخلير والسالم في 
العالم ومن ث���م قدمن رقصة 
الفراشة التقليدية لدى الصينيني 
والتي تعتبر النسخة الصينية 
من رواية »روميو وجوليت« 
حي���ث نقلت تل���ك الرقصات 
احلضور الى عالم آخر عاشوا 
م���ن خاللها حلظ���ات جميلة 
حتت االضواء املشعة بالنور 

واملوسيقى اخلالبة.
ومن ثم تغنى مطرب الفرقة 
يانغ هاي من فئة فاقدي البصر 
أغنية باللغة الصينية بعنوان 
»عندما ولد املولود« أشار من 
الى دعم وتش���جيع  خالله���ا 
والدت���ه لتحقي���ق حلمه مهما 
كانت الظروف وأحلقها بأغنية 
كويتية قدمية تغنى بها املطرب 
القدير مصطفى احمد وهي أغنية 
»ترى الليل عودني على النوح 
والسهر« حيث أداها بالعربية 
بشكل جميل ونالت استحسان 

احلضور.
وتوالت بعدها عروض الفرقة، 
حيث قدمت فرقة موس���يقية 
من فاقدي البصر مجموعة من 
املقطوعات املوسيقية الصينية 
التي تعبر عن العادات والتقاليد 

لديهم.
الف���رق���ة  واخت���تم���ت 
عروضها بغن���اء جماعي من 
أدائ���ه���م ألغن���ية  خ�������الل 
»نح���ن العالم« الذين طالبوا 
فيها اجلميع ب���أن يعم بينهم 

احلب والسالم.
ح��ض��ر ال�ح��ف�ل وكيل وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
مح���مد الكندري والش���ي��خة 
أمث���ال االحم���د والك�����اتبة 
الق���ديرة عواطف البدر وعدد 
كبي���ر م���ن ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

من خ���الل شاش���ات العرض 
املوجودة على جانبي املسرح، 
وتناولت ارادة االنسان واحلب 
واجلمال، ومن ثم قدمت فتيات 
الفرقة ممن يعانني من الصمم 
رقصة جماعية بعنوان »األلف 
يد« عبرن فيه���ا عن افكارهن 
بحركات رشيقة حيث احتدت 

ملمحا الى ان الفرقة شقت 
طريقها بإبداعاتها الفريدة التي 

حتمل »أحالم املعاقني«.

عروض الفرقة

وبعد ذلك انطلقت عروض 
الفرقة من خالل قصيدة شعرية 
بلغة االشارة ومترجمة للحضور 

وعادت فائدتها على الشعبني 
وشعوب املنطقة.

وأشار الى ان الفرقة الفنية 
الصينية ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة تأسست في عام 1987 
وهي تتكون من فنانني وفنانات 
من فاقدي البصر أو الس���مع 

وغيرهما.

مفرح الشمري
استطاعت الفرقة الصينية 
ال���خاصة  لذوي االحتياجات 
ان حتول أحالم املعاقني ال�����ى 
حق���يقة م�����ن خالل العرض 
الف����ني الذي قدمته مساء امس 
االول ع���لى خش���بة مس���رح 
الدسمة وحمل عنوان »حلمي« 
الذك���رى االربعني  مبناس���بة 
إلقامة العالقات الديبلوماسية 
بني الكويت وجمهورية الصني 

الشعبية.
بدأ احلفل بكلمة ترحيبية 
الوطني  من أمني عام املجلس 
للثقافة والفنون واآلداب باالنابة 
عبدالهادي العجمي، وجاء فيها: 
لقد وجدنا الليلة احدى نتائج 
التواصل والتعاون املستمر بني 
الصني والكوي���ت في مجاالت 
ان  الثقافة والفن���ون، خاصة 
الكويت هي اول دولة خليجية 
أقامت عالقات ديبلوماسية مع 
الصني وساهمت بشكل كبير في 
أن تقي���م دول اخلليج العربي 
عالقة معها مما س���اهم في ان 
تنمو العالق���ات الصينية مع 
دول املنطقة، ونحن في املجلس 
الوطني حريصون على دعم هذا 
التعاون وتطويره باستمرار.

ومتن���ى العجمي للحضور 
االس���تمتاع مبا تقدمه الفرقة 
ل���ذوي  الصيني���ة  الفني���ة 
االحتياج���ات اخلاصة والتي 
تعتبر من اشهر الفرق في العالم، 
خاصة انها حتمل أحالم ذوي 
االحتياجات اخلاصة بأسلوب 

فني راق.
م���ن جانبه، ثمن الس���فير 
الصيني ل���دى الكويت هوانغ 
الكويت في  جيم���ني جه���ود 
التواص���ل الثقافي والفني مع 
الش���عبية،  جمهورية الصني 
مؤك���دا ان عالقاتهم���ا مثمرة 

غادة تثير غيرة نجمات »كف القمر«

ميادة الحناوي تسجل »وعدتك« و»بضحك«
استبعدت لبس الحجاب حاليًا

ميس حمدان: مشاهدي المثيرة
ال تتعدى »األحضان«

ام.بي.سي: أعربت الفنانة األردنية 
ميس حمدان عن رفضها ألدوار اإلغراء، 
الفتة الى انها ترفض تصنيف املشاهد 
التي جمعتها باملطرب تامر حس����ني 
في فيلم »عمر وسلمى« على أنها من 
نوعية املشاهد املثيرة، وقالت: إذا كنتم 
تعتبرون »احلضن« مش����هدا مثيرا، 
فه����ذا هو »آخري« في هذه املش����اهد. 
وأضافت:هذه املش����اهد ليست سهلة 
كما تتخيلون، فشخص آخر يحضنك، 
وآخرون حولك����م يضبطون اإلضاءة 
ويصورون، األمر مربك للغاية. وعن 
احلجاب وإمكانية ارتدائه، لم تستبعد 
ميس ارتداءه مستقبال إذا وضع اهلل في 
قلبها الهداية التي تقودها لذلك، وقالت: 

لكنه في الوقت احلالي خيار مستبعد. 
وردا على سؤال حول إمكانية اعتزال 
الفن إذا طلب منها زوج املستقبل ذلك، 
أوضحت أن الرجل الذي يجعلها تضحي 
بفنها م����ن أجله، البد أن يكون »رجال 
خارقا«، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها 
ال تشترط في زوج املستقبل أن يكون 
غنيا، لكنه يجب أن يكون خفيف الظل، 
وناجحا في عمله، متمنية ان جتد هذا 
الرجل في أقرب فرص����ة. وقالت إنها 
وبنات جيلها من الفنانات الش����ابات 
استوعنب متاما درس الفنانات اللواتي 
انغمس����ن في عملهن، ونسني الزواج 
حتى فاتهن القطار، وقالت: سأحرص 

على أال يفوتني قطار الزواج.

جميلة إسماعيل تترشح لمجلس الشعب

القاهرة ـ سعيد محمود
تشهد كواليس فيلم »كف القمر« 
غيرة نسائية بني بطالته وخاصة 
بعد انضمام غادة عبدالرازق للفيلم 
مؤخرا، وهو األمر الذي تسبب في 
غضب كل من جومانا مراد ووفاء 
عامر، خاصة أن دور غادة متت 
إضافته للسيناريو قبل أيام قليلة 
من التصوير وهو ما أثار غضب 
جومانا ووفاء، مؤكدتني ان دور 
غادة تسبب في تقليص دورهما 

في الفيلم.
وكان مخرج الفيلم خالد يوسف 
ق���د انتقل مع فري���ق العمل إلى 
أسوان، لتصوير بعض املشاهد 
اخلارجية هناك، وذلك بعدما انتهى 
من تصوير أغلب مشاهد السوق 
ف���ي منطقة باب اللوق مع نخبة 

من جنوم الفيلم.
القم���ر« تأليف  فيلم »ك���ف 
ناص���ر عبدالرحمن، ويش���ارك 
ف���ي بطولته كل من خالد صالح 
وغادة عبدال���رازق ووفاء عامر 
وجومانا مراد، وهيثم أحمد زكي 
الرداد وحورية فرغلي،  وحسن 
وصبري ف���واز والفنان األردني 
ياسر املصري، وشعبان حسني 

وحسن حرب.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اختارت الفنانة السورية ميادة 
احلناوي أغنيتني من كلمات الشاعر 
تامر حسني لتضمهما أللبومها اجلديد 
الذي تعود به للساحة الغنائية بعد 
فترة غياب طويلة وهما من كلمات 
الشاعر تامر حسني، األولى بعنوان 
»وعدتك ملا نتفارق« وهي من أحلان 
عمرو مصطفى وس���يتم توزيعها 
باخلارج، والثانية بعنوان »بضحك« 
وهي أيضا من أحلان عمرو مصطفى 

ومن توزيع أحمد عادل.
اجلدير بالذكر ان األلبوم اجلديد 
مليادة احلناوي يعيد املوس���يقار 
الكبير محمد سلطان الى التلحني 
حي���ث انته���ى من وض���ع أحلان 
أغنيت���ني جديدتني هم���ا »رجعنا 
لبعضنا« و»وحش���تك وال لسه«، 
كما تتعاون ميادة مجددا مع امللحن 
الذي قدمت من  صالح الشرنوبي 
ألبومي »أن���ا مخلصالك«  أحلانه 

و»يا شوق«.

ايالف: أعلنت اإلعالمية املصرية، 
جميلة إسماعيل، عن نيتها الترشح 
إل���ى انتخابات مجلس الش���عب 
املقبلة ع���ن دائرة قصر النيل في 
أول انتخابات برملانية تخوضها، 
مؤكدة أنها حسمت موقفها بشكل 

نهائي.
وقالت جميلة الناشطة باجلمعية 
الوطنية للتغيير التي يترأس���ها 
السابق  املدير  البرادعي،  د.محمد 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها 
تقوم اآلن بإعداد برنامجها االنتخابي 
الذي ستعلنه قريبا، على أن تقدم 
أوراقها عند فتح الباب الترشيح، 
مشيرة إلى أنها ستدخل للمنافسة 

بقوة على املقعد البرملاني.

قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن 
علي منح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي 
الوسام الوطني لالستحقاق الثقافي، ومن 
املقرر أن جترى مراسم منح الوسام في 
احتفال كبير يقام غدا في قصر »النجمة 

الزهراء« في تونس العاصمة.

يذكر أن الرئيس التونسي كان قد كرم 
مؤخرا الفنان راغب عالمة وجرى تسليمه 
الوسام في احتفال أقيم في منزل السفير 
التونسي في لبنان، كما سبق ومنح هذا 
الوسام للس���يدة فيروز والفنان القدير 

وديع الصافي.

غادة عبدالرازق

ميادة احلناوي

جميلة إسماعيل

ميس حمدان

فتاتان من الصم مع إحدى املعاقات بعد العرض

لوحة استعراضية مبهرة للفرقة الصينية لذوي االحتياجات اخلاصة

املطرب يانغ هاي

)قاسم باشا(وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري وأمني عام املجلس الوطني باإلنابة عبدالهادي العجمي والسفير الصيني هوانغ جيمني مع عدد من أعضاء الفرقة الصينية


