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ابنة رانيا يوسف
ممثلة في

«األسوار العالية»

«الهضبة»
عمرو دياب
في الكويت

١٣ فبراير املقبل

اليوم.. الفريدوز جاليري - األڤنيوز يستضيف
SYNCOPE LATIN BAND اخلرجي و

القاهرة - محمد صالح

أكدت الفنانة رانيا يوسف عدم صحة ما 
تردد أن والد ابنتها «نانسي»، املنتج املعروف 
محمد مختار، رفض بشدة واعترض على 
عمل ابنته في مجال التمثيل مع والدتها، 
وقالت لـ «األنباء»: نانســي أبدت رغبتها 
منذ فترة طويلة في جتربة عملها بالتمثيل، 
لكنني ظللت أماطلها حتى تنسى أو تبدل 
رأيها، لكنها ظلت على رغبتها وأحلت فيها، 
وجاءت الفرصة حني كان املخرج هشــام 
عيسوي يبحث عن طفلة تشبهني تقدم دور 
ابنتي في فيلم «أسوار عالية»، فاقترحت 
عليه «نانسي» والتي تشبهني كثيرا، وبالفعل 
أجرى لها اختبارا أمــام الكاميرا، وأبدى 
إعجابه بأدائها، وعلى الفور أخبرت والدها 
للحصول على موافقته ألنها قاصر ولم 
تبلغ السن القانونية، فلم يعترض، وقامت 
بتصوير الدور، واندهشت من جرأتها أمام 

الكاميرا وأدائها وإحساسها الفني.

دعاء خطاب
@doaa٢٦

يستعد «الهضبة» عمرو دياب إلحياء 
حفل غنائي ضخم في الكويت ١٣ فبراير 
املقبل، بأرض املعارض - قاعة ٥ مبنطقة 
مشــرف، بالتزامن مع االحتفاالت بالعام 
اجلديد ٢٠٢٠، ويعد هذا احلفل األول للفنان 
في الكويت بعد فترة غياب منذ مشاركته 

في فعاليات هال فبراير ٢٠١٥.
ومن املتوقع أن يغني دياب منفردا خالل 
احلفل، الذي كشف منظموه عن طرحهم 

.eventat لتذاكره عبر موقع وتطبيق
ونشر احلساب الرسمي للهضبة على 
«انســتغرام»، صورة من بوستر احلفل 
الذي ســيعد اخلامس في منطقة اخلليج، 
بعد إحيائه ٣ حفالت ناجحة ضمن فعاليات 
موسم الرياض في السعودية، واستعداده 
إلحياء حفل غنائي كبير في دبي اليوم ٢٤ 
اجلاري. ومن املقرر أن يغني عمرو دياب، 
باقة من أحدث أغاني ألبومه اجلديد الذي 
أطلقه خالل الفترة املاضية منها «أنا غير، 
بحبه، أول يــوم في البعد، قدام مرايتها، 

يوم تالت، يا ساحر، حتيرك».

دعاء خطاب
@doaa٢٦

أعلن املطرب فيصل اخلرجي عن إحيائه 
 SYNCOPE» أمسية موسيقية بصحبة فرقة
LATIN BAND» في متام الســاعة ٧ مســاء 
اليوم اجلمعة، مبطعم الفريدوز جاليري في 
غراند أڤنيوز بحضور أهل الفن واإلعالم.

وقال اخلرجي خالل حديثه لـ «األنباء»: 
الفرقــة أفضــل أعمالهــا  «ستســتعرض 
املوســيقية ليتمتع الضيوف بأمســياتهم 

ضمن أجواء مفعمة باحليوية واملرح».
وواصل: «جمهوري احلبيب انتظرونا 
بنهاية كل أســبوع في ألفريدوز جاليري، 
ملدة ٣ ساعات متواصلة لالستمتاع باألجواء 
املوسيقية في رحلة بني املوسيقى الالتينية 
واإليطالية وتقدمي أحدث أعمالي الغنائية، 
باإلضافة الى املوسيقى العربية املستوحاة 

من أحدث األغاني العصرية».
وحــول جديده، قال اخلرجــي: أطلقت 
ســينغل بعنوان «عايش فــي الغرام» من 
كلمات أحمد الفيلكاوي وأحلاني وتوزيع 
بيتر كمال، حصريا على «جديد ميوزك» وهي 
أغنية «شتوية» تبث الدفء والرومانسية 
في نفوس املستمعني والقت استحسانهم، 

ووعد احلضور بتقدمي العديد من املفاجآت 
في كل أسبوع.

ويســتقبل املطعــم رواده علــى مــدار 
األسبوع من الســاعة ١٢:٠٠ صباحا حتى 

الساعة ١١:٣٠ مساء في األڤنيوز.

«SYNCOPE LATIN BAND» فرقة

املطرب فيصل اخلرجي

أوركسترا «كييڤ كالسيك».. سحرت اجلمهور

عبداحلميد اخلطيب

قدمت أوركسترا «كييڤ كالسيك» 
األوكرانية حفال موسيقيا مميزا على 
خشبة مسرح عبداحلسني عبدالرضا 
مســاء أول من أمس ضمن مهرجان 
القريــن الثقافــي الـ٢٦ واألســبوع 
الثقافي األوكراني في الكويت، وذلك 
بحضور أمــني عام املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب كامــل 
العبداجلليل وســفير أوكرانيا لدى 
الكويت د.ألكسندر باالنوتسا، وعدد 

من اجلالية األوكرانية في الكويت.
جمعــت الفرقــة فــي احلفل بني 
الغربيــة  الكالســيكية  املوســيقى 
واملقامــات الشــرقية، وقدمت غناء 
لـ«كوكب الشرق» أم كلثوم والسيدة 
فيروز ســحرت به احلضــور الذي 
تفاعل معها بشــكل كبير، باإلضافة 
إلى مزيج من املوســيقى األوكرانية 

واملؤلفات العاملية.
«كييــڤ  أوركســترا  وتعتبــر 
كالسيك» من أفضل الفرق املوسيقية 
في العاصمة األوكرانية، حيث متيزت 

مــن خــالل جناحهــا فــي فعاليات 
موســيقية عديدة، ومت إنشاؤها في 
باريــس عام ٢٠٠٤ ومنذ ذلك الوقت 
قدمت الفرقة حتت قيادة املايسترو 
هيرمان ماكارينكو حفالتها في أفضل 
قاعات العالــم، مثل أوبــرا القاهرة 
(مصــر) وقاعــة مقــر اليونســكو 
(باريــس) وكاتدرائيــة ال مادلــني 
(باريــس) وقاعة بيدرخ ســميتانا 
(بــراغ) وذا ســيركل رويال جولوا 
(بلجيكا) وغيرها من القاعات الرائدة.

وخالل أكثر من ١٥ عاما منذ إنشائها، 

كانت األوركسترا مشاركا رئيسيا في 
املشاريع الثقافية السنوية مثل «حفل 
شــتراوس للعــام اجلديــد» و«إعالن 
احلب» واحلفل املكرس ليوم القديس 
نيكــوالس وبالتعــاون مع ســفارات 
األرجنتني وأرمينيا والنمسا وأذربيجان 
وبلغاريا وجمهورية التشيك واليونان 
والعراق وليتوانيا ومولدوفا والنرويج 
وپولنــدا وتركيا والســويد، ونفذت 
أوركســترا «كييڤ كالسيك» بنجاح 
مشروعها الدولي الذي يهدف إلى مد 
جسور الصداقة بني مختلف دول العالم.

في حفل متميز ضمن «القرين الثقافي ٢٦» واألسبوع الثقافي األوكراني في الكويت

أوركسترا «كييڤ كالسيك» األوكرانية

مواهب صغيرة تقدم نفسها في احلفلاألمني العام للمجلس الوطني كامل العبداجلليل وسفير أوكرانيا د.ألكسندر باالنوتسا في مقدمة احلضور

ملشاهدة الڤيديو

عبداملجيد يكشف تفاصيل ألبومه اجلديد
فاجأ الفنان عبداملجيد عبداهللا جمهوره 
بإعالنه عن حتضيره أللبوم غنائي جديد 
يتــم طرحه خالل العــام احلالي، موضحا 
أن امللحن ياسر بوعلي سيكون له نصيب 
األســد من هذا األلبوم، إذ خصه بتغريدة 
منفــردة علــى «تويتر» وصفــه فيها بأنه 

رجل املرحلة.
وبــدأت القصة عندما نشــر عبداملجيد 
«كوبليه» مكتوبا من إحــدى األغاني التي 
ســيتعاون فيها مع بوعلي، في تغريدة له 
على حسابه في «تويتر» جاء فيه: «الكتب 
على غصون الشجر والرمل واألوراق لك.. 
يامن خذاك الوقت فجأة من عيوني وأبعدك.. 
شفت البحر وش قد أنا قد البحر مشتاق لك.. 
حتى اخلطوط اللي ف يدي ذبلت من الشوق 

ليدك.. فهد املساعد، ياسر بوعلي ٢٠٢٠».
وبعدها، حتدث عبداهللا في تغريدة عن 
تعاونه مع ياسر بوعلي، فكتب: «خالصة 
املوضوع ياسر بوعلي حيكون له مجموعة 
من األغاني في األلبوم ألنه جاء وقته املناسب 
والزم نقدم شيئا مختلفا، ياسر رجل محترف 
جدا وفاهم ايش يبغى يقدم بالذات معايا، 

دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح».

محمد فؤاد:
هناك من يريد موتي!

علّق الفنان محمد فؤاد على شــائعة وفاته التي أثيرت 
مؤخرا، حيث قال، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، 
الذي تقدمه اإلعالمية ريهام إبراهيم على قناة «CBC» املصرية، 
إن هناك من يتمنى موته ومرضه، إال أن حضوره الستقبال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في لندن دحض الشائعات التي 

تدور حول صحته.
من جهة أخرى، يتعاون فؤاد في أغنية جديدة حتمل اسم 
«انــت اختياري» من كلمات وأحلان محمد رفاعي وتوزيع 
عادل عايش، حيث يتواجد حاليا في لندن لوضع اللمسات 
األخيرة في «االستوري بورد» اخلاص بالڤيديو كليب املقرر 

تصويره خالل األيام املقبلة مع املنتج فهد زاهد.
جدير بالذكر انه عرض حملمد فؤاد مؤخرا، مسلســل 
«الضاهر» الذي يقوم ببطولتــه، وذلك بعد عدة تأجيالت 
من عرضه، بسبب أزمات إنتاجية وقضايا نظرتها احملاكم 
بسبب عدم حصول أغلب الفنانني املشاركني في العمل على 
حقوقهم املادية من املنتج تامر عبداملنعم منتج املسلسل، وهو 
يعتبر عودة لفؤاد للدراما بعد غياب حوالي تســع سنوات 

منذ تقدميه مسلسل «أغلى من حياتي».


