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العديد من اللقاءات أجريت مع رئيس الوفد فهد املبارك وعدد من أعضائه

اهتمام كبير من وسائل اإلعالم املصرية باحتفالية »شكراً للكويت«

ه���ذه االحتفالي���ة رئيس 
العرب  املنتج���ن  احت���اد 
القاهرة  ورئيس مونديال 
الرابع  الفني���ة  لالعم���ال 
الذي  ابوذكري،  د.إبراهيم 
حضر الترتيبات النهائية 
إلقامة االحتفالية مبشاركة 
الكويتي  الوف���د  عض���و 
الفن���دي واملذيعة  س���عد 
فاطم���ة بوحم���د واملعدة 
امله���دي، باالضافة  حنان 
املذيعة املصرية نهلة  الى 
التي ستش���ارك في تقدمي 
التي ستشهد  االحتفالية، 
تكرمي رئيس وفد الكويت 
الشيخ فهد مبارك عبداهلل 
األحمد الصب���اح واملدير 
التنفيذي ملؤسسة االنتاج 
البرامجي املش���ترك علي 
الكوادر  الريس وعدد من 
الكويتية االعالمية، حيث 
س���تحيي هذه االحتفالية 
فرقة موس���يقية للتخت 

الشرقي.

للمنتجن العرب د.إبراهيم 
أبو ذكري إن املعرض يضم 
عددا من ش���ركات االنتاج 
العربية  الفني واالعالمي 
وش���ركات البث الفضائي 
ومنه���ا ش���ركة »غال���ف 
سات« ومؤسسة »االنتاج 
البرامجي املشترك«، حيث 
يستمر لغاية 14 اجلاري. 
ومتنى أبو ذكري التوفيق 
الدول املش���اركة في  لكل 
املعرض، الذي يعتبر مدينة 
انتاج مصغرة لعرض جميع 
املنتوجات االعالمية على 

مختلف مسمياتها.
من جهة اخرى تواصل 
ادارة املونديال استعداداتها 
الحتفالية »شكرا للكويت« 
املقدمة من احتاد املنتجن 
العرب لوقوف الكويت مع 
مصر ف���ي جميع ظروفها 
والتي حتظى ايضا مبتابعة 
غير مس���بوقة من االعالم 
املصري. ويش���رف على 

اخلليجي���ة والعربية في 
قاعة النيل بفندق موڤنبيك. 
وف���ي تصري���ح صحافي 
قال رئي���س االحتاد العام 

ال���دورة الرابعة ملونديال 
الفنية  القاهرة لالعم���ال 
واالعالم استقبال املهتمن 
الفنية  بس���وق االعم���ال 

القاهرة الرابع.
من جانب آخر يواصل 
القاهرة للمرئي  »معرض 
واملسموع« املقام على هامش 

بوحمد وتعدها وتخرجها 
حنان املهدي وذلك لتوثيق 
املهم  هذا احلدث االعالمي 
للكوي���ت ف���ي موندي�ال 

القاهرة ـ مفرح الشمري
@Mefrehs

الكويتي  الوفد  يحظى 
املش���ارك بالدورة الرابعة 
القاهرة لالعمال  ملونديال 
الفني���ة باهتم���ام كبي���ر 
م���ن قبل وس���ائل االعالم 
املصرية، حيث اجرى عدد 
م���ن القن���وات الفضائية 
اخلاصة واحلكومية مبصر 
لقاءات عدة مع رئيس وفد 
الوكيل املس���اعد  الكويت 
لش���ؤون قط���اع االذاعة 
الشيخ فهد مبارك عبداهلل 
االحم���د الصباح وأعضاء 
جلنة التحكيم في املونديال 
محمد املسري وسعد الفندي 
وخالد الرشيدي، وقامت 
كامي���را تلفزيون الكويت 
اللقاءات من  برصد ه���ذه 
خ���الل الرس���الة اليومية 
التلفزيونية التي تتصدى 
املذيعة فاطمة  لتقدميه���ا 

الشيخ فهد املبارك وتصريح خاص للرسالة التلفزيونية ويبدو محمد املسريابو ذكري مع سعد الفندي وفاطمة بوحمد والتحضيرات الحتفالية »شكرا للكويت«

جانب من املشاركني في معرض مونديال القاهرة الرابع املذيعة فاطمة بوحمد واملعدة واملخرجة حنان املهدي في قاعة احتفالية »شكرا للكويت«

ممثلة خليجية هااليام 
تقول انه مصاحلها أهم 
شي عندها من نوعية 

االعمال اللي تقدمها على 
الشاشة وراي اجلمهور 

عن شغلها.. 
طاح حظچ!

مغنية عربية مقيمة في 
اخلليج تقول في لقاءاتها 
الصحافية بعد ما كشتو 
اللي مواعدينها يخلونها 
ممثلة انها تفكر تسوي 

مؤمتر علشان تفضحهم.. 
زين تسوين!

منتج خليجي هااليام 
مبتلش في أعماله 

الدرامية اللي انتجها قبل 
عام ألنه ما في قنوات 

خاصة تبي تتعاون معاه.. 
خير ان شاء اهلل!

نوعيةوعد خسارة

نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها
يبدو أن امللل أصاب الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي خالل وجودها في دبي، فلم 
جتد أي وسيلة للترفيه عن نفسها سوى 
اللهو مع مدير أعمالها باسكال مغامس.

وقد نش���رت الزغبي على حس���ابها 
اخلاص على موقع »فيسبوك« للتواصل 
االجتماعي، ڤيديو لها مع باسكال، يظهرها 
وهي تسجنه على شرفة غرفتها الواقعة 

على الطابق ال� 41 في أحد فنادق اإلمارات. 
وعلقت نوال على الفيديو قائلة: »مقلب 
صغير مبدير أعمالي باسكال حبيت أخرو 

على موعدو، شو رأيكم«؟
يش���ار إلى أن نوال الزغبي، وصلت 
السبت املاضي إلى دبي لتصوير حلقة 
جديدة من برنامج »فنان العرب« الذي 

يعرض على قناة دبي.

أول لقاء إعالمي البنتي عمرو دياب.. 
ماذا كشفت جانا وكنزي من أسرار حتى اشتعل »فيسبوك«!

وعن رأيهما في أس����لوب 
كل منهما في اختيار املالبس، 
قالت كنزي: »جانا تبدو أكثر 
جرأة مني فيما تختاره، كما 
أنها حتب األسود كما ترون«، 
أما جانا فقالت: »أسلوبها يتميز 
بأنه أكثر أنوثة، فأنا أرتدي 
القمصان الرياضية الصبيانية، 
أم����ا هي فترت����دي القمصان 

الرسمية األنيقة«.
أما ع����ن عالقتهما بعالم 
االنترن����ت ومواقع التواصل 
االجتماعي، فأكدت كنزي أنها 
حتب نشر صورها على تطبيق 
»انستغرام« ألنها جتده فرصة 
جيدة للتواصل مع أحبائها في 
مصر وإظهار أنها بحالة جيدة 

من خالل صورها، بينما أكدت 
جانا أنها حتب مراقبة اآلخرين 
على موقع الصور لكي تتعلم 
منهم بعض احليل في التقاط 

الصور.
وانتشرت املقابلة بشكل 
كبي����ر عل����ى »فيس����بوك«، 
والقت العديد من االنتقادات، 
السيما وان الفتاتن ال جتيدان 
اللغة العربية، فكانت أغلب 
التعليقات على انهما جتيدان 
اللغة االجنليزية بشكل كبير، 
منتقدين عمرو دياب الذي سعى 
على إبقاء عائلته بعيدة عن 
األجواء العربية ليكونوا غير 
قادرات على التحدث باللغة 

العربية خالل املقابلة.

في لقاء إعالمي هو االول 
البنتي النجم املصري عمرو 
دياب جانا وكنزي، كش����فتا 
بكل عفوية عن أسرار أناقتهما 
والفرق بن أسلوب كل منهما 

في اختيار املالبس.
وحتدثت جان����ا وكنزي، 
 ET« خالل لقائهم����ا ببرنامج
بالعربي«، ع����ن ذوقهما في 
اختيار مالبسهما وذلك خالل 
أس����بوع املوضة ف����ي لندن، 
وكش����فت كنزي أن اهتمامها 
باملوضة مجرد هواية وال تنوي 
احتراف املجال، بينما أكدت 
جانا أن أي فتاة حتب أن تظهر 
جميلة أمام أصدقائها أو حتى 

جانا وكنزي مع والدهما عمرو ديابأمام نفسها.

دينا تكشف عن تفاصيل 
عودة »الراقصة« !

يبدو أن األزمة التي مر بها تصوير اجلزء الثاني من برنامج 
»الراقصة« على وش��ك االنتهاء، حيث أكدت دينا أن الس��بب 
هو ظروف إنتاجية بحتة موضحة أن األمور باتت على وشك 
احلل قريبا، نافية أن يكون تعطيل التصوير بسبب االصرار 
على تغيير الديكورات اخلاصة بالبرنامج أو الستايل اخلاص 

بالشكل.
وتابعت دينا، في تصريحات لها، انها سعيدة ألن البرنامج 
في املوس��م األول اس��تطاع أن يطلق 4 راقصات أصبح لهن 
أس��ماء حاليا، س��واء األجانب أو املصري��ني، ولذلك فاحملطة 
حريصة على ان تكمل املوس��م الثاني بعد حل املشكالت التي 
عطل��ت التصوير حيث يجري اإلع��داد حاليا كما جتمع دينا 

بالفريق جلسات عمل.
أما من ناحية أخرى وعما تردد عن مقاطعتها للعروض اخلاصة 
بفيلمها األخير »سعيكم مشكور« سواء عدم حضورها للعرض 
الذي أقيم في أنشطة مهرجان اسكندرية وفي القاهرة، حيث 
ذكرت أن هذا الكالم مجرد تكهنات فهي لم حتضر الرتباطها 
ببعض األعمال ولم تقاطع العمل كما قيل، فهي رحبت باملشاركة 
في الفيلم بعدما رشحها املخرج عادل أديب للشخصية، خاصة 
أنها كانت قد تعاونت معه في مسلسل »باب اخللق« مما حمسها 
كثي��را معتبرة أن الفيلم غير كثيرا م��ن اختياراتها وابتعدت 
بالشخصية التي قدمتها عن االفالم التي ترتكز فيها أدوارها 
على رقصات ومهرجانات فقط، وهو ما كانت تسعى له خالل 

الفترة املقبلة، فهي تتمنى تقدمي أعمال تترك بصمة.
من ناحية أخرى تنش��غل دينا أيضا بالتجهيز ملسلس��ل 
»الطبال« الذي تش��ارك فيه مع امي��ر كرارة للمرة الثانية بعد 
مسلس��ل »حواري بوخارست« ومن املقرر أن يبدأ التصوير 
خالل الفترة القليلة املقبلة، حيث ان العمل س��يعرض ضمن 

املاراثون الرمضاني املقبل.


