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 نف�����س ه�االي�����ام يف�ك����ر 
انتاج   انه يفت���ح له مكت���ب 
 علش���ان يرت���اح م���ن أوامر 
الثانية..   ش���ركات االنت���اج 

بالتوفيچ!

ممثل����ة »فرحانة« وايد ألنه 
احد املخرجني م����دح اداءها في 
اللي انعرضت  احد املسلسالت 
في رمضان صاحبتنا ما صدقت 
خبر متشي وتسولف بهالسالفة.. 

احلمد هلل والشكر!

 منت���ج م���ا كان »ع���ادل« 
الل���ي   م���ع أح���د املمثل���ني 
 تضاي���ق واي���د م���ن طريقة 
تعامل���ه مع���اه وقاعد يفضل 
 علي���ه ن���اس كومب���ارس.. 

اهلل يعينك!

راحة مدح تعامل

الذايدي: المشاركة الكويتية عززت 
الحوار بين الدول الخليجية واألوروبية

بعد بدء أنشطة »أيام مجلس التعاون« في إيطاليا

كون���ا: أش���اد رئيس وفد 
الكويت بأنشطة »أيام مجلس 
التعاون« ف���ي ايطاليا، وقال 
مدير ادارة دول مجلس التعاون 
بقطاع االعالم اخلارجي مشعل 
الذايدي في تصريح ل�»كونا« 
الكبير واملتنامي  ان االهتمام 
الذي حتظى به انشطة »ايام 
مجلس التعاون« منذ ان اطلق 
اعمالها وزير اخلارجية االيطالي 
فرانكو فراتيني واالمني العام 
التعاون عبدالرحمن  ملجلس 
العطية ورئيس اقليم التسيو 
بيرو ماراتسو، يعكس أهمية 
هذه املبادرات التحاورية التي 
التعاون منذ  يتبناها مجلس 

سنوات.
واعتبر الذايدي حرص رئيس 
اجلمهورية االيطالي على استقبال 
االمني العام قبيل استهالل أنشطة 
االيام الثالثة حتت عنوان »نحو 
شراكة خليجية اوروبية« دليال 
قوي����ا على االهتم����ام االيطالي 
اخلاص مبجلس التعاون ودوله 
التي ترتبط بعالقات وثيقة مع 

ايطاليا.
والحظ ان االقبال الالفت الذي جتاوز التوقعات على الندوة التي استضافها مجلس الشيوخ 
حول »الدور التنموي للمرأة في دول مجلس التعاون« مبش����اركة وزيرة الش����ؤون االجتماعية 
باالمارات مرمي الرومي ورئيس املجلس ريناتو سكيفاني ونائبته اميا بونيو ووزيرة تكافؤ الفرص 

مارا كارفانيا، كان مبثابة جناح الرسالة االعالمية والتحاورية التي حتملها هذه املبادرة.
وفي هذا السياق حيا الذايدي مداخلة احملاضرة الكويتية والرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
لشركة ادفانتج لالستش����ارات االقتصادية صفاء الهاشم التي استطاعت ان جتسد باقتدار دور 
املرأة اخلليجية عامة والكويتية بش����كل خاص في املساهمة الفعالة في مجتمعاتها وباملستوى 

الذي حققته من جناحات على جميع املستويات.
كما اش����اد رئيس الوفد الكويتي باسهام ممثلة الكويت الباحثة في غرفة التجارة والصناعة 
الكويتية اريج السقاف في ندوة تتناول العالقات االقتصادية بني ايطاليا ودول مجلس التعاون 
بحض����ور وزي����ر التنمية االقتصادية االيطالي كالوديو س����كايوال وكبار ممثل����ي قطاع االعمال 
والصناعة في ايطاليا حيث عرضت بكفاءة للواقع االقتصادي والدميوقراطي وحركة النمو التي 
تشهدها بالدنا. واكد ان مشاركة الكويت ممثلة في ادارة إعالم دول مجلس التعاون بقطاع اإلعالم 
اخلارجي مع وفد تلفزيوني لتغطية أنشطة مجلس التعاون، تعكس اهتمام وزارة اإلعالم الكامل 
بهذه املبادرة ألهميتها في دعم أواصر الصداقة مع أوروبا في السعي نحو قيام شراكة اقتصادية 

فاعلة تفرضها مصلحة اجلانبني.
يذكر ان وفد الكويت يضم من ادارة إعالم دول مجلس التعاون فجر الش����الل وفيصل املانع 
ومن التلفزيون املذيع فايز السهيل واملعد حسن بوشهري واملخرج احمد الظفيري واملصورين 

طالل النهام وحسن القطان

مشعل الذايدي

امل حجازي

يارا تدخل الجامعة العربية في بيروت 
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نظمت جامعة بيروت العربية احتفاال 
ملناسبة مرور 50 عاما على إنشائها، حيث 
احتشد اآلالف من الطالب ليشاركوا في 
هذا االحتفال الذي تخلله عرض مسرحي 

وبعض النشاطات الطالبية.
وفي نهاية السهرة استقبلت الفنانة 
ليلي���ان منري التي قدم���ت احلفل على 
طريقتها الكوميدية »املهضومة« النجمة 
اللبناني���ة يارا التي حضرت على عربة 
حصان واستقبلت بالورد والهتافات التي 

مألت الساحة.
يارا احتفت احلضور بباقة من أغانيها، 
حيث شاركها احلضور غناء وخالل احلفل 
كرمت من قبل منظمي احلفل في جامعة 
بيروت العربية، حيث تسلمت الدرع من 

ياراالفنان وسام صباغ كعربون شكر.

جانب من العرض

الشباب املشاركون في لقطة جماعية استعراض جسماني لشاب كوري

الكويت وكوريا في العرض

ضمن أنشطة األسبوع الثقافي المقام حاليًا في البالد

»بريك دانس« كوري ـ كويتي في مسرح الدسمة
مفرح الشمري

ضمن أنش���طة األس���بوع 
الثقافي الكوري الذي ينظمه 
الوطن���ي للثقافة  املجل���س 
والفن���ون واآلداب قدم فريق 
»بي � بوي« و»سامولنوري« 
عرض���ا متخصص���ا برقص 
ال�»بريك دانس« حتت عنوان 
»انسجام التقليد مع احلداثة 
والثقافة الشرقية مع الغربية« 
الكويت  مبشاركة شباب من 
ولبنان والفلبني باالضافة الى 

الشباب الكوريني.
عرض ال���� »بريك دانس« 
حظ���ي بإقبال ش���بابي كبير 
اكتظت به كراس���ي مس���رح 
ال���ذي تابعه  الدس���مة األمر 
البعض وقوفا جلمالية العرض 
الذي قدمته قافلة »الصداقة بني 
كوريا والعرب«، بحضور األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
واألمني العام املساعد عبدالهادي 
العجمي وس���فير كوريا مون 
يونغ هان وعدد من مسؤولي 
السفارة الكورية، باالضافة الى 
العربية واالجنبية  اجلاليات 

التي تعيش بيننا.

البي ـ بوي وسامو لنوري

»البي � بوي« يطلق على الرجل 
ال� »بريك  املتخصص في رقص 
دانس« وهذه الرقصة دخلت الى 
كوريا منذ 30 سنة وهي رقصة لها 
شعبية كبيرة بني أوساط الشباب 
الكوري����ني حتى أصبحت رقصة 
ال� »بي � بوي« نوعا من الثقافة 
احلديثة في كل أنحاء العالم وكثير 
من األشخاص يحبونها كنوع من 
الرياضة اجلميلة التي تس����اعد 
على بناء اجلس����م. أما »السامو 
لنوري« فهي موسيقى تقليدية 
تعزف بأربع آالت تقليدية كورية 
حتى يقوم راقص ال� »بي � بوي« 

بتقدمي استعراضاته عليها.
فري����ق ال� »بي � ب����وي« قدم 
عروضا في عدد من الدول العربية 
مثل مص����ر واألردن ونالت تلك 
الع����روض استحس����ان اجلميع 
وهناك العديد من الدعوات التي 
الذي يهدف  الفريق  وجهت لهذا 
الى توطيد الصداقة مع العرب من 
خالل »قافلة الصداقة بني كوريا 

والعرب«.

منة شلبي

تفكر جديًا في ارتداء الحجاب

منة شلبي: اعتزلت المشاهد المثيرة 
ولن أشارك في »مصور فضائح النساء«

القاهرة ـ سعيد محمود
نفت الفنانة املصرية منة شلبي ما 
تردد عن مش���اركتها في فيلم بعنوان 
»مصور فضائح النساء«، مؤكدة أنها 
قررت التوقف ع���ن األدوار التي فيها 
مشاهد جنسية، بعد توتر عالقتها مع 
أمها الراقصة املعتزلة زيزي مصطفى، 
وحتى ال يخجل أبناء املس���تقبل من 

مشاهدة أفالمها.
في الوقت نفس���ه، أكدت منة أنها 
تفكر جديا في ارت���داء احلجاب، وأن 
زوج املس���تقبل إذا طل���ب منها ذلك 
فستفعل، مشيرة إلى أنها تعتبر الفنانة 
احملجبة حنان ت���رك مثلها األعلى في 

هذا الشأن.
وقالت منة »ال أعرف أي تفاصيل عن 
فيلم بعنوان »مصور فضائح النساء«، 
ولن أشارك حاليا إال في فيلمني، األول هو 
»عروسة حالوة«، مع املؤلفة واملخرجة 
مرمي أبو عوف، والفيلم ميس شريحة 
البنات جدا، ويدور في عاملهن، والبطولة 

تقريبا كلها نسائية.
وأضاف���ت: أما الفيل���م الثاني فهو 
»جامعة الدول« مع املخرج علي رجب، 
وهو ال يحتوي على أي مشاهد جنسية 

 مثلم���ا تردد، فأنا ق���ررت مقاطعة أي 
عمل به مش���هد جنسي، ألن مثل هذه 
املشاهد أحدثت لي مشاكل كبيرة مع 
والدتي، كما أنني أخشى على أبنائي في 
املستقبل أن يشاهدوا عمال لي يخجلون 

منه«.
من جانب آخر، نفت منة شلبي ما 
نش���ر في إحدى الصحف األسبوعية 
بشأن زواجها من رجل أعمال لبناني، 
مؤكدة أن زواجها سيكون حديث الساعة 

في مصر والدول العربية.
وقالت الفنانة املصرية إنها تندهش 
كل يوم، حينما تسمع من أحد أصدقائها 
عبارة »مبروك على الزواج«، ويكون 
ردها الوحيد بالضح���ك، وتقول إنها 
أكثر فتاة في الدنيا تزوجت وانفصلت، 
وكأنه ال يوجد غيرها إلطالق الشائعات 

عليها.
وأضافت أن والدتها زيزي مصطفى 
حتدثها كل يوم عن الزواج، وضرورة 
أن يكون لها بيت وأس���رة، وحتذرها 
م���ن أن تقع فيما وقع���ت فيه فنانات 
أخريات، مم���ن جرفهن تيار الفن عن 
حياتهن األسرية، فكبرن دون أن يكون 

لهن حياة.

أمل حجازي: ال أحد يحب لغيره 
النجاح في مجال الفن

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع أن تصور الفنانة امل حجازي 
قريبا أغنية س����نغل لتطرحها في سوق 
االغنية في خطوة اولى قبل طرح ألبومها 
اجلديد. أمل التي تعيش زحمة التحضير 
الفني إضافة الهتمامها مبطعمها اجلديد الذي 
افتتحته في الصيف في وسط بيروت والذي 
يزوره كبار فناني لبنان والعالم العربي، 
وحتول في الش����هر الفضي����ل الى ملتقى 
النج����وم، وجنحت في تتويج املصاحلات 
بني أصدقاء لها كانوا على خالف، ال سيما 
احالم واالعالمية نض����ال االحمدية، وهي 
تعيش ايضا »عجقة« جتديد منزلها الزوجي 

جلهة الديكور واملفروشات.
ال تنكر امل غيابها عن جدول احلفالت 
الفنية في الصيف املاضي، خاصة انها كانت 
تسعى الستعادة وزنها بعد الوالدة، كما أنها 
لم تشعر بقدرة على ترك طفلها كرمي ليال، 
إضافة الى قرارها اخلاص في حياتها الفنية 

في انتقاء احلفالت وحتديد عددها.
وغمزت امل الى ان ال أحد يحب لغيره 
النجاح في مجال الفن، وقالت انها اجتماعية 
في األصل ولم تكن فكرة املطعم جتارية، 

بل للقاء األصدقاء.

)أسامة البطراوي(األمني العام للمجلس بدر الرفاعي يتقدم احلضور مبسرح الدسمة


