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طوني خليفة

)متين غوزال(الشيخ دعيج اخلليفة مرحبا باإلعالمية حليمة بولند

حليمة تتوسط الزميل خالد السويدان والشيخ دعيج اخلليفة 

حليمة بولند األفضل »عربيًا« بمهرجان »المميزون«
أكدت أن والدتها ستكون على متن طائرة

طوني خليفة: سعيد بنجاح »لماذا؟« ألنه كّسر الدنيا!
بيروت ـ بولين فاضل

يعيش اإلعالمي طوني خليفة هذه 
الفترة فرحة جن���اح برنامجه »ملاذا؟« 
الذي عرض طيلة شهر رمضان املبارك 
على قناة »القاهرة والناس« في مصر، 
ويفاخر بأن برنامجه ورغم ان عملية 
التحضي���ر له متت في اقل من ش���هر 
أقام الدنيا ولم يقعدها وكّسر األرض. 
ويضيف قائال: »خربُت الدنيا بطريقة 
احلوار رغم  ان ديك���ور البرنامج قام 
على كرس���يني وطاولة، واستطعت أن 
أجنح في مصر مع العلم بأن هذا األمر 
ليس سهال أبدا على اإلعالمي اللبناني، 
ان���ا املذيع اللبنان���ي األول الذي يظهر 
على شاش���ة مصرية، وهذا فخر كبير 
لي وللبنان ألنه في مصر ممنوع على 
اي اعالم���ي غير مصري ان يظهر على 

شاشة مصرية إال بإذن خاص.
وأكد ان القيمني على محطة »القاهرة 
والناس« عرضوا عليه االس���تمرار في 
البرنامج في موس���م ثان، مشيرا الى 
ان الفك���رة واردة عنده لكن امامه اكثر 
من عرض تلفزيون���ي تلقاه في مصر 
وهو يقوم بدراستها مع تفكيره بعرض 
احللقات ال� 30 من برنامج »ملاذا؟« على 
محطة اجلديد اللبنانية على ان تكون 
البداية مع حلقة الفنانة نوال الزغبي 
التي كانت من اكث���ر احللقات جناحا، 
وتعليقا على قول البعض أنه أبكى نوال 
في احللقة وحقق أشبه بسبق إعالمي، 
قال: »مش انا بكيتها، هي بكت وال ادري 
ملاذا يبكي كثيرون في برامجي، علما ان 
ايا من ضيوفي لم يبك ألني جرحت به 
أو أس���أت اليه او قلت له انت كذا وكذا 
بل لش���عوره بإنسانيته ووجعه، لكن 
الصحافة ال تفهم األمر على هذا النحو، بل 
تقول: طوني خليفة أبكى ضيوفه لتحقيق 
سبق إعالمي، الفنانة نوال الزغبي وأثناء 
محاورتي لها شعرت بانها امرأة بحاجة 
الى كتف تضع رأسها عليها، نظرت الى 
عيونها وأحسست بأني أمام امرأة تريد 
ان تبكي و»تفضفض« فحصل ما حصل 

وقالت ما قالته«.
وأكد طوني خليفة ان برنامج »للنشر« 
الذي يقدمه على قناة »اجلديد« مبثابة 
برنامج ثابت له وهو يحاول ان يصل 
به الى أفضل ما ميكن ويفكر في جعله 
مباش���را على الهواء، وردا على الرأي 
السائد عند البعض بأنه ينشر غسيل 
الناس في برامجه، قال: »غير صحيح 

هذا االنطباع لكوني لم ُأظهر مرة وُأخبر 
سرا عن احد رغم اني أعرف الكثير من 
األس���رار، ما أفعله هو ان���ي أقرأ خبرا 
فآتي الى احللقة وُأثير املوضوع، وهذا 
ال يعد نش���ر غسيل بقدر ما هو إضاءة 
على موضوع سبق ان نشر وتداول في 
اإلعالم، أنا لم أُجّرح مرة بل »أُحركش« اذا 

صح التعبير، يعني اطرح سؤالي واظل 
أالحق ضيفي استنادا الى املعلومات التي 
عندي، فإما ان يخرج مظلوما او يظهر 
في اآلخر مسؤوال عما فعله، انا ال افتعل 
املشاكل بل هذا اسلوبي في احلوار، ولكن 
رمبا هناك اشخاص متضررون مني الن 
كل اعالمي اليوم يحب ان يكون مكاني«، 

وبحسب طوني، فإن طيبة قلبه هي اكثر 
مساوئه وقد اضرت به كثيرا في احلياة 
وس���ببت له املش���اكل ولو كان انسانا 
خبيثا ومن النوع الذي يغدر ويطعن 

.CNN �لكان اصبح اليوم مدير ال
واكد انه شخص مسالم وليس صاحب 
طباع حادة لكن مشكلته انه لم يستطع 
التأقلم مع الوسط الفني الذي يفرض 
على من يتعامل معه ان يكون في حال 
كذب مستمرة، وتابع يقول: »كي يظل 
االعالم���ي موج��ودا في هذا الوس���ط 
يجب ان يك��ذب على الفناني��ن وه��م 
بدوره��م يكذب��ون علي��ه، اال ان��ي لم 
استطع ان اكون كذلك الن ما في قلبي 
على لساني ومن يستطيع ان يقبلني 
كما انا اكون واياه اصدقاء واال مشكلته 
ال مشكلتي«، واوضح خليفة انه يدين 
في استمراريته للجمهور الذي بفضله 
مازال يظهر على الشاش���ة منذ سبعة 
عشر عاما رغم كل احلروب التي شنت 
عليه معتبرا انه حني يكف الناس عن 
متابعته سيجلس من تلقاء نفسه في 
التلفزيون، واضاف: »انا  بيته ويترك 
بنيت اس���مي االعالمي وجمهوري، لذا 
حني اعلن اليوم عن برنامج جديد تأتيني 
خمسة اعالنات لرعاية برنامجي ويكفي 
ان يقارن الناس بني االعالنات التي متر 
في برامج ال� LBC واالعالنات التي متر 

في برامجي«.
وكشف طوني خليفة عن انزعاجه 
الش���ديد من الكالم الصادر اخيرا على 
 LBC �لسان احد املديرين في محطة ال
وفيه اتهام مباش���ر ل���ه بالغدر، وقال: 
»هناك من يسوق في مجالسه اخلاصة 
 LBC �بأن طوني خليفة كان مدلال في ال
ومرفوعا على الهام���ات، فإذا به يغدر 
احملطة ويتبع مصلحته املادية رغم كل 
ما فعلته ال� LBC ل���ه، وردي هو انني 
لس���ت من يتهم بالغدر الن العروض 
طيلة مدة وجودي ف���ي ال� LBC كانت 
تنهال علي ميينا ويسارا ورغم ذلك لم 
اترك احملطة وبقيت فيها س���بع عشر 
سنة لكني لم اصنع من ورائها املال كما 
يعتقد البعض، وبامكان من يريد ان يسأل 
ويعرف كم كنت اتقاضى في هذه احملطة، 
التعويض املادي عن كل هذه السنوات 
جاء من محطة اجلديد، وانا اعترف بأني 
استطعت في السنوات الثالث االخيرة ان 
اجمع مبلغا من املال هو مبثابة حصانة 

الوالدي في املستقبل«.

يفتخر بأنه المذيع اللبناني الوحيد الذي ظهر على شاشة مصرية

ريدا بطرس في السينما المصرية
بيروت ـ بولين فاضل

تلق���ت الفنانة ريدا بطرس عرضا من 
املنتج املصري عادل حسني لتصوير فيلم 
س���ينمائي في مصر وهي تعتزم السفر 
قريبا الى القاهرة لالجتماع به واالطالع 

على سيناريو الفيلم املعروض.
وفي هذا الوقت، تستعد ريدا لتصوير 
اغنيتها االخيرة »يا قضامة مقشرة« مع 

املخرج وليد ناصيف على ان تتم عملية 
التصوي���ر بني س���ورية ولبنان، وتؤكد 
بطرس س���عادتها باألصداء الطيبة لهذه 
األغني���ة الفولكلورية، علما انها لم تكن 
تود غناءها لوال إصرار من شقيقتها نينا، 
وتقول انها اقتنع���ت بها عندما وضعت 
صوتها عليها في االس���توديو واقتنعت 

بها اكثر عندما حققت النجاح.

الشيخ دعيج اخلليفة

          خالد السويدان
شهد فندق هوليدي ان داون تاون مساء اول من أمس 
حفل تكرمي ملكة جمال املذيعات العرب حليمة بولند 
اثر فوزها في تصوي���ت منتديات الجئ عاطفي 
عن »مسلس���الت حليمة« وشمل احلفل ايضا 
تكرمي حليمة من قبل مهرجان »املميزون« في 
رمضان وجرى احلفل حتت رعاية الشيخ 
دعيج اخلليفة ومدير املهرجان الزميل نايف 
الشمري، بحضور عدد كبير من االعالميني 

والصحافيني.
قدمت احلفل االعالمية اجلميلة سالي 
القاضي ورحبت باحلضور وبدعم حليمة 
بولند له���ا ولزميالتها املذيعات، ومتنت 
له���ا املزيد من النج���اح والتفوق، مدير 
املهرجان نايف الش���مري اكد للحضور 
فوز حليم���ة في منتديات الجئ عاطفي. 
وعن تكرمي حصة اللوغاني وحليمة بولند 
ف���ي نفس املهرجان، قال: انه ال ميكن املقارنة 
بني حصة وحليم���ة ألن حليمة تعدت النطاق 
احمللي ودخلت الى االنتش���ار العربي وبقوة 
مع االحترام لكل االعالميات، واشار الى ان هذا 
التكرمي جاء حرصا من الشيخ دعيج اخلليفة 

وحبه ألبناء الوطن ودعمهم.
من ناحية اخرى، شكرت االعالمية حليمة 
بولند كل من وقف معها ودعمها حتى وصلت 
الى هذه املرحلة املتميزة من بني االعالميات 
العربيات، وقالت: انا سعيدة بتكرميي الذي 
اعتبره وساما على صدري، وأشكر الشيخ 
دعيج اخلليفة الذي يتحفنا كل سنة بتكرميه 
لنخبة كبيرة من املتميزين في شهر رمضان، 
وانا هذه الس���نة قدمت مسلسالت حليمة 
عل���ى قناة ال� »ام بي س���ي« والتي حققت 
رقما قياسيا في نس���بة املشاهدة، وايضا 
من قبل الفنانني واعتبر مشاركة الفنانة احالم 
وامل حجازي معي شرفا كبيرا لي، كما ذكرت حليمة 
بفضل الفنانة احالم التي قضت عندها فترة شهر رمضان 

ومع اسرتها على الفطور والسحور.
أما عن وقت البرنامج فقالت: املسلمون في شهر رمضان 
يتجمعون اثناء الفطور والسحور ووقت السحور رمبا يكون 

اكثر الناس متجمعني فيعتبر وقتا للذروة.
وفي سؤال »األنباء« عن سبب اختيار اسم حليمة في كل 
عمل تقدمه، قالت: القناة هي من تفرض أو تقترح هذا االسم، 
ولو لم تر ان اس���م حليمة فيه دعاية وجذب ويخدم البرنامج 

ملا مت اختيار هذا االسم.
أما عن انشغالها في املجال االعالمي وابتعادها عن االمومة 
فقالت: لالسف انني ال استطيع االستقرار حتى ألسبوع واحد 
بسب االنشغال الكثير خارج الكويت، واذا ولدت اعرفوا 

متاما ان والدتي ستكون على منت طائرة.

اإلعالمية 
حليمة بولند

مطرب قاع���د »يزايد« في 
حواراته الصحافية بانه ميتلك 
قدرات فنية ما ميتلكها غيره من 
مطربني الساحة هاأليام وانه 
مطلوب في احلفالت الغنائية.. 

اهلل يشفي!

مذيعة بعد ما كان عندها 
»أمل« في تقدمي برنامج اذاعي 
مباشر هاأليام متضايقة ألنه 
مت اس���ناد هالبرنامج حق 
زميلتها من غير اس���باب.. 

اهلل يعينچ!

قدرات برنامج
العاملون ف���ي انتخابات 
ب���وزارة  البلدي  املجل���س 
اإلعالم مستاؤون لعدم صرف 
مكافآتهم مع انه اجلهات الثانية 
 صرف���وا ح���ق موظفينهم..

عسى املانع خير!

استياء


