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بيروت ـ ندى مفرج سعيد
دخلت امس الس���بت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة للعام 
2005 ومقدمة برنامج »ميشن فاشن« على شاشة ال� »ال بي سي« 
أنابيال هالل القفص الذهبي مع طبيب التجميل االشهر في لبنان 

نادر صعب.
الزواج سيتم في قبرص 
بحضور عدد قليل جدا من 
االهل واالصدقاء، وستتألق 
انابيال بثوب من تصميم 
ايل���ي صعب ال���ذي طاملا 
لبست ازياءه خالل تقدميها 
برنامجه »ميشن فاشن« 

وهو الراعي له.
يذك���ر أن حتضيرات 
الزفاف متت بس���رية بعد 
عالقة حب جمعت الطرفني 
وفي أكثر من اطاللة اعالمية 

نفى الطرفان وجودها.

عبدالحميد الخطيب
رغ��م تقدمي املخرج الش��اب احمد الرفاع��ي لبرنامج 
مغامرات جديد عبر شاش��ة »الراي« إال انه أكد متس��كه 
بتواجده في »رايكم شباب« مشددا على ان البرنامج صقل 
موهبته ونحته ه��و وزمالءه وبإمكانه االنطالق منه لتقدمي 

برامج أخرى.
الرفاع��ي يتمنى تقدمي برنامج اجتماعي في إطار سياس��ي 
ملمح��ا الى انه صور العديد من التقارير لصالح برنامج »رايكم 

شباب« تظهر اجلوانب احلضارية للبلدان العربية.
»األنباء« التقت الرفاعي لتعرف منه تفاصيل برنامجه اجلديد 
ودع��م قناة »الراي« له والعدي��د من األمور املهمة التي جاءت 

في هذه السطور:
حدثنا عن برنامجك اجلديد.

قدمت حلقتني منه وهو من فكرة 
شركة »ريدبل« واسمه »بيونز ذا 
ليمج« ومن خاللكم أشكر مسؤول 
الشرك�ة ريت�شارد  ال�ذي اخ�تارني 
للتق���دمي والبرنام���ج عبارة عن 
مغامرات مختلفة صورتها »ريدبل« 
أنا بتقدميها  حول العالم وأقوم 

عبر شاشة »الراي«.
هل ستترك »رايكم شباب«؟

أنك���ر س���عادتي بتقدمي  ال 
»بيونز ذا ليم���ج« فهو اضافة 
الى مشواري اإلعالمي لكن ليس 
هو البرنامج الذي يجعلني اترك 

»رايكم شباب«.
وهناك برنامج أفضل أخطط 
له وأسعى مع تلفزيون »الراي« 

ومديره العام يوسف اجلالهمة لتقدميه.
يبدو انك حتضر ملفاجأة.

تو الناس، واألمر يحتاج الى تأٍن حتى اخرج في 
صورة ترضيني ويحبها املشاهدون.

أال ترى ان ترك »رايكم شباب« في هذا الوقت قد 
يؤثر في مشوارك اإلعالمي؟

»رأيكم شباب« يصقل قدرات اي إنسان يقدم فيه 
فهو ينحت املذيع ويؤهله للتعامل مع أي نوعية 
برامج أخرى سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية أو غيرها، ولدينا أمثلة عديدة خرجت 
منه وجنحت مثل أماني البلوش���ي في البرامج 
الفنية، وكذلك نواف القطان وأحمد املوسوي 
في املسابقات وبالنسبة لي كما قلت انتظر 

حتى أقدم شيئا ينال رضا الناس.
ما البرنامج الذي يرضي طموحك؟

أفضل البرامج احلوارية التي تناقش قضايا اجتماعية ومتيل 
للمبادئ السياسية.

في »رايكم شباب« لديكم فقرة اجتماعية؟
نعم ولكن في »رايكم شباب« نهتم فقط بفئة معينة وهي الشباب، 
والذي أطمح له هو برنامج يدخل البيوت ويناقش قضايا الناس 

ليس في الكويت فقط، وامنا في الوطن العربي كله.
اهتمامك واضح بالقضايا االجتماعية؟

)مقاطعا( لدينا قضايا ومشاكل ال حصر لها في بالدنا العربية، 
ومن املؤس���ف انه لم يتطرق اليها أحد وقناة »الراي« تهتم بهذا 

اجلانب فهي قناة كل العرب وليس الكويت فقط أو اخلليج.
هل هذا سبب طرحك لفكرة السفر في »رايكم شباب«؟

الفك���رة عبارة عن تقاري���ر نظهر فيها 
اجلانب احلضاري للبلد الذي نس���افر له 
وقد صورنا في لبنان تقارير عن احلضارة 
الفينيقية وسنتجه الى مصر للتحدث عن 

احلضارة الفرعونية.
وماذا عن الكويت؟

خالل الفترة املقبلة سنصور مع ذوي 
االحتياجات اخلاصة وسنعرض مشاكلهم 
وكيفية عيش���هم س���واء في املنزل أو في 

الشارع واثناء دراستهم.
حدثنا عن املعوقات التي تواجه الشباب في 

الساحة اإلعالمية؟
الكويت فيها إعالم واع وناضج والشباب 
يس���تخدمونه بصورة صحيحة، وللعلم 
انص���اف املواهب تدخل املج���ال اإلعالمي 
وحتظى بدعم ومن ثم تصبح موهبة كاملة 
وس���أذكر لك احد األمثلة وهو منوذج حي 
يتبنى كل املواهب الشابة سواء كانت كويتية أو عربية وهو مدير 
عام قناة »الراي« يوسف اجلالهمة الذي ال يبخل على أي إنسان 
طموح بالدعم والنصيحة فهو إعالمي كبير ولديه عقلية واضحة 

جتاه الشباب الباحث عن التميز.
وماذا عن التأليف؟

عن���دي رواية كت�بتها وه���ي حتكي قص�ة س���معتها وأنا في 
إح�دى ال���دول األوروبي��ة وفكرت في ن��قله���ا لل�ع�الم الع�ربي 
ح�تى تك�ون لدينا معرف�ة باحلي�اة الغ�ربية وكي�فية مواج�هت�هم 

لل�مش�كالت.
كذلك انتهيت من كتاب وضعت فيه جميع أشعاري التي طرحتها 
في برنامج »رايكم ش���باب« وسأش���ارك بهما في معرض الكتاب 
املقب���ل. وأرجو ان يناال اعجاب الن���اس فهي خطوة كنت أمتناها 

واحلمد هلل حققتها.

مطربة همها الوحيد انها 
تصير مشهورة حتى ان 
»رمت« التهامي على ناس 
ساعدوها في مشوارها 
 الغنائ���ي.. بوطبي���ع

ما ييوز من طبعه!

مق���دم برام���ج يحاول 
ان���ه يرفع من  هاأليام 
مستواه بعدما »طاح« في 
الفترة األخيرة من خالل 
اتفاقه مع احدى القنوات 

احمللية.. بالتوفيچ!

طبع اتفاق
ممثلة كان عندها »أمل« 
في احد املخرجني بعد 
الل���ي يبيه  ما نفذت 
انه يبرزها في عملها 
األخير بس أملها خاب.. 

تستاهلني!

بروز

الرفاعي: إعالمنا واعٍ ونستخدمه بصورة صحيحة

حسني اجلسمي

قمر

أنابيال هالل

فنان العرب محمد عبده

نص وطني يجمع فنان العرب بالقرني

أنابيال هالل إلى القفص الذهبي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان يجتمع فنان 
العرب محمد عبده مع الشيخ 
عايض القرني بعمل جديد بعد 
الذي مت بينهما  التعاون االول 
من خالل اغنية »ال اله اال اهلل«، 
ويأتي التعاون اجلديد من خالل 

نص وطني صاغ كلماته القرني، 
ورحب عبده بأدائه، وسيتولى 

تلحينه محمد املغيص.
وت���ردد ان الن���ص اجلديد 
ستتكفل بإنتاجه احدى شركات 
االتصاالت على غرار ما جرى 

في القصيدة السابقة

استبعاد الجسمي من وفد مهرجان القاهرة

قمر صّورت »العتبة قزاز« في تركيا

بيروت ـ ندى سعيد
استبعد الوفد اإلماراتي املشارك في مهرجان القاهرة لإلعالم الفنان حسني 
اجلسمي وقرر إلغاء حفله في القاهرة بسبب اشتراط الفنان قائمة من املطالب 
املالية واإلجرائية من أجل متثيل اإلمارات، من خالل إحياء ليلة إماراتية في 
القاهرة، ضمن مشاركة وفد اإلمارات التي حتظى هذا العام بتكرميها ضيف 
شرف في مهرجان القاهرة لإلعالم العربي في دورته ال� 15 املنعقدة حاليا في 
مصر. ومتت االستعاضة عنه بفنانني شباب أمثال منصور زايد، واليازية، 
وسط انتقادات حادة للجسمي من قبل متابعني ومنظمني للتظاهرة، حيث 
اعتبروا انه أضاع فرصة لتكرمي الفن اإلماراتي في حدث ثقافي عربي بارز، 

ووضع شروطا مشددة ال مبرر لها.
وكان اجلسمي قد طلب اجرا قدره 100 ألف دوالر له ولفرقته املوسيقية، 
و15 تذكرة س����فر موزعة بني الدرجات األولى ورجال األعمال والس����ياحية، 
وحجوزات فندقية، بينها جناح رئاس����ي، وغرف لرجال األعمال، مع تأمني 
وجبات الطعام كافة، اضافة الى سيارات »مرسيدس« للتنقالت، وفتح صالة 
كبار الش����خصيات له في مطار القاهرة، ما اعتبره املنظمون طلبات مبالغا 

فيها، وال تتناسب مع فكرة متثيل اإلمارات وفنها وثقافتها.
ونسبت ملصادر إماراتية في القاهرة أن دعوة اجلسمي جاءت في سياق 
تكرمي اإلمارات له����ذا العام، باعتبارها ضيف ش����رف املهرجان، وأكد مدير 
أعمال����ه، ميار عباس ان املبلغ الذي طل����ب أقل بكثير من إجمالي التعاقدات 

الفنية للفنان اجلسمي.

القاهرة ـ سعيد محمود
تعود المغنية قمر 
الفنية  الس���احة  الى 
ألبوما  حاملة معه���ا 
غنائيا جديدا تحضر 
إلطالق���ه ف���ي ب�داية 
ال�م�ق�ب���ل،  الش�����هر 
واختارت فيه عش���ر 
اغ�ني���ات مت�نوع���ة 
اللهجات بين اللبناني 

والمصري.
وصورت قمر كليبا 
ألغنية »العتبة قزاز« 
مع مخرج فرنسي لم 
تذكر اسمه اختار نقل 
بالكامل  فريق عمل���ه 
الى تركيا ليحدد فيها 

مواقع التصوير.
م���ن  واالغني���ة 
المصري،  الفولكلور 
من المتوق���ع ان يبدأ 
بثه���ا عل���ى القنوات 
الفضائية خالل االيام 

العشرة المقبلة.
وكانت قمر انفصلت 
عن شركة ميوزك ماي 
اليف بزعم ان ميريام 
فارس تحاربها، سرعان 
ما انفصلت عن شركة 

ميلودي.

بعد وضعه شروطًا تعجيزية للمشاركة

أحمد الرفاعي

يتمـنى تقديم 
مــج  نـا بـر
عـي جـتـما  ا
فــي إطــار 
سـيـاســي


