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وكيل الخارجية بحث مع مسؤول روسي العالقات الثنائية

اجتمع وكي���ل وزارة اخلارجية خال���د اجلاراهلل مع 
سيرغي فيرش���ينني مدير ادارة الشرق االوسط وشمال 
افريقي���ا بوزارة اخلارجية الروس���ية والوفد املرافق له 
بحضور السفير الروسي لدى البالد الكساندر كينشاك، 
وقد تن���اول االجتماع عددا من املواضي���ع التي تتصل 
بالعالقات الثنائية وآخر املستجدات املتعلقة بالتطورات 

في املنطقة.

مجلس نورية السداني أضاء شموع ذكريات هدى المهتدي

دانيا شومان 
بحضور نخبة كبيرة من اإلعالميني املخضرمني، 
أقام مجلس نورية الس����داني حفل تكرمي على شرف 
اإلعالمية املخضرمة هدى املهتدي الريس، وذلك في 
ديوان التوحيد مساء أول من أمس وحمل حفل التكرمي 
عنوان »ليلة هدى املهتدي« التي أضاءت بواسطتها 
الناشطة السياسية نورية السداني شموع الذكريات 
التي جمعتها باإلعالمية الكبيرة احملتفى بها وقامت 
السداني خالل احلفل مبنح هدى املهتدي بروشا قدمته 
الشيخة أوراد اجلابر تقديرا منها لدور الضيفة احملتفى 

بها.
وكان من بني حضور األمسية التي أدارتها كعريفة 
لها اإلعالمي����ة املخضرمة عائش����ة اليحيى، عدد من 
اإلعالميات والناش����طات السياسيات وعدد من رموز 
اإلعالم الكويتي في فترة الستينيات والسبيعنيات 
الذين زامل����وا املذيعة املهتدي خالل تلك الفترة ومن 
بينهم اإلعالمي املخضرم رضا الفيلي واملذيع املخضرم 
واحلائز جائزة الدولة التش����جيعية لهذا العام أحمد 
عبدالعال واإلعالمية املعروفة فاطمة حسني واإلعالمي 
عبدالرحمن النجار واملذيع يوسف مصطفى واإلعالمية 
عائشة الرشيد واألمني العام للملتقى اإلعالمي ماضي 

اخلميس، والذي قدم للمحتفى بها درعا تذكارية باسم 
امللتقى اإلعالمي العربي، كما حضر احلفل الناش����ط 
السياس����ي د.علي الطراح والفنانان القديران محمد 
املنصور وحس����ني املنصور، وكذلك شهدت األمسية 
حضور النائب د.ناجي العبدالهادي ومختار منطقة 

الروضة.
وبدأت األمسية التي لفتها الذكريات بحديث لنورية 
الس����داني بدأت به احلديث مستذكرة ذكريات الزمن 
اجلميل عن بدايات اإلعالم في الكويت قائلة: »ال أزال 
أتذكر بداياتي األولى، حيث كانت قدوتي في اإلعالم 
ضياء الغامن عندما سمعت صوتها ينطلق ألول مرة 
من اإلذاعة 1959 مقدمة ألح����د برامج األطفال وهكذا 
سحبني القدر إلى ميكروفون اإلذاعة عام 1960 حيث 
قلت »هن����ا الكويت« على الهواء مباش����رة وقد كان 
زمالئي في تلك الفت����رة رضا الفيلي وعبداهلل خلف 
ومحمد املطوع وعبدالرزاق السيد واإلعالمي الكبير 
حمد املؤمن« وعرجت على حادثة ال تنس����اها حسب 
قوله����ا: »كان رئيس الش����رطة واألمن العام املرحوم 
الشيخ عبداهلل املبارك هو رئيس اإلذاعة واستوقفه 
احلرس ألنهم لم يتعرف����وا عليه ألنه كان ال يرتدي 
الغترة والعقال فما كان منه إال أن كافأ احلرس ألنهم 

أدوا واجبهم، وكان الشيخ عبداهلل املبارك رحمه اهلل 
يؤمن باملرأة ويش����جعها وفي عهده تأسست اإلذاعة 

وانتسبنا نحن بنات الوطن إليها«.
وأشارت إلى ان من بني من تتذكرهم جيدا في تلك 
الفترة اإلعالمية املعروفة فاطمة حسني التي التحقت 
باإلذاعة بني عامي 1961 – 1962 وقالت السداني: »لقد 
كانت فاطمة حس����ني كنس����مة هواء حلوة مرت على 

اإلذاعة في ذلك الوقت«.
وعادت السداني تستذكر األيام األولى لإلعالمية 
املخضرمة هدى املهتدي الريس: »كان والد هدى م.أحمد 
املهتدي يصطحبها للتمثيل في اإلذاعة، ويعود ذلك 
إلى بدايات الستينيات، وكانت هدى التزال في الصف 
الثاني الثانوي ويومها تعهد بتدريبها كل من االستاذ 
حمد املؤمن وشاركه موسى الديحاني وأحمد سالم، 
وكانت متثل يومها مع شقيقتها ندى في برنامج خاص 

باجليش والشرطة يخرجه محمد الشيرازي«.
وأضافت نقطة ال يعرفها كثيرون عن تاريخ اإلذاعة، 
إذ قالت الس����داني ان كثيرا من الزيجات الناجحة في 
املجال اإلعالمي ش����هدتها أروقة اإلذاعة قائلة: »فأمل 
جعفر اقترنت برضا الفيلي وباسمة سليمان اقترنت 
باإلعالمي ووزير اإلعالم األس����بق محمد السنعوسي 

وهدى املهتدي التق����ت بزوجها وعبداهلل تقي اقترن 
بدولت شوقي«.

ثم انتقل امليكروفون للضيفة احملتفى بها املذيعة 
املخضرمة هدى املهتدي التي بدأت شاكرة الشيخة أوراد 
اجلابر على هديتها التي تنم عن عمق حبها وتقديرها 
معتبرة الهدية وساما على صدرها وقالت: »هذا البروش 
الذي قدمته لي الشيخة أوراد اجلابر سأرتديه دائما، 
وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على وفاء أهل الكويت 

وبنات الكويت التي اعتبرها بلدي«.
 ووجهت شكرها إلى احلضور عبر كلمتها قائلة: 
»هذا التكرمي أعتبره تكرميا للجميع وليس تكرميا لي 
وحدي بل تكرمي لهذه األرض الطيبة التي احتضنتني 
واحتضنت عائلتي وأبنائي وعشت فيها أجمل سنوات 
عمري وأحب أن أهدي هذا التكرمي إلى عائلتي الصغيرة 
ألختي ندى الت����ي تعمل في قناة ال� »بي بي س����ي« 
وش����قيقتي أمل التي تعمل ف����ي قناة دبي واألهم إلى 
زوجي الراحل اس����امة الريس الذي عاش في الكويت 
وخدم الكويت وقضى زهرة ش����بابه فيها«، وأضافت 
وهي تغالب دموعها: »أشكركم من أعماق قلبي واشكر 
اجلميع على احلفاوة التي ملس����تها منكم في الكويت 
خالل األسبوعني املاضيني وأشكر جزيل الشكر اإلعالمية 

عائشة اليحيى التي جمعتني بكم واحتفت بي في منزلها 
قبل فترة، وأنا الذي كنت قد عدت فقط ألحضر زفاف 
إحدى قريباتي ولكن زيارتي حتولت إلى تظاهرة فرح 

وحب منكم وهو أمر اضعه على راسي من فوق«.
من جانبه، قال اإلعالم����ي املخضرم رضا الفيلي: 
»في هذه املناسبة ال يسعني سوى أن أتذكر دور والد 
هدى الراحل أحمد املهتدي والذي لواله ملا ظهرت جملة 
»هنا الكويت عبر اإلذاعة« وكان لزوجها الراحل أسامة 
الريس دور كبير في إدخال التكنولوجيا احلديثة إلى 

تلفزيون الكويت في تلك الفترة.
 وبدوره، قال اإلعالمي واملذيع املخضرم واحلائز 
جائزة الدولة التشجيعية لهذا العام أحمد عبدالعال: 
»إن تكرمي الزميلة العزيزة هدى املهتدي هو تكرمي لكل 
اإلعالميني«، ثم حتدث عن ذكرياته في تقدمي نشرات 
األخبار مع هدى املهتدي عندما برزت كوجه إعالمي 

في بدايات مشاركتها األولى في التلفزيون.
وبعدها بدأ اإلعالميون بحوارات استذكارية مفتوحة 
عن احملتفى بها وعن ذكرياتهم وأدارها أمني عام امللتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس في جو مفعم بعبق 
الذكريات والعودة إلى ما وصفه األديب عبداهلل خلف 

بأنه »استحضار للزمن اجلميل«.

في حفل تكريم أقيم على شرف اإلعالمية الكبيرة في ديوان التوحيد

 )سعود سالم(الزميل ماضي اخلميس يقدم درعا تكرميية لإلعالمية هدى املهتدي

خالد اجلاراهلل

الزميل بركات الوقيان متحدثا إلى اإلعالمية القديرة عائشة اليحيى

متابعة من احلضور

الفنان منصور املنصور وحديث مع اإلعالمية عائشة الرشيد

حديث بني الفنانني محمد املنصور ومرمي الصالح اإلعالمية القديرة هدى املهتدي تتحدث للحضور

النائب د.ناجي العبدالهادي والزميلة فاطمة حسني ونورية السداني وهدى املهتدي نورية السداني تقدم هدية للمحتفى بها هدى املهتدي


