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  ٢٢  نوفمبر ٢٠١٠ 

 مطرب شاب يهاجم ربعه في  20 
الفيس بوك ألنه «حس» أنهم 
قاعدين يزلغون له وايرات مع 
متعهدي احلفالت وهـــددهم 
بأنــــه يفضحــهم باجلرايد.. 

خير إن شاء اهللا! 

 مقدمة برامج قاعدة «حتن» 
على مسؤولني في قناة خاصة 
علشان ياخذونها بعدما مت 
اســـتبعادها من قناة ثانية 
ألنها شايفة نفســـها.. يبه 

قعدي بالبيت وايد أحسن!

 حنكة تهديد
 ممثلة ارتاحت نفسيا 
بعدما «ســـلمت» مدير 
إنتاج عملها اليديد فلوس 
علشـــان يزيد في عدد 
حلقاتها في املسلسل.. 

صچ أي شي!

 فلوس

 وديع الصافي  الشحرورة صباح والفنان الكبير وديع الصافي أثناء تكرميهما الشحرورة صباح 

 منحا «شهادة االمتياز العالمي» وحملت تواقيع من القارات الثالث

 سمير غانم يكشف سبب   تكريم دولي لصباح ووديع الصافي في بيروت
  وفاة الضيف أحمد

 مادلين ..«واحدة بواحدة»مع خيامي
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  يبدو ان النجاح الكبير الذي حصدته أغنية 
«بياع وشاطر» لنانسي عجرم وهي آخر أعمال 
امللحن املصري محمود خيامي وكتبها الشاعر 
هاني الصغير، وقام بتوزيعها طارق مدكور، 
حمل العديد من الفنانني اللبنانيني للتعاون مع 
امللحن املصري الذي تواجد في بيروت خالل 
االيام املاضية، حيــــث تردد أن اخليامي عقد 
عدة جلسات عمل مع عدد من املسؤولني في 
شركة روتانا حيث اتفقوا معه على تلحني عدد 
من األغنيات لعدد كبير من مطربي الشركة، 
منهم جورج وسوف، إليسا، هدى سعد، ماجد 
املهندس ونبيل شعيل. من جانب آخر انتهى 
محمود خيامي من تسجيل اغنية ملادلني مطر 
بعنوان «واحدة بواحدة» من أحلانه وكلمات 
أسير رياض وتوزيع مدحت خميس وستجد 

طريقها قريبا الى االذاعات. 

 يعرف الكثيرون أن أبطال فريق «ثالثي 
أضواء املسرح» الشهير هم: الفنان سمير 
غامن والضيف أحمد وجورج سيدهم، ولكن 
احلقيقة غير ذلك، حيث صرح سمير غامن 
بأن بداية الفريق كانت من خالل اشتراكه 
به هو والفنان وحيد سيف وشخص أخرى 
يدعى عادل نصيـــف، وأوضح في حواره 
لبرنامـــج «واحد من النـــاس» الذي يقدمه 
عمرو الليثي بقناة درمي ٢، أن الفنان وحيد 
سيف ترك الفرقة لعدم مقدرته على السفر 
الى القاهرة، وترك مدينة االسكندرية، حيث 
كان يدرس بكلية اآلداب ويعمل موظفا أيضا، 
أما بالنسبة لعادل نصيف فقد أكمل دراسته 
العليا في تخصص احلشرات بكلية الزراعة 
وسافر إلى بلجيكا، وفي تلك األثناء كانت 
شهرة جورج سيدهم بدأت تنتشر بجامعة 
عني شمس، وكذلك احلال بالنسبة للضيف 
أحمد بجامعة القاهرة، فتمت االستعانة بهم 

في فريق ثالثي أضواء املسرح.
  وعن سبب ترك سمير غامن لكلية الشرطة 
وانتقاله لكلية الزراعة، أوضح انه بسبب 
رســـوبه ملدة عامني متتاليني مت فصله من 
الكلية، وأنه عانى خالل تلك الفترة وشعر 
وكأن الدنيا انهـــارت من حوله، خاصة ان 
والده ضابط شرطة سابق، وبعد أن أجرى 
معادلة، اســـتطاع االلتحاق بكلية الزراعة 
بجامعة االسكندرية، وعندها بدأت موهبته 
الفنية تظهر، من خالل اشتراكه في بعض 

األسر الفنية املوجودة باجلامعة.
  مشيرا إلى أنه بعد وفاة الضيف أحمد، لم 
يستطع هو وجورج أن يستعينا بشخص آخر 
بدال منه، نافيا ما أشيع عن وفاة الضيف بأنها 

جاءت بسبب إدمانه ألي نوع من املخدرات 
أو املسكرات، وأنه توفي بالسكتة القلبية 
فجأة، ولم يكن يعشـــق في حياته ســـوى 

ابنته الصغيرة وزوجته.
  وحول ســـبب افتراقه هو وجورج في 
العمل، صرح غامن بأنه عندما توفي شقيقه 
ومدير أعماله سيد غامن، شعر بفترة اكتئاب، 
وقرر حينها ان يظهر بشكل مختلف، وكانت 
وجهة نظـــره مختلفة عن جورج فقررا أن 
ينفصال، ولكن بعـــد أن ذاب االختالف في 
وجهات النظر، قررا أن يتعاونا مجددا، إال 

أنهما لم يجدا العمل املناسب. 

 بيروت ندى مفرج سعيد 
  كرم العمالقان الفنيان الشحرورة صباح 
ووديع الصافي خالل احتفال أقيم في فندق 
كومفورت في احلازمية حيث مقر إقامة 
صباح، وذلك من خـــالل منح العمالقني 
«شهادة االمتياز العاملي» وحملت تواقيع 
من القارات الثالث (الشـــهادة ال متنح إال 
لشخصيات عاملية مرموقة، لها اجنازات 

كبيرة دولية خالل مسيرة حياتها).
  حضر احلفل السفيرة الدولية غرازييال 
سيف وهي ممثلة لرؤساء فروع املنظمات 
واملؤسسات الدولية في أميركا وأوروبا 

وأفريقيا، والصوت املعتمد كمرجعية 
لتعليم أصول الغناء في استديوهات 
لوس اجنيليس وهوليوود، وقد شكرت 
السفيرة كل من ساهم في التكرمي وعلى 
رأسهم الدولة اللبنانية ممثلة برئيسها 
ميشال سليمان والسيدة اللبنانية االولى 
وفاء سليمان على مواكبتهما كل االنسطة 
التي تقوم بها جتاه اللبنانيني في لبنان 
وبالد االغتراب، كما وجهت شكرها الى 
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
الوزراء وكل املعنيني باالضافة للقوى 
األمنية والعسكرية وعلى رأسها قيادة 

اجليــــش واألمن الداخلي وقيادة االمن 
العام وأمــــن الدولة، مشــــيرة الى ان 
اختيارها لشهر نوفمبر يصادف عيد 
االســــتقالل لكي يكون التكرمي وطنيا 
للبنان في عيده ألسباب عديدة اهمها ان 
الكبيرين الصافي وصباح خدما الوطن 
من خالل نشر أناشيدهما اخلالدة في 
كل املعمورة عن طريق أغنياتهما التي 
تدعم سالم لبنان وتظهره بأبهى حلله. 
من جانبها عبرت الشحرورة عن فرحتها 
الكبيرة بهذه الشهادة التي تنصفها، كما 
أكدت انها سعيدة بجلوسها الى جانب 

العمالق وديع الصافي في هذا التكرمي 
وهي من وقفت الــــى جانبه أيام العز 
يوم كانــــت املطربات تخاف من الغناء 
برفقته، وأوضحــــت أنها حتب الفرح 
وهذه اللحظات من أسعد أوقاتها وهي 

محاطة باحملبني واالصدقاء.
  أما الصافي الذي كان قلقا على ابنه 
جورج لوجوده في املستشفى اثر عارض 
صحي بسيط، فعبر عن سعادته بهذا 
التكــــرمي الدولي والذي يؤكد ان النهج 
الذي اتبعه هــــو الصحيح بالرغم من 

صعوبته. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  نفت الفنانة هيفاء وهبي في إطاللة لها مع اإلعالمي طوني خليفة ضمن برنامجه 
«للنشـــر» الذي يقدم مساء كل ســـبت، خبر حملها، معربة عن تعجبها لألخبار التي 
تناولت قيامها بتلقيح اصطناعي في أميركا للحمل، وقالت ان االخبار التي تشاع عن 
حملها أمر معيب من نسج خيال الصحافة وال ميت للحقيقة بصلة، كما أشارت الى أن 
اختراق الصحافة جدران منزل أقاربها وابنتها ليس سبقا صحافيا، بل هو اعتداء على 
حياتها اخلاصة، وعندما سألها طوني خليفة عما اذا كانت ابنتها تزوجت فعال وعما 
إذا كانت الصور التي نشـــرت في مجلة «سيدتي» عن ابنتها ليلة خطبتها صحيحة 
قالت: اســـالوا الصحافية التي نشـــرت اخلبر، وإذا كانت ابنتي تزوجت فمبروك لها، 

فأنا أمتنى للغريب اخلير فما بالكم بالقريب.  
  وأكدت هيفاء انه ال يوجد خالف شخصي بينها وبني نضال االحمدية ألنها عادة ال 
تعود وترى من ال تعتبر لهم وجودا أصال في حياتها، وإنها طالتها أذية عبر مقاالت 
عدة، ولكن القضاء أنصفها، ملمحة الى انه ســـيتم التبرع باملال (تغرمي االحمدية ٢٨ 
مليون ليـــرة لبنانية) الذي ربحته من هذه الدعوى للصليب االحمر اللبناني، وانها 
ســـتوجه دعوى جديدة أقامتها على نضال االسبوع املقبل على خلفية كالم أدلت به 

في احد احلوارات الصحافية السابقة وتناولتها بكلمة نابية. 
  وأضافـــت أن زوجها لم يتدخل أبدا في الصلح بينها وبني االحمدية وإمنا كان عبر 
أصدقاء مشتركني، وقالت إنها انسانية جدا مع الناس، إال أن نضال أسلوبها معاكس، 
فهي تعتمد على تصفية احلســـابات ولديها دائمـــا ملفات حتاول التهديد من خاللها، 

مؤكدة أنها غير خائفة ألن بيتها ليس من زجاج أبدا. 
  يذكر ان نيشان من املقرر أن يستضيف هيفاء بعد ١٠ أيام ضمن برنامجه «أبشر» 

على الـ «أم بي سي». 

 هيفاء وهبي: إذا كانت ابنتي تزوجت 
فمبروك لها .. ولست حامًال

 سمير غامن 

 مادلني مطر

 الصلح بين عمرو دياب وعمرو مصطفى 
على الهواء مباشرة

 بعد فترة طويلة من اخلصام بني النجم عمرو دياب وامللحن عمرو مصطفى وفشل 
املقربني منهما في الصلح بينهما كان لبرنامج «صباح اخلير يا مصر» الســــبق في 
الصلح بينهما على الهواء مباشــــرة أثناء اســــتضافة األخير في إحدى حلقاته التي 
عرضت على شاشة التلفزيون املصري أخيرا، وكان يتحدث عن عالقته بعمرو دياب، 
ولم يتطرق مصطفى إلــــى تفاصيل اخلالف، بل حتدث عن محبته وتقديره لدياب، 
ألنه هو الذي اكتشــــفه كملحن شاب أثناء دراسته بكلية احلقوق، وكان السبب في 
شــــهرته ودخوله الساحة الغنائية. وقال أمين الغزالي املستشار اإلعالمي لبرنامج 
«صبــــاح اخلير يا مصر» في تصريح خاص لـ «الفــــن أونالين»: الطريف ان عمرو 
دياب كان يشاهد احللقة املقدمة على الهواء مصادفة، وعقب انتهائها أجرى اتصاال 
تلفونيا مع عمرو مصطفى وشكره على كل ما يقوله في حقه، وطلب منه أن يزوره 
بڤيلته في طريق مصر اإلســــكندرية الصحراوي وتنــــاول اإلفطار معه ليتفقا على 
مالمح األحلان وشــــكل التعاون اجلديد بينهما، كما مت االتفاق معه على أن يقدم له 
حلنني ألغنيتني جديدتني من كلمات تامر مرســــي سيقدمهما عمرو دياب في ألبومه 
اجلديد الذي يحّضر له حاليا بعد أن أجل تصوير مسلسله التلفزيوني اجلديد إلى 

 عمرو دياب عمرو مصطفىاملوسم الرمضاني بعد املقبل.

 نايف البشايرة مدير عام تلفزيون «الراي» يوسف اجلالهمة 

 «سيرة وانفتحت» أبرز برنامج حواري اجتماعي ووفاء الكيالني أبرز إعالمية عربية

  البشايرة: دعم إدارة «الراي» وراء فوزي
  بجائزة أفضل معّد عن «رايكم شباب» في األردن

 عبدالحميد الخطيب
  عبر املعد املتميز نايف البشايرة 
عن سعادته بحصوله على جائزة 
أفضل معد لبرنامج شبابي داعم 
للمواهب الشابة عن برنامج «رايكم 
شباب» الذي يعرض علي شاشة 
«الـــراي»، مؤكدا ان هذه اجلائزة 
أكبر دافع له لالســـتمرار وتقدمي 

األفضل دائما.
  واضـــاف ان ما ســـاعد على 
وصوله الى هذه املرحلة املتقدمة 
الكبير إلدارة «الراي»  الدعم  هو 
متمثلة في املدير العام يوســـف 
اجلالهمة والذي ال يألو جهدا في 
تذليل أي عقبات وتوفير أفضل 
مناخ ليعمل هو وزمالؤه بأريحية 
ويستطيعوا ان يبدعوا مبا يصب 

في صالح مشاهدي القناة.
  مـــن جانـــب آخر وبشـــراكة 
استراتيجية مع شـــركة «زين» 
أعلنت اللجنة التحضيرية العليا 
مللتقى اإلعالميني الشباب العرب 
في مؤمتر صحافي عقد في مقر 
امللتقى باألردن، عن أسماء الفائزين 
بجوائز امللتقى في دورته الثالثة 
لعام ٢٠١٠ والتي سيتم تسليمها 
في حفل افتتاح أعمال امللتقى ٦ 
ديسمبر املقبل في عمان برعاية 
الوزراء األردني ســـمير  رئيس 
الرفاعي وبحضور حشـــد كبير 
من الشـــخصيات الديبلوماسية 

واإلعالمية في العالم العربي.
  وأعلن اإلعالمي هيثم يوسف 
رئيس امللتقى وسفير اإلعالميني 
الشباب العرب في املؤمتر أسماء 
الشخصيات واجلهات الفائزة لعام 
٢٠١٠، حيث فاز صاحب الســـمو 
امللكـــي األمير الوليـــد بن طالل 

مهدي سميسم من األردن ود.عزام 
عنانزة بجائزة العطاء األكادميي 
في القطاع اإلعالمي، وفاز املصور 
عالءالدين بدارنة بجائزة املصور 
الصحافي من فلسطني، كما سيتم 
تكرمي نايف البشايرة معد برنامج 
«رايكم شباب» كأفضل معد برنامج 

شبابي يدعم املواهب الشابة.
  يذكـــر أن ملتقـــى اإلعالميني 
الشباب العرب تأسس عام ٢٠٠٦ 
ليكـــون مظلـــة إعالميـــة جتمع 
اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية 
العالم العربي حتت شـــعار  في 
رؤية إعالمية بعيون شـــبابية، 
ويعتبـــر األول مـــن نوعـــه في 
الوطن العربي، حيث يساعد على 
تفعيـــل التواصل بني اإلعالميني 
واملؤسســـات اإلعالمية املختلفة 
في العالم العربي، ويشتمل هذا 
الســـنوي على  احلدث اإلعالمي 
حفل لتوزيع اجلوائز اإلعالمية 
املتخصصة وجلسات عمل يديرها 
العرب ومعرض  أبرز اإلعالميني 
املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات 
التدريـــب وتكنولوجيا االتصال 

ووسائل اإلعالم.
  وسيتــناول امللتقى في جلساته 
هذا العام والتي ستكون في الفترة 
من ٦ - ٧ ديسمبر املقبل في فندق 
العاصمة األردنية،  الندمارك في 
موضوعـــات اإلعـــالم احلديـــث 
وتأثيره علـــى اإلعالم التقليدي 
مبشـــاركة متحدثني من مختلف 
الدول العربية من بينهم صاحبة 
الســـمو امللكي األميرة رمي علي 
مؤسسة املعهد األردني لإلعالم، 
ووزير اإلعالم األردني علي العايد، 

ود.عبداملالك جابر. 

أمني يوسف للصحافة االقتصادية، 
ونال اإلعالمي لطفي الزعبي جائزة 
تيســـير جابر لإلعالم الرياضي، 
وبينمـــا حصلت مراســـلة قناة 
اجلزيـــرة في فلســـطني جيفارا 
البديري على جائزة أطوار بهجت 
العربي، وفازت مديرة  للمراسل 
األخبار في تلفزيون اآلن نسرين 
أبرز مدير أخبار  صادق بجائزة 
عربيـــة، كما فـــاز كل من د.فايز 
عبداهللا الشهري من السعودية، 
ود.جنوى كامل من مصر، ود.حميدة 

إعالمية شابة في العالم العربي، 
وفاز اإلعالمي التونســـي غسان 
بن جدو من قناة اجلزيرة بجائزة 
أبرز محاور عربي، وحصل برنامج 
«ســـيرة وانفتحـــت» لإلعالمي 
اللبنانـــي زافـــني قيومجيان في 
جائـــزة أبـــرز برنامـــج حواري 
اجتماعـــي، وفـــازت اإلعالميـــة 
املصرية وفـــاء الكيالني بجائزة 
أبرز إعالميـــة عربية، وحصدت 
املذيعـــة نادين هانـــي من قناة 
العربية جائزة الصحافي محمد 

أبرز شـــخصية قيادية  بجائزة 
لإلعـــالم التلفزيوني العربي في 
قطاع االستثمار، وفازت صحيفة 
الرياض السعودية بجائزة أبرز 
صحيفة عربية، وحصل رئيس 
حترير صحيفة األسبوع املصرية 
اإلعالمي املصري مصطفى بكري 
على جائزة أبرز شخصية إعالمية 
رائدة في العالم العربي، بينما نال 
مقدم برنامج «خواطر» على «ام 
بي سي» اإلعالمي السعودي أحمد 
الشـــقيري جائزة أبرز شخصية 


