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البشايرة: »الراي« جذبت األنظار 
في ملتقى اإلعالميين الشباب العرب باألردن

م كأفضل معد لبرنامج شبابي داعم للمواهب.. »رايكم شباب«  ُكرِّ

مدير عام قناة »الراي« يوسف اجلالهمة

هيفاء وهبي

رانيا يوسف نايف البشايرة يحمل درعا تكرميية

عبدالحميد الخطيب
بعد مسيرة من العمل اجلاد 
التلفزيونية،  البرامج  اعداد  في 
حاز املعد نايف البشايرة جائزة 
أفضل معد لبرنامج شبابي داعم 
للمواهب الش���ابة ع���ن برنامج 
»رايك���م ش���باب« ف���ي ملتقى 
اإلعالميني الشباب العرب الذي 
أقيم باألردن 6 و7 اجلاري، حيث 
حصل البشايرة على تكرمي خاص 
من سمو األميرة رمي علي ووزير 
اإلعالم األردني ضمن مجموعة من 

اإلعالميني العرب املكرمني.
وبعد عودته الى الديرة عبر 
البشايرة عن سعادته بالتكرمي 
الذي ج���اء ليكلل جناح برنامج 
»رايكم ش���باب« والذي يحظى 
بنسب مشاهدة عالية عبر شاشة 
»الراي«، مؤكدا ان الكثيرين في 
امللتقى أشادوا بالقناة، السيما 

انها � على حسب قولهم � جتذب 
األنظار للمادة االعالمية الراقية 
التي تقدمها واملناس���بة جلميع 
أفراد األسرة، مستدركا: لقد ألقيت 
كلمة في امللتق���ى كانت مبثابة 
رد اجلمي���ل لقناة »الراي« التي 
احتضنتني منذ بداياتي، حيث 
أشدت فيها بالدعم الكبير الذي 
أجده في القناة، وأمتنى ان أكون 
عند حس���ن ظن املشاهدين وان 

أقدم لهم كل ما يسعدهم.
وأضاف: ان هذا االجناز هو 
تقدير لكل العاملني في البرنامج 
وتكليل ملجهودهم، مش���يرا الى 
ان »رايكم شباب« يشهد تطويرا 
مس���تمرا ويحظى باهتمام بالغ 
من قبل ادارة القناة متمثلة في 
املدير العام يوس���ف اجلالهمة، 
ملا للبرنامج من شعبية كبيرة 
خصوصا بني فئة الشباب، موجها 

شكره لكل من سانده في مشواره 
كمعد للبرامج التلفزيونية.

م���ن جانب آخر، فاز صاحب 
الس���مو امللكي األمير الوليد بن 
طالل بجائزة أبرز شخصية قيادية 
العربي في  التلفزيوني  لإلعالم 
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 ف���ي العالم العربي، بينما 
نال مقدم برنامج »خواطر« على 
»ام بي سي« اإلعالمي السعودي 
أبرز  الش���قيري جائ���زة  أحمد 
ش���خصية إعالمية ش���ابة في 
العالم العرب���ي، وفاز اإلعالمي 
التونسي غس���ان بن جدو من 
قناة اجلزيرة بجائزة أبرز محاور 
عربي، وحصل برنامج »سيرة 
وانفتح���ت« لإلعالمي اللبناني 
زافني قيومجي���ان على جائزة 
أبرز برنامج حواري اجتماعي، 
وفازت اإلعالمية املصرية وفاء 
الكيالني بجائ���زة أبرز إعالمية 
عربية، وحصدت املذيعة نادين 
هاني من قن���اة العربية جائزة 
الصحافي محمد أمني يوس���ف 
للصحاف���ة االقتصادي���ة، ونال 
اإلعالمي لطف���ي الزعبي جائزة 
تيسير جابر لإلعالم الرياضي، 
وبينما حصلت مراس���لة قناة 
اجلزيرة في فلس���طني جيفارا 
البدي���ري على جائ���زة أطوار 
بهجت للمراسل العربي، وفازت 
مدي���رة األخبار ف���ي تلفزيون 
»اآلن« نس���رين صادق بجائزة 
أبرز مدير أخبار عربية، كما فاز 
كل من د.فايز عبداهلل الشهري من 
السعودية، ود.جنوى كامل من 
مصر، ود.حميدة مهدي سميسم 
من األردن ود.عزام عنانزة بجائزة 
العط���اء األكادميي ف���ي القطاع 
اإلعالمي، وفاز املصور عالء الدين 
بدارنة بجائزة املصور الصحافي 

من فلسطني.

هيفاء وهبي: ال أرتدي مجوهرات أجمل مني 

خادمة رانيا يوسف تعترف بسرقتها 

اللبنانية هيفاء  الفنان����ة  اكدت 
وهبي، عشقها ارتداء آخر صيحات 
املوضة في عالم املجوهرات، مشيرة 
� في الوقت نفسه � إلى أنها تهتم أن 
يكون دائما ما ترتديه من مجوهرات 

يعبر عن شخصيتها وأنوثتها.
جاء ذلك خالل جولة كاميرا برنامج 
»س����تايل« في مع����رض مجوهرات 
الذي  املصمم »فواز جري����زوري«، 
أعرب عن سعادته بحضور الفنانة 
هيفاء وهبي في معرضه ببيروت، 
مؤكدا إعجابه الدائم بها عندما تغني، 
وأيضا عندما ترتدي مجوهرات من 

تصميمه.
وكشفت هيفاء عن أنها ال متيل إلى 
ارتداء مجوهرات أجمل منها، مؤكدة 
أنها تش����عر أن الوظيفة األساسية 
ملجوهراتها هي إظهار جمالها، مشيرة 
إلى أن املجوهرات مناسبة جدا إلظهار 
جمال رقبة املرأة أو يديها، ووجهت 
نصيحة لكل السيدات بعدم ارتداء 
املجوهرات ملجرد احلجم أو الكثافة 
والعمل دائما على ارتداء تلك التي 

تظهر جمالهن.
يذك����ر أن الفنان����ة هيفاء وهبي 
حصلت على جائ����زة أفضل كليب 
ألغنيتها »ياما ليالي«، وذلك خالل 
حفل توزيع جوائز مهرجان »جنوم 

اف ام ميوزيك أورد«.

صرحت الفنانة رانيا يوس���ف، بأن مشكلة خادمتها 
التي وصلت إلى النيابة قد انتهت بالنسبة لها، وذلك بعد 
تراجعها عن أقوالها التي زعمت فيها زواجها عرفيا من 
زوجها املنتج، محمد مختار، إثر التحقيقات التي أجريت 

معها في قسم الشرطة مساء األربعاء املاضي.
وأشارت رانيا في تصريح ل� »إيالف« الى ان اخلادمة 
اعترفت في حتقيقات الشرطة بأن محاميها هو الذي حرضها 
على هذا االدعاء من أجل استغالل شهرتها وشهرة زوجها 
املنتج السينمائي، للحصول على أموال عقب اكتشافهما 
فقدان أشياء ثمينة من املنزل استولت هي عليها، مؤكدة 
انها لن تتنازل عن احلصول على حقها من اخلادمة بعدما 
أساءت إليها من خالل تصريحاتها عبر صفحات الصحف 
واملجالت، موضحة ان الشرطة قررت إحالة اخلادمة إلى 
النيابة بتهمة االدعاء والتش���هير والبالغ الكاذب، ومن 

املقرر أن تعرض على النيابة اليوم )السبت(.
اجلدير بالذكر ان أزمة خادمة الفنانة رانيا يوس���ف 
وزوجها محمد مختار قد نشبت بعد بالغ تقدمت به السيدة 
رضا الشبراوي تتهم فيه املنتج محمد مختار بطردها من 

املنزل بسبب خالف بينهما عقب زواجهما عرفيا.

روال  وجه إعالني لمستحضرات البشرة سيارة أبوالليف محسودة
حال���ة من القلق 
املط���رب  يعيش���ها 
نادر أبوالليف بعد ان 
استطاع أن يشتري 
سيارة جديدة موديل 
العام اجلديد2011 بعد 
فترة طويلة قضاها 
ينتقل في الشوارع 
بوسائل املواصالت 
املختلفة، حيث يضع 
أبوالليف خرزة زرقاء 
في س���يارته خوفا 

عليها من احلسد.
أبوالليف،  وقال 
حسب موقع »الفن 
اونالين« انه يخاف 
على س���يارته ألنها 
الثمن، ودفع  غالية 
مقدم���ا كبي���را لها 
والباقي س���يدفعه 

بالتقسيط على مدار عدة سنوات، 
مشيرا الى ان مقدم السيارة كلفه 
كل ما استطاع أن يكتسبه خالل 
الفترة املاضية منذ جناح ألبومه 

اجلديد »كينج ك���وجن« بجانب 
احلفالت التي قدمها في أكثر من 
مناسبة سواء كانت حفالت زواج 

أو حفالت اجلامعات.

أكدت الفنانة اللبنانية 
روال سعد، خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته في 
دبي صب���اح أمس االول، 
لإلع���الن عن ش���راكتها 
اجلديدة مع مستحضرات 
 SkinCeuticals التجمي���ل
كوج���ه إعالن���ي، أنها لم 
توافق عل���ى التعامل مع 
ه���ذه الش���ركة إال بعدما 
جربت منتجاتها بنفسها، 
ورأت نتائجها على بشرة 

وجهها.
وأضاف���ت روال ف���ي 
أنها  ل� »إي���الف«  حديثها 
سعيدة كونها سفيرة لهذه 

العالمة التجارية التي ستترتب عليها أمور كثيرة من خالل اإلعالنات 
التي س���ترافق طرح املنتج بني أيدي اجلمهور، شاكرة في نفس 

الوقت اختيارها لهذا العمل الذي يدخل في مجال الصحة.
وعن جديدها قالت انها حتضر مسلسال دراميا سوريا � لبنانيا 
� مصريا، ليكون ضمن املسلسالت التي ستعرض في شهر رمضان 
املقب���ل، وتقوم خالل هذا الوقت بطرح األلبوم الذي أعلنت عنه 
س���ابقا، والذي سيحمل عنوان »روال سعد تغني صباح«، الذي 

أصبح في مراحله األخيرة، وسيرى النور قريبا.

أبوالليف

هاني شاكر

10 آالف جنيه 
تعويضا لهاني شاكر

ألزمت احدى احملاكم املصرية 
موقع »إيالف« االلكتروني بدفع 
10 آالف جنيه للفنان هاني شاكر 
تعويضا عما حلق به من أضرار 
نتيجة تعرضه للقدح والذم في 

املوقع، حسب »النشرة«.
وكان شاكر قد أقام دعوة ضد 
رئيس حترير املوقع لنشره مقاال 
بتاريخ 9 مارس 2007 ذكر فيه 
على لس����ان أحد األشخاص ان 

هاني متكّبر وناكر للجميل.
اجلدي����ر بالذك����ر ان هاني 
شاكر مازال قلقا على ابنته بعد 
تعرضها لعارض صحي ألزمها 
دخول املستش����فى، كما يباشر 
التحضير أللبومه اجلديد املنتظر 
طرحه في األسواق خالل الفترة 

املقبلة.

هالة فاخر

غادة عبدالرازق

مجهول يعتدي 
على الفنانة هالة فاخر

استنجدت الفنانة هالة فاخر بشرطة االتصاالت حلمايتها 
من صاحب هاتف محمول يسبها على التلفون بدون أسباب، 
حيث تلقى مدير االدارة العامة ملباحث اجليزة اخطارا من 
مأمور قسم العجوزة بورود محضر االدارة العامة لشرطة 
االتصاالت شامال بالغ هالة فاخر محمد فاخر 63 سنة ممثلة 
ومقيمة بشارع البطل احمد عبدالعزيز بأنها منذ 10 ايام ورد 
اليها مكاملة على هاتفها تعدى خاللها املتصل عليها بالسب 

والشتم والقذف، حسب جريدة »البشاير« املصرية.
وحترر احملضر رقم 30639 لسنة 2010 جنح العجوزة 
وبالعرض على النيابة قررت االستعالم من شركة احملمول 

عن بيانات مالك اخلط.

غادة عبدالرازق تخفض أجرها 
إلى 6 ماليين جنيه بدال من 11

وافقت النجمة غادة عبدالرازق على تخفيض أجرها من 11 مليون 
جنيه إلى 6 ماليني جنيه نظير دورها في مسلسل »سمارة«، ألنها على 
حد قولها، لم تشأ أن تعطي الفرصة للنجمات الالتي يتسابقن على 
الف����وز بالعمل ألن حتظى واحدة منهن به.  وكانت غادة عبدالرازق، 
حسب »اليوم السابع« قد وافقت على بطولة مسلسل »سمارة« مقابل 
11 مليون جنيه واملقرر عرضه في رمضان املقبل، وطالبتها الشركة 
املنتجة للعمل بتخفيض أجرها، وفور تسرب انباء عن احتمال استبدالها 
بفنانة اخرى بسبب األجر اعلنت تخفيض أجرها الى 6 ماليني جنيه. 
يذكر ان اخ����ر أعمال غادة الدرامية كان مسلس����ل »زهرة وأزواجها 
اخلمس����ة« الذي عرض في رمضان املاضي وشاركها البطولة الفنان 

حسن يوسف، تأليف مصطفى محرم واإلخراج حملمد النقلي.

روال سعد


