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 ثوب هيفاء األبيض وصوت راغب عالمة

   يلهبان «البيال» في وداع ٢٠١٠

 في أول إطاللة إعالمية له

  ليلى علوي ُتقّبل زوجها على الهواء

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  ودعت الفنانة هيفاء وهبي عام ٢٠١٠ الى 
جانب السوبر ســــتار راغب عالمة في حفل 
جمعهما ليلة رأس السنة في مجمع البيال – 
صالة البافيون رويال في وسط بيروت حيث 
زينت الصالة بالزينــــة وباألضواء واألجواء 
املميزة التي ألهبت الســــاهرين حتى ساعات 

الصباح األولى.
  ســــاعتان من اإلبداع على املســــرح حيث 
تألق راغب عالمة الذي غنى جديده وقدميه، 
وسيطرت على الناس مشــــاعر الفرح حتى 
كادت السهرة تتحول الى تظاهرة فنية راقصة 
وتدافع الناس كالعادة ألخذ الصور التذكارية مع 

راغب الذي لم يهدأ، بل أثار جنون احلاضرين 
الذين قضوا معه أجمل ســــهرة رأس السنة 
على اإلطالق. أما حضور هيفاء فكان كالعادة 
محببا وجميال، حيث قدمت مجموعة كبيرة 
من أغنياتها التي أثارت حماســــة احلاضرين 
بشكل الفت، وقد استقبل احلضور العام ٢٠١١ 
في ظل أجواء من الفرح واملرح مع الفنانني. 
وكانت هيفاء تألقت بثوب أبيض رائع. يذكر 
 Backstage production  ان احلفل رعته شركة
لصاحبها خضر عالمة شــــقيق الفنان راغب 
عالمة، وقد نفدت معظم البطاقات قبل أسابيع 
من احلفل الذي احتشد باجلماهير من لبنان 

وتونس والكويت واإلمارات.

 تامر حسني يدعو المصريين 
للوحدة الوطنية بـ «ديني ودينك»

  
  اســــتنكر املطرب الشــــاب تامر حسني عبر 
صفحتــــه مبوقع التواصــــل االجتماعي «فيس 
بوك» احلادث االرهابي، الذي وقع أمام كنيسة 
القديسني باالســــكندرية في الساعة االولى من 
العام اجلديد، ووضع املطرب الشــــاب «لينك» 
الغنيته «ديني ودينــــك» مبوقع «اليوتيوب»، 
داعيا أصدقاء صفحته من املســــلمني واالقباط 

للعمل بكلماتها.
  وصدرت أغنية «ديني ودينك» ضمن ألبوم 
«اجلنة في بيوتنا» قبل ثالث سنوات، لكن كلماتها 
جاءت مناسبة لهذه االحداث، كما أكد زوار صفحته 

الذين تفاعلوا مع دعوته.
  وتطالب االغنية املسلمني واالقباط باالهتمام 
املشــــترك مبصلحة بالدهم، وتشــــير بأصابع 
االتهام الى أياد خارجية تريد النيل من استقرار 

مصر. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  في أول ظهــــور إعالمي له اطل د.منصور 
اجلمال رجل األعمال املصري املعروف، ألول 
مرة في برنامج «ستوديو مصر» بقناة نايل 
ســــينما، وذلك مبناسبة االحتفال بعيد رأس 
السنة ٢٠١١. احللقة في مجملها كانت لتكرمي 
الفنانة ليلى علوي، عن مسيرتها الفنية، حيث 
حتدث اجلمال عن معرفته بليلى علوي بأنها 
كانت قبل الزواج بفترة كبيرة، نتيجة حضوره 
العديد من احلفالت الرسمية التي تقام على 
شرفها بالســــفارة املصرية باخلارج، ولكنها 
كانت لقاءات رسمية، إلى أن تعرف عليها من 
قرب، ونشــــأت بينهما قصة حب انتهت على 

الفور بالزواج.
  وصرح بأنه يحبها ويخاف عليها ووصفها 
«باملرأة الشــــيك»، رافضا أي وجه للمقارنة 
بينها وبني جميالت الغرب لتفوق ليلى عليهن، 
وهو التصريح الذي جعل ليلى توقف احلديث 
وتستأذن من مقدم البرنامج مفيد فوزي لتقبل 
زوجها على الهواء تقديــــرا وإعجابا بكالمه. 
اجلدير بالذكر ان منصور اجلمال هو عم زوجة 
جمال مبارك أمني عام جلنة السياسات باحلزب 
الوطني، وهو األمر الــــذي جعل مفيد فوزي 
يعلق مازحا لليلى بأنها بتلك الزيجة تعتبر 

«ناسبنا احلكومة» وهي املقولة الشهيرة في 
مسرحية «ريا وسكينة»، لتضحك ليلى بعدها 

وتقول له: لسنا ريا وسكينة.

 هويدا تدعي قضائيًا 
  على متعهد حفلها!

  
  بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  فوجىء جمهور حلب بالغاء حفل رأس السنة 
الذي كان مقررا في مجمع شهبا روز والذي كانت 
الفنانة السورية هويدا ستحييه مبشاركة الفنان 
سوار احلســــن، وفي التفاصيل صرحت النجمة 
هويدا بأنه قبل احلفل بيوم واحد مت ابالغها من 
قبل املتعهد بايقاف بيع البطاقات والغاء احلفل 
حيث قامت باالتصال بعدد من االشخاص في حلب 
وتأكــــدت أن البطاقات التزال تباع للجمهور من 
قبل املتعهد وكأن احلفل قائم دون علم أحد، حيث 
تــــوارى املتعهد عن االنظار بعدها دون ان يكمل 
االلتزامات املالية املترتبة عليه بالنسبة للضرائب 
ونقابة الفنانني وأجور الفنانني املشاركني، وفي 
يوم احلفل فوحئ اجلمهور الذي وصل بعد شراء 
البطاقات بعدم وجود احلفل أصال، حيث أبلغت 
هويدا نقابة الفنانني في حلب مبا حصل وأرسلوا 
جلنة مختصة للتأكد من التفاصيل وقامت برفع 
دعوى قضائية للمطالبة بالعطل والضرر على 

متعهدي احلفل. 

 هيفاء وهبي مع راغب عالمة

 الشيخ أحمد العبداهللا ود. موضي احلمود يكرمان ماضي اخلميس  اثناء امللتقى 
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 جورج قرداحي

 ماضي اخلميس

 تامر حسني

 ليلى علوي 

 هويدا

 اندماج الخبرة بعنفوان الشباب في صالح الجميع

  ملتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب.. «ضربة معلم»
 أحمد الوسمي

  عندما يحمل االنســــان على 
عاتقــــه خدمة بلده مــــن رؤية 
يختارها بنفسه، فذلك يجعلنا 
نؤمن اميانا مطلقا بأنه سيبدع، 
ألن القاعدة تقول «كلما أحببت 
عملك جنحت»، وهذا االمر ينطبق 
على االعالمي املخضرم ماضي 
اخلميس الذي يقف وراء الكثير 
من التظاهرات االعالمية وأبرزها 
الصالون االعالمي وآخرها ملتقى 
الكويت االعالمي االول للشباب 
الذي أقيم الفترة املاضية بالتعاون 
مع قســــم االعالم فــــي جامعة 
الكويت، وكان مبنزلة تظاهرة 
اعالمية امتزج فيها أهل اخلبرة 
والشباب من االعالميني في خطوة 
غير مسبوقة عربيا، حيث ان هذا 
امللتقى الذي حظي برعاية كرمية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد كان أرضا خصبة 
ومناخا جيدا لالعالميني الشباب 
وورشة عمل حية أشرف عليها 
مجموعة من املخضرمني الذين 
وضعوا اللبنات االعالمية االولى 
في بلدانهم أو في احملطات التي 

عملوا فيها.
  فللمرة االولى اســــتطعنا أن 
ننهل من جتارب اآلخرين وحتولت 
الكويت الى ورشة عمل اعالمية 
توزع فيها اخلبرات والنصائح 
مجانا لتحقيــــق اعالم متوازن 
يجمع بني العقالنية واحليادية، 
وهو أحوج ما تكون الكويت اليه، 
خاصة في ظل االوضاع السياسية 
االخيرة، لذا نعتبر فكرة امللتقى 
فكرة رائدة ونشد فيها على يد 
ماضي اخلميس ليكون منوذجا 
يحتذى به في كل املشــــروعات 
املماثلة في املســــتقبل، فكم من 
اجلميل أن تكون لدى االعالميني 
الشباب أسس سليمة يتعلم فيها 
ألف باء االعالم على يد أساتذة 
نقشوا أسماءهم بحروف من ذهب 
في ذاكرة االعالم العربية وعلى 

واحملاضرات الشخصية كانت 
هي فــــرس الرهان لهذا امللتقى، 
حيث صــــدر املشــــاركون فيها 
العديد من جتاربهم الشخصية 
لتكون منوذجا للقادمني اجلدد، 
فامللتقى حقــــق أهدافه بنجاح، 
كما انه ساهم الى حد كبير في 
بلورة رؤيــــة اعالمية ناضجة 
ومتكاملــــة ومتطلعــــة من كل 
النواحي، فهنيئا للكويت وجود 
اعالميني ال يتوانون في بذل كل 
ما في استطاعته من اجل االرتقاء 
باالعالم الكويتي ومساعدته على 
تطوير نفسه وحتسني مستواه 
من خالل االحتكاك املباشر على 
أرض الواقــــع مبدارس إعالمية 
مختلفــــة، وفعــــال كان امللتقى 
الكويتي لالعالم االول للشباب 
«ضربــــة معلــــم» ال يجيدها إال 
عقليــــة بحجــــم ومكانة ماضي 

اخلميس. 

 بالصور.. سامو زين ينافس دينا 
  في الرقص.. وجسار انشغل بالحسناوات

  
  أحيا كل من املطرب اللبناني وائل جسار واملطرب السوري سامو زين 
حفال بفندق «فيرمونت» بالقاهرة، احتفاال برأس السنة اجلديدة ٢٠١١، 
وشــــارك في احلفل أيضا كل من املطرب الشاب جمال ياسني واملطربة 
املغربية رجاء، باالضافــــة للراقصة دينا، التي أدت وصلة رقص زادت 
على ساعة، واستهلكت ٣ بدل للرقص. وغنى جسار خالل احلفل، حسب 
موقع «ام.بي.ســــي.نت» مجموعة من أغنياته منهــــا: «غريبة الناس» 
و«مشيت خالص» و«بحب مش هقول تاني»، قبل أن ينشغل بالتصوير 
مع احلسناوات، أما سامو زين فلفت االنظار اليه بشدة، حيث نافس دينا 
في الرقص بدخوله في سباق رقص مع احدى الفتيات احلاضرات للحفل، 
حيث ظال يرقصان أمام بعضهما بشكل دعا اجلميع الخراج كاميراتهم 
احملمولة اللتقاط هذا املشهد. ولم يقتصر االمر على ذلك فقط، بل صعد 

سامو على أحد الكراسي بني احلسناوات ليغني وسطهن.

من االساتذة واالعالميني في شتى 
الوطن العربي، حيث ســــيقدم 
مجموعة من التقارير السنوية 
واالحصائيات عن حال االعالم 
العربي وتعد هذه اخلطوة موفقة 
لتقييم مستوى االعالم في العالم 
العربي وتسليط الضوء على أهم 
السلبيات وااليجابيات في طريق 
االعالم. وستعقد جلسته املقبلة 
بعد شهرين، كما ان امللتقى ركز 
على جتارب مجموعة من الشباب 
الكويتي في مجال االعالم أمثال 
حصة املال، اميــــان جنم، احمد 
الفضلي، حصة اللوغاني، عبداهللا 
بوفتني، منى العياف، وحتدثوا 
خــــالل امللتقــــى عــــن جتاربهم 
الواقعيــــة في االعــــالم وحرية 
االعالم في الكويت، وســــيكون 
امللتقى بذرة وستثمر الكثير من 
االعالميني املؤهلني لتمثيل بلدانهم 
التمثيل املشرف، ولعل الندوات 

هذه االســــماء التي رسمت على 
مدار ثالثة ايام خارطة الطريق 
للكثير من االعالميني الشــــباب 
الذيــــن هم بحاجــــة كبيرة الى 
التحفيز والدعم املتمثل في الكم 
الكبير من اجلوائز التي تضمنها 
امللتقى ومنها على سبيل املثال 
ال احلصر جائزة الكويت لالبداع 
االعالمي للشــــباب وهي عبارة 
عن مسابقة اعالمية يندرج حتت 
مظلتها عشرات املسابقات التي 
تصب في مجال االعالم، كما ان 
رعاية صاحب السمو األمير لهذا 
امللتقى تعطيه ثقال كبيرا وأهمية 
أكبر، والتصاق اسم سموه بكل 
ما يهم قطاع الشباب سينعكس 
إيجابــــا على هــــذا اجليل الذي 
سيقف يوما ما من أجل حماية 
راية االعالم بعد جيل الرواد. وقد 
مت تأسيس املجلس االعلى لتنمية 
االعالم العربي بعضوية مجموعة 

املثال االعالمي يسري  ســــبيل 
فودة صاحب البرنامج الشهير 
«ســــري للغاية»، هــــذه القامة 
الكثير  التي متتلــــك  االعالمية 
من املقومات واملعلومات والذكاء 
والفراسة التي يجب أن يتمتع 
بها االعالمي أو احملاور السياسي، 
وكذلك وجود اعالميني كبار مثل: 
جورج قرداحي، مصطفى األغا، 
نيشان، ووزير اخلارجية املغربي 
السابق، ووزير االعالم اجلزائري 
السابق، ومستشار ملك البحرين 
نبيل احلمــــر، ورئيس حترير 
جريدة الرياض السعودية تركي 
السديري، والكثير من رؤساء 
املجالت والصحف واالعالميني، 
كل هذا لم يكن ليتحقق لوال ان 
االعالمي ماضي اخلميس ميتلك 
نظرة ثاقبة وعينا بصيرة تعرف 
الــــى أي مدى يجــــب أن تنظر، 
فاستطاع اخلميس أن يجمع كل 

 مبناسبة رأس السنة اجلديدة ٢٠١١، احتفلت 
قناة «درمي ٢» من خــــالل برنامج «واحد من 
الناس» الذي يقدمــــه اإلعالمي عمرو الليثي، 
في حلقة خاصة امتدت ألكثر من ٥ ساعات، 
استضاف خالل الـ٣ ساعات األولى منها الفنانة 
شيرين عبدالوهاب، ومن بعدها الفنان هشام 
عباس، حيث ظهر على شيرين احلزن نوعا ما، 
ويبدو أن احللقة مت تصويرها بعد اشتراكها 
في مهرجان اإلعالم العربي، حيث نالت بعد 
مشــــاركتها بعض التعليقات الصحافية عن 
وزنها الزائد، وهــــي التعليقات التي ال تليق 
مبكانتها الفنية لدى جمهورها وعشاقها داخل 
مصر وخارجها، ووصفت شيرين من تناولها 
في األخبار الصحافية حتت عنوان «شيرين 
باحلجم العائلي» أنه شخص تافه ال يستحق 
أن ترد عليه، ورمبا يكون ذلك التعليق هو ما 

أثار احلزن الذي طغى عليها طوال احللقة.

  وتناولت احللقة حياة شــــيرين ونشأتها 
املتواضعة، في األحياء املصرية الشــــعبية، 
ومقارنتها تلك النشأة بنشأة بناتها الراقية، 
حيث اهتمام زوجها بكيفية تربية البنات على 
أســــاس تنشــــئة اجتماعية خالية من العقد، 
وعلقت شيرين على ذلك: «ملا بشوف مصطفى 
بيربي البنات أزاي بقول أنا أتربيت بالبركة 
وده خالنــــي عندي ١٣٠ عقدة»، مشــــيرة إلى 
أنها لم تكمل تعليمها بسبب التعليم املصري 
السيئ، معلقة على ذلك بأنها بليدة في مجال 
التعليم. وحتدثت شيرين عن زوجها وقصة 
إعجابهما وحبهما التي اســــتمرت ٧ سنوات، 
إلى أن كللت بالزواج، وأشارت إلى أنها كانت 
تخاف من منطية الزواج، إال أن زوجها غير لها 
تلك النظرة بعد الزواج، وكيف أنها حترص 
هي وزوجها من اآلن علــــى االدخار من أجل 

مستقبل البنات. 

 شيرين: أنا عندي ١٣٠ عقدة وبليدة


