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الهندي: إصابة محمد عبده 
بشلل في لسانه.. »شائعة«

نفى رئيس »روتانا« سالم الهندي صحة ما تردد عن إصابة 
الفنان محمد عبده بشلل في لسانه، إثر تعرضه لـ 3 جلطات 
مؤخرا اثنتني في املخ وثالثة في القلب. وقال الهندي - الذي 
كان قد زار فنان العرب في مستشفاه في باريسـ  إن األطباء 
املعاجلني لفنان العرب رفضوا تلبية طلبه بالظهور إعالميا 
ليطمئن جمهوره، كما منعوه أيضا من حمل التلفون اجلوال 

خوفا عليه من اإلرهاق.
وأضاف الهندي في تصريح ملجلة »زهرة اخلليج« الصادرة 
هذا األسبوع: »وحياة أوالدي محمد عبده يتكلم وليس كما 
يشيع البعض أن شلال أصاب لسانه، وأنا أثناء وجودي معه 
تكلمنا بالساعات، ففي املرة األولى جلسنا في املستشفى 3 
ساعات ونصف الساعة نتحدث، كما حتدثنا قرابة ساعتني 

عندما توجهنا إلى الفندق«.
واســـتطرد: عبده كان يرغب فـــي أن يطل على جمهوره 
ليطمئنهم بصوته، لكن األطباء منعوه من ذلك وأصروا على 
أن يبتعد عن أي ظهور إعالمي، وكذلك نصحوا أوالده بأخذ 
املوبايل منه كي ال يجهد نفسه، فمعجبو ومحبو فنان العرب 
كثيرون، ولو أصبح الهاتف معه فسيظل يتلقى االتصاالت 

ولن مينحه هذا الهدوء والراحة.
وعن الصورة التي نشرت لفنان العرب وهو يتوكأ على 
عكاز، قال الهندي:هـــذا صحيح هو حاليا يتوكأ على عكاز، 
على أســـاس أنه إذا أحس بدوخة مفاجئة أو دوار ال يسقط 
أرضـــا، ومع ذلك أؤكد أنه أصبح بصحة جيدة، وقد نصحه 
األطباء برياضة املشـــي، لذلك بات كل يوم يخرج ويســـير 
قرابة ساعة ونصف الساعة، وهو يستعد لقضاء فترة نقاهة 

تتراوح بني شهرين وثالثة أشهر.

فنان العرب محمد عبده

أقامت حفاًل موسيقيًا بهذه املناسبة حضره عدد كبير من الرواد والديبلوماسيني والفنانني

آمال العاملني في »اإلعالم« حتيط باإلذاعة بعد 60 عامًا على تأسيسها 
سامي عبداللطيف النصف أو كما 
يحب أن نناديه »أبوعبداللطيف« 
خير دليل على جدية الوزارة في 
تكرمي الــــرواد، وهو الذي على 
الرغم من قصر فترة تســــلمه 
للوزارة اال أنه يبذل جهدا غير 
عادي أرهق حتى جسده، ونتمنى 
له الصحة والعافية، وفي نهاية 
كلمته وجه العواش كلمة لزمالئه 
في االذاعة قائال: أعاهد اهلل أن 
جتدوني زميال لكم قبل أن أكون 

وكيال عليكم.
وبعد كلمة العواش مت عرض 
»برومو« مختصر لنشأة االذاعة 
الراهن،  الوقت  وتطورها حتى 
ثم قدمت فرقة التلفزيون بقيادة 
املايســــترو احمد احلمدان عدة 
مقطوعات موســــيقية مبرافقة 
الكــــورال، واختتــــم احلفــــل 
بتكرمي مجموعة من االعالميني 
التي لعبت دورا  والشخصيات 
مؤثرا في مسيرة االذاعة وعلى 
رأســــهم: مبارك امليال وتســــلم 
الدرع جنلــــه عبدالرحيم، حمد 
املؤمن وتسلم الدرع جنله هشام، 
وكذلك تكرمي خاص لرواد االذاعة 
الســــرية إبان االحتالل العراقي 
الغاشم وتسلم الدرع نيابة عنهم 
الفنان القدير منصور املنصور، 
وكذلك تكرمي خاص لإلعالميني 
الذيــــن عملوا في إذاعة الكويت 
من القاهرة وعلى رأسهم ماجد 
الشــــطي وأمل عبداهلل. ونيابة 
عن إذاعيي محطة اخلفجي تسلم 
درع التكــــرمي اإلعالمــــي محمد 
القحطاني، أما حســــني مال علي 
فتسلم درعا كأول صوت إذاعي 
يصدح بعد التحرير، ومن جنوم 
الدراما اإلذاعية مت تكرمي الراحل 
علي املفيدي وتسلم عنه جنله 
املخرج خالد املفيدي، والراحلة 
مرمي الغضبان »حبابة« وتسلم 

الدرع زوجها مكي القالف. 
وعن أوائل املذيعني العرب في 
إذاعة الكويت تسلم الدرع هاشم 
اخلليلي. وفي لفتة رائعة أهدى 
رئيس اإلذاعــــة القطرية ناصر 
اجلبســــي درعا إلذاعة الكويت. 
فيما أهدى اإلذاعيون درعا لراعي 
احلفل سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد تسلمه نيابة عنه 

الوزير الراشد.
عبدالحميد الخطيب  ٭

الكويت  في ظل احتفــــاالت 
امال  بأعيادها الوطنية ووسط 
العاملني في وزارة  وطموحات 
االعالم اقيم مســــاء امس االول 
بصالــــة حمد الرومي في وزارة 
االعالم حفل موسيقي مبناسبة 
مبرور 60 عاما على تأسيس اذاعة 
الكويت وذلك بحضور عدد كبير 
من املسؤولني في وزارة االعالم 
ومن رواد االذاعة وشخصيات 

ديبلوماسية وفنية.
في بداية احلفل، رحب كل من 
االعالميني القديرين امل عبداهلل 
وماجد الشطي باحلضور ومن 
ثم دعوا وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء علي الراشد إللقاء 
كلمته والتي بدأها بتمني الشفاء 
لصاحب الســــمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمد الــــذي يتواجد 
حاليا في لندن الجراء فحوصات 
اعتيادية والعودة ساملا الى ارض 
الوطن، كما متنى الشفاء لوزير 
االعالم ووزير املواصالت سامي 
النصف من العارض الصحي الذي 
الم به مؤخرا واضاف قائال: يدور 
شــــريط الذكريات على بصيرة 
احلياة وهي تتهادى باالحداث 
الفاصلة التي تشكل نقلة جوهرية 
في التاريخ، كذلك بزوغ االعالم 
الكويتي منذ ان كان حلما وليدا 
حتى رددته حنجرة اثير الكويت 
ليثبت شــــخصية وهوية اذاعة 
الكويت مــــن اجل وضع بصمة 

في احلضارة االنسانية.
الراشد: لقد اصبحت  وتابع 
االذاعة شاهدة على عراقة واصالة 
الشــــعب الكويتي، ومعبرة عن 
حضارتنا، فمنذ الدورة البرامجية 
االولــــى ازدانت االذاعة بالهوية 
الوطنيــــة، لتقدم لنــــا موروث 
االجداد العريق ووصله باملستقبل 
املشرق البنائنا، من خالل عمل 
دؤوب للرواد الذين لونوا عملهم 
بالهوية الوطنية من خالل برامج 
بها روح الوطنية فكان احلصاد 
املتميز والســــمعة  البرامجــــي 
املرموقة والتأثيــــر احلضاري 
لهذا الصرح االعالمي، فأصبحت 
االذاعة شعلة تنير قلوبنا بحب 

الوطن. 
ثم القى وكيل وزارة االعالم 
العواش  لشؤون االذاعة محمد 
كلمتــــه، واســــتهلها بالترحيب 

باحلضــــور قائال: ماذا عســــاي 
أن أقول وأنا أقف بينكم الليلة 
الحدثكــــم عن عيد االذاعة وهي 
حتتفل بالذكرى الستني لتأسيسها، 
وماذا أقول للرواد الذين واكبوا 
هذه املؤسسة الوطنية على مر 

تلك العقود الستة.
واضــــاف العــــواش: اتوجه 
بالشكر لصاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد أول من 
تسلم مسؤولية االرشاد واالنباء، 
والتي كانت توجيهاته نبراسا 
يهتدي به العاملون بوزارة االعالم 
حتى يومنا هذا، وأتوجه برسالة 
من الكويت الى اململكة املتحدة 
حيث يتواجد صاحب الســــمو 
االمير الجراء فحوصات اعتيادية، 

يحملها كل أطفال الكويت وكل 
شيبها وشبابها، وكل املقيمني على 
أرضها وكل من ضمدت الكويت 
الدنيا،  أرجــــاء  جراحه بجميع 
يهتفون بصوت واحد »خطاك 
السوء يا بوناصر، وأعادك الى 
أبنائك وشــــعبك ووطنك ساملا 
معافى.. اللهــــم آمني«، واوصل 
الشكر لكل من سمو ولي العهد 
وســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الوزارة الشيخ فيصل  ولوكيل 
الذيــــن  املالــــك وللمســــؤولني 
تعاقبوا على وزارة االعالم من 
وزراء ووكالء ووكالء مساعدين 
ومسؤولني وعاملني، مستذكرا 
اسم املغفور له باذن اهلل تعالى 
الشيخ جابر العلي الصباح طيب 

اهلل ثراه، الذي تســــلم مسيرة 
الزمن مازالت  االعالم فترة من 
ذكراها العطرة عالقة في أذهان 

كل من عاصره.
 واستطرد العواش: أما أنتم 
أيها الرواد يا من أفنيتم عمركم في 
خدمة االعالم بشكل عام واالذاعة 
بشــــكل خاص، فان كل الكلمات 
لن توفيكم حقكم، ومهما عملنا 
لكم والجلكم فسنظل مقصرين 
وان كنا اليوم كرمنا بعض رموز 
العمل االذاعي، فاننا نعدكم بأن 
التكرمي ســــيكون سنويا  مبدأ 
ليشمل كل االيادي البيضاء التي 
عملت فــــي قطاع االذاعة، ولعل 
مشروع تكرمي الرواد الذي دشنه 
وزير االعالم ووزير املواصالت 

فرقة التلفزيون بقيادة املايسترو أحمد احلمدان أثناء احلفل  )متني غوزال(

احلضور وقوفا أثناء عزف السالم الوطني

الفنانان القديران جاسم النبهان وسعد الفرج

الوزير علي الراشد مع وكيل اإلذاعة محمد العواش

تكرمي اإلعالمية القديرة أمل عبداهلل

..وتكرمي اإلعالمي القدير ماجد الشطي الفنان القدير منصور املنصور يتسلم تكرمي رواد االذاعة السرية إبان االحتالل العراقي الغاشم

مقدم برامج شباب ما يرحم املشاهدين من مالقته الزايدة 
واملصيبة يعتقد انه دمه ظريف ومحد يقدر يتحداه 

بالنكت.. اهلل يشفي!

ممثلة »عبرت« عن استيائها من زميلتها بعدما كشفت سر 
عملية التجميل اللي سوتها لويهها في دولة آسيوية الحد 

املخرجني.. تستاهلني!

عدد من العاملني في وزارة االعالم حتت بند املكافآت ينوون 
تقدمي كتاب لعدد من النواب لشعورهم بالظلم من قبل وكيل 

املالية واالدارية بعد تعميمه االخير.. صچ اهلل يعينكم!

مالقة 

سر

كتاب

راغب عالمة: قبلة هيفاء وهبي 
لم تثر غيرة زوجتي

نفى املطرب راغب عالمة، ما تردد مؤخرا عن وجود خالفات 
بينه وبني زوجته بسبب استقباله، مؤخرا، املطربة هيفاء 
وهبي بالقبالت واألحضان احلارة، مؤكدا أن زوجته حتب 
هيفاء، وال تغار منها، وال من زميالته في الوسط الفني أو 

املعجبات، وذلك ألنها تثق بزوجها وحبيب قلبها.
وعن أغنيته »عليك الكالم« التي غناها راغب في ألبومه 
األخير، وما أثير حولها عن تشابه بينها وبني أغنية إليسا، 
نقلت صحيفة »االحتاد« اإلماراتية عن راغب قوله: وصلني 
هذا الكالم، فطلبت من شــــقيقي »خضر« االستماع ألغنية 
إليسا ومعرفة احلقيقة، فقال لي إن الناقدة اللبنانية التي 
كتبت هذا املوضوع ال تفهم في املوسيقى، وليس مطلوبا 
مني عندما تعرض علي أغنية أن أســــتمع لكل ما يقدم في 

الساحة الغنائية، ومقارنته مبا يعرض علي.
ومن جانب آخر نفى مؤلف مسلســــل »نوســــة« طارق 
البدوي ما تناولته بعض مواقع اإلنترنت بخصوص قيامه 
باستبعاد الفنانة هيفاء وهبي جنمة العمل من املسلسل، 
بسبب صمتها بخصوص الثورة املصرية، وحملتها جلمع 

تبرعات بخصوص متضرري تسونامي اليابان. 
وأكد مؤلف العمل حســــب - »البيان« االماراتية - أن 
املسلســــل قد مت كتابته بالتنســــيق مع الفنانة هيفاء منذ 
البداية، وال صحة ملا ينشــــر على مواقع اإلنترنت وبعض 
الصحف العربية عن استبعاد هيفاء من مسلسل »نوسة« 
والبحث عن فنانة أخرى لتجســــيد نفس الدور، موضحا 
أن ما حدث في العمل هو أن هيفاء اختارت هذا السيناريو 
مــــن بني عدة أعمال عرضت عليها، وهي أيضا التي جاءت 
للمؤلف بشركة »عرب سكرين«، وبعد توقيع املؤلف عقده 
مع الشركة لم يتفق املؤلف مع الشركة وقام بفسخ العقد 

الذي كان بينه وبني الشركة وذلك بعد أحداث الثورة. 
وقرر املؤلف بالتنســــيق مع بطلة العمل الفنانة هيفاء 
وهبي تأجيل العمل للعام املقبل، نظرا للظروف التي متر 
بها مصر وبعض البالد العربية من ثورات، ولم يتم حتى 
اآلن االتفاق مع شركة إنتاج، وعما إذا كان هناك اتفاق مع 
شركة إنتاج أخرى، كي تنتج العمل، أكد املؤلف أن هذا األمر 
شيء سابق ألوانه، وأنه لن يتم االتفاق مع أي شركة، سواء 
من جانبه هو أو الفنانة هيفاء وهبي بخصوص مسلسل 

»نوسة«، إال بعد االنتهاء من املوسم الرمضاني املقبل. 

راغب عالمة هيفاء وهبي

العواش للعاملني في 
اإلذاعة: أعاهد اهلل 

أن جتدوني زمياًل لكم 
قبل أن أكون وكياًل 

عليكم

..والشيخة فريحة األحمد واإلعالمي يوسف مصطفى في مقدمة احلضور


