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بعد وصولهم لدعم وتشجيع السياحة واالقتصاد في مصر

»الشاهد« دشن البرنامج وجوائز قيمة بآالف الدنانير

»القاهرة اليوم« استضاف أعضاء الوفد اإلعالمي 
الكويتي .. ونيللي وسالمة وأديب احتفلوا بهم

انطالق »صوت السهارى« الكتشاف 
املواهب الغنائية .. واملنور جنمة البرامي األول

السالمة املرورية عادل بوطيبان 
ورئيس قسم الفن الزميل مفرح 
الشمري ومذيعة تلفزيون الوطن 
ليلى بارون على الهواء مباشرة 
ف����ي حلقته مس����اء امس االول 
لتعريف مشاهديه بهذه الزيارة، 
حيث دار احلديث حول أهداف 
الزيارة وكيفية تعامل اإلعالم 
الكويتي املقروء واملسموع مع 
أح����داث الثورة. وم����ن جهته، 
املنت����ج املعروف عادل  احتفل 
أديب وزوجته النجمة املصرية 
منال س����المة بالوفد اإلعالمي 
الكويتي، حيث أقام حفل عشاء 
باملطعم العائم »نايل مكسيم« 
حضرته النجمة الكبيرة نيللي 
التي شكرت اعضاء الوفد على 
هذه املبادرة اجلميلة، متمنية لهم 
إقامة طيبة في مصر وتضمن 
احلفل فقرات غنائية قدمها عدد 
من املطربني الذين تغنوا بحب 

مصر واخلليج.
القاهرة ـ مفرح الشمري  ٭

الفتا إلى حرصهم على التشاور 
فيما بينهم من وقت آلخر، مشيرا 
إلى ان مقومات املتس����ابق هي 
مخارج حروف سلمية وشخصية 
غنائية وثبات على املسرح. أما 
مدير عام تلفزيون الشاهد حسن 
اخلضري فأوضح ان الهدف من 
»صوت الس����هارى« كان تبني 
مواهب شبابية وتسليط الضوء 
عليها إعالميا، وقال: لقد اخترنا 
20 متسابقا ليصلوا للنهائيات، 
 %70 والتصوي����ت س����يكون 
للجمهور و30% للجنة التحكيم 
على ان يحصل صاحب املركز 
األول على 10 آالف دينار وإنتاج 
ألبوم في حني يحصل صاحب 
املركز الثاني على 3 آالف دينار 
وإنتاج اغنية س����نغل. وكشف 
اخلض����ري عن األس����ماء التي 
ستشارك في البراميات املقبلة 
وهي »أس����ماء املن����ور، حمود 
الكبيس����ي، محمد  ناصر، فهد 
الزيلعي، س����عود بوس����لطان، 
محمد البلوش����ي«، مشيرا إلى 
االس����تعانة ببع����ض املطربني 
الشباب ليس����اهموا في إحياء 
السهرات األس����بوعية، وأرجع 
ضعف الدعاي����ة للبرنامج الى 
ضيق الوقت، مؤكدا ان املرحلة 
املقبلة ستشهد تكثيف احلمالت 
الدعائية. وقال ان احللقة االولى 
التي ستنطلق مساء اليوم هي 
حلقة تعريفية، على ان يظهر 
كل أسبوع 4 متسابقني يشدون 
عل����ى طريقة الك����ورال وتقيم 
جلنة التحكيم األداء ومتنحهم 
النسبة اخلاصة بها على ان يكون 
احلكم في النس����بة االكبر %70 

للجمهور.
عبدالحميد الخطيب  ٭

آمنة بعد  الس����ياحة فيها غير 
الثورة. وشكر العميري جميع 
وس����ائل اإلعالم املصري على 
اهتمامها بزيارة الوفد وواصل 
شكره لقطاع السياحة مبصر 
الذي أعد جدوال مليئا ألعضاء 
الوفد يتضم����ن زيارات ألماكن 
س����ياحية حت����ى يتعرفوا عن 
قرب على مصر وشعبها الذين 
يرحبون بأهل الكويت وغيرها 
الدول اخلليجية والعربية  من 
واألجنبية لقضاء الصيف فيها 
دون مشاكل تذكر. ومتنى رئيس 
الوفد يوسف العميري ان حتقق 
هذه الزيارة الهدف املرجو منها 
في نقل احلقيقة للقاصي والداني 
بأن مصر آمنة سواء قبل الثورة 

او بعدها.
من جانب آخر، اس����تضاف 
البرنامج الشهير »القاهرة اليوم« 
الذي يبث على »أوربت« عددا من 
أعضاء الوفد وهم رئيس الوفد 
يوسف العميري وممثل جمعية 

س����ليمان املال ان البرنامج يعد 
خط����وة ايجابية عل����ى طريق 
دعم املواهب الشابة بعد الشلل 
الذي أصاب الساحة على خلفية 
تكبد ش����ركات اإلنتاج خسائر 
انتشار األلبومات  جمة بسبب 
عبر الشبكة العنكبوتية، وقال: 
ما نقوم به كلجنة هو محاولة 
ب����ث الروح في جس����د األغنية 
اخلليجية وض����خ دماء جديدة 
وأصوات واع����دة مت اختيارها 
بعناية، مشيرا إلى ان البرنامج 
خليجي 100%، مضيفا: حتى وان 
كانت بعض األصوات املشاركة 
من دول عربية شقيقة فإن الشرط 
الرئيسي الذي لم نتغاض عنه 

هو إتقانهم للهجة اخلليجية.
ام����ا عضو جلن����ة التحكيم 
الشاعر احمد الشرقاوي فشدد 
على ضرورة دع����م الصحافة 
للمواهب الشابة واضاف: أمتنى 
ان يس����تمر دعم الشباب حتى 
ال تختفي املواهب من الساحة، 
مؤكدا ان القاس����م املشترك بني 
الس����هارى« وبرامج  »ص����وت 
اكتشاف املواهب، هو البحث عن 
مواهب شابة، مشددا على انهم 
ال يرغبون في تقليد اي برنامج 
آخر، وقال: نسعى للكشف عن 
مواهب ش����ابة وخامات صوت 
جيدة، فنحن نختلف عن »ستار 
ال����ذي ال عالقة له  اكادمي����ي« 
باكتشاف األصوات وإمنا مجرد 
صناعة ممثل، ورمبا البرنامج 
الذي يقارن مبشروعنا هو »سوبر 
ستار« ألنه كان يعنى باألصوات. 
وشدد الش����رقاوي على ان كل 
واحد من اعضاء اللجنة له احلق 
في وضع الدرجة وفق قناعته 
الشخصية بعيدا عن اي تأثير، 

اس����تقبل اإلع����الم املصري 
املرئي واملسموع واملقروء الوفد 
اإلعالم����ي الكويتي بكل رحابة 
صدر في مطار القاهرة، وعبروا 
عن ش����كرهم الكبي����ر للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا على هذه 
املبادرة لدعم السياحة واالقتصاد 
في مص����ر بعد ثورة 25 يناير، 
مؤكدين ان هذه املبادرة ليست 
بغريبة على الش����عب الكويتي 
ال����ذي تربطه عالق����ات متينة 

بشقيقه الشعب املصري.
ومن جانبه، ذكر رئيس الوفد 
الكويت لألعمال  رئيس بي����ت 
الوطنية يوس����ف العميري ان 
هذه الزيارة ما ه����ي إال ملكانة 
مصر في قلوب الشعب الكويتي، 
وهي مبادرة قام بها بيت الكويت 
لألعمال الوطنية القت استحسانا 
من جميع اإلعالم الكويتي الذي 
رحب بهذه الزيارة لدعم مصر 
س����ياحيا واقتصاديا ولتفنيد 
جميع اإلشاعات التي تقول ان 

كشف تلفزيون »الشاهد« عن 
تفاصيل البرنامج اجلديد »صوت 
السهارى« والذي سيعرض على 
شاش����ته خالل الفترة املقبلة، 
حيث أقام بهذه املناسبة مؤمترا 
صحافيا مس����اء امس األول في 
فن����دق هوليداي ان الس����املية 
حضره عدد من اإلعالميني، وفي 
بداية املؤمتر توجه د.يعقوب 
اخلبيزي بالش����كر إل����ى إدارة 
الش����اهد متمثلة في  تلفزيون 
الشيخ صباح احملمد على دعمهم 
للفكرة التي من شأنها تشجيع 
املواهب الشابة،  وقال اخلبيزي: 
ظروف الفن هذه األيام ال تساهم 
في إظهار املواهب اجلديدة في ظل 
سطوة االنترنت وما يسببه من 
خسائر فادحة لشركات اإلنتاج. 
وتطرق اخلبيزي إلى الصعوبات 
التي واجهت جلنة التحكيم في 
انتقاء أصوات نس����ائية، حيث 
قال: لقد حاولن����ا التغلب على 
هذه اإلش����كالية من خالل منح 
املتس����ابقات أكثر م����ن فرصة 
للتعبير عن أنفس����هم وبالفعل 
انتقينا مجموعة من األصوات 
اجليدة من مختلف الدول العربية 
فهناك متسابقة عمانية وأخرى 
البحرين وأمتنى ان نوفق  من 

في صقل موهبتهم.
وأشار إلى ان أبرز ما مييز 
النسخة االولى من البرنامج هو 
االعتماد على أسلوب اجللسات، 
ملمحا الى ان����ه مبجرد انتهاء 
اجلزء األول سيكشف »الشاهد« 
عن مفاجأة ستكون في النسخة 
الثانية، الفتا الى تصدي الفنانة 
أسماء املنور إلحياء البرامي األول 

الذي ينطلق مساء اليوم.
من جانبه، أكد امللحن القدير 

يوسف العميري ورئيس قسم الفن الزميل مفرح الشمري أثناء استضافتهما في برنامج »القاهرة اليوم«

)متني غوزال( جانب من املؤمتر الصحافي  

العميري: الزيارة 
ما هي إال 

ملكانة مصر 
في قلوب الشعب 

الكويتي

اخلبيزي: انتقينا 
مجموعة من األصوات 
النسائية من مختلف 

الدول العربية

املال: البرنامج 
خطوة االيجابية 
على طريق دعم 
املواهب الشابة

الشرقاوي: 
»صوت السهارى« 

يختلف عن 
»ستار أكادميي«

اخلضري: اخترنا 
20 متسابقا ليصلوا 

للنهائيات

اثناء وجوده ف���ي اجلامعة 
االميركي���ة في القاه���رة، فقدت 
احدى املعجبات وعيها عندما رأت 
املمثل كرمي عبدالعزيز شخصيا، 
وبعدما استعادت وعيها صافحت 
كرمي على املسرح والتقطت معه 
بعض الصور، واش���ارت بعض 
املصادر، حس���ب ما ذكر موقع 
»النشرة«، ان كرمي قد استجاب 
لكل طلباتها خشية من ان تفقد 
وعيها مرة أخرى، وهي املعروفة 

ب� »مهووسة كرمي«.

قال محمد خضر مدير البرامج 
في قناة »درمي« إن عقد االعالمية، 
منى الش����اذلي، مقدم����ة برنامج 
»العاشرة مساء« مستمر مع القناة، 
نافيا ما تردد عن اعتزامها مغادرة 
القناة لالنتقال الى قناة »النهار« 
التي يش����ارك فيها زوجها املنتج 
سمير يوسف مع د.وليد مصطفى 
رئيس مجلس ادارة جريدة »اليوم 
ادارة  الس����ابع« ورئيس مجلس 
ش����ركة »ترنتا« املالكة ملجموعة 
قنوات »النهار« والتي من املقرر أن 

تفتتح منتصف الشهر املقبل.
وأش����ار خضر ف����ي تصريح 
ل�»ايالف« إلى أن عقد منى مستمر 
مع القناة لفترة ليست بالقصيرة، 
حي����ث مت جتديده قبل ثورة »25 
يناي����ر« بفترة وجي����زة، رافضا 
االفصاح عن مدة العقد اجلديد أو 
تاريخ انتهائه، مؤكدا أن منى لم 
تتح����دث في هذا املوضوع مطلقا 

وأن عالقتها مع القناة جيدة.
وفي سياق متصل نفى د.وليد 
مصطفى لصحيفة »املصري اليوم« 
خبر انتقال الش����اذلي الى القناة، 
والذي ربطه البعض بزوجها املنتج 
سمير يوس����ف، كونه شريكا في 
احملطة، معتبرا أن الكالم س����ابق 
الوانه حالي����ا الن عقدها اليزال 
ساريا مع »درمي«، وهي لم حتسم 
موقفها بعد، وأض����اف وليد: من 
الطبيعي أن تتف����اوض القنوات 
البارزين  اجلديدة مع االعالميني 
الن عددهم قليل جدا، ويش����رفنا 
أن تنضم الينا بشكل قانوني بعد 

انتهاء مدة تعاقدها.

أصدر املكتب االعالمي للفنان 
اللبناني، معني شريف، بيانا رد 
فيه على ما تناقلته بعض املواقع 
االلكترونية نقال عن بعض املصادر 
املجهولة، ح����ول توقيفه بتهمة 

حترير شيك بال رصيد.
وكتب في البيان الذي ذكرته 
»ايالف«، ما مفاده: ورد في بعض 
املواقع االلكترونية نقال عن مصادر 
صحافية مجهولة الهوية خبرا حول 
أن السلطات اللبنانية أخلت سبيل 
الفنان معني شريف بعد أن أوقفته 
بتهمة حترير شيك دون رصيد، 
وقالت معلومات ان معني شريف 
كان ضحية مؤامرة اس����تهدفته، 
ليتبني بعد التحقيقات أنه بريء 
من التهمة وثمة من يحاول االيقاع 
به، وعلى الف����ور مت االفراج عنه 
واالعتذار منه. ونفى البيان ما ورد 
على هذه املواقع نفيا قاطعا، وأكد 
أن شريف لم يدرج على استعمال 
الش����يكات كما أنه لم يستحصل 
عليها طيلة حياته أبدا، الن أموره 
املالية من اختصاص شقيقه رشاد 
ش����ريف رئيس قس����م في البنك 

اللبناني السويسري.

»مهووسة« كرمي 
تفقد وعيها.. 

فيستجيب لطلباتها

منى الشاذلي 
مستمرة مع »درمي«

معني ينفي خبر 
توقيفه بتهمة حترير 

شيك بال رصيد

كرمي عبدالعزيز

منى الشاذلي 

نوال الزغبي تبهر جمهور »موازين« 
بعباءة مغربية تكشف البطن

أطلت الفنانة اللبنانية ن����وال الزغبي على 
جمهور مهرجان »موازين« في ليلته اخلامسة، 
بلباس خاص جمع بني التصميم التقليدي املغربي 
والتصميم الغربي، حيث ارتدت عباءة مغربية 
تقليدية على بنطلون جينز، في تصميم مميز 
كشف قليال من جسدها عند منطقة البطن. وسألت 
الزغبي جمهور احلفل عن رأيهم فيما ترتديه، االمر 
الذي عكس اهتمامها بلباسها، حيث وجهت سؤاال 
الى اجلمهور املغربي عن رأيه في هذه »اخللطة«، 
ما دف����ع اجلمهور الى الرد بالصراخ والزغاريد، 
فردت نوال بالقول: »انه لش����رف لي أن أرتدي 
اللباس املغربي في ه����ذه الليلة، وانني أحبكم 
من أعماق قلبي«. واستعملت الفنانة اللبنانية 

التي شاركت في عدة دورات سابقة من مهرجان 
»موازين«، اللهجة املغربية لتحية اجلمهور، فقالت: 
»توحشتكم بزاف بزاف«، أي اشتقت اليكم كثيرا. 
وعلى الرغم من النكهة املغربية التي أضفتها نوال 
على السهرة بلباسها وكلماتها، أصرت الفنانة 
على تخصيص فترة طويلة للرقص على أنغام 
»الدبك����ة« اللبنانية احملبوبة لدى املغاربة، الى 
جانب تقدمي أغان باللهجة اللبنانية. وقدمت نوال 
الزغبي خالل السهرة باقة منوعة من االيقاعات 
الشرقية واللبنانية واخلليجية، منها »انت غريب 
ال����راي«، »ومعرفش ليه«، و»طول عمري بحلم 
يا غالي«، و»الليال����ي رجعتني تاني«، و»أغلى 

احلبايب«.

نوال الزغبي في »موازين«

أكد أن����ه ال يتنازل عن أجره أو 
يخفضه، واذ رغب القائمون على 
املهرجان في حضوره ومشاركته 
فعليهم أن يدفعوا اجره كامال، 
مؤك����دا أن حماق����ي ال عالقة له 
بأمور املهرجان. من جهته قال 
ياسر خليل مدير أعمال محمد 
حماقي ان هذا الكالم عار متاما 
عن الصحة النه ال يعرف شيئا 
عن هذا املهرجان ولم يحدثه أحد 

مسؤول فني يؤكد رفض حماقي 
تخفيض أجره ومدير أعماله ينفي

من املنظمني، مؤكدا أن أحدا من 
القائمني على املهرجان لم يفاوضه 
ولم يتحدث معه أحد عن ترشيح 

حماقي للمشاركة في احلفل.

حتت رعاية وزارة السياحة 
املصرية، تستعد عدد من الشركات 
اخلاصة لتنظيم مهرجان فني 
م����ن أجل دع����م الس����ياحة في 
مصر خالل الفت����رة من 21 الى 
24 يوليو املقب����ل داخل مدرج 
القاهرة، وذلك مبش����اركة عدد 
الفنانني املصريني والعرب  من 
الذين يت����م التفاوض معهم في 
الوقت احلالي ومنهم عمرو دياب، 
ونانسي عجرم، ولطيفة، وأنغام، 
ورامي صبري. وقال أحد منظمي 
املهرجان، حس����ب »ايالف«، ان 
الفن����ان محمد حماق����ي اعتذر 
عن املش����اركة فيه بعد اصراره 
على احلصول على أجره كامال، 
مشيرا الى ان املنظمني حاولوا 
ايصال فكرة املهرجان الى مدير 
اعماله ياس����ر خليل، اال أن رده 
كان أج����وف رافضا املش����اركة 
بطريق����ة غير الئق����ة. وأضاف 
املصدر ال����ذي حتفظ على ذكر 
محمد حماقياس����مه ان مدير اعم����ال حماقي 

له: »بش���رفك قوم اضربني، 
شو هاملسخرة هاي، ما تعمل 
مراجل، بدي علي صوتي، ما 
دخلك، خدامة اللي خلفوك أنا«، 
عندها نعتها حسام بالوقحة، 
وتقدمت منه فما كان منه إال 

أن أبعدها عنه.
بعدها عاد حسام إلى سارة 
وقال لها متعجبا من وصول 
األمور بينهما إلى هذه الدرجة، 
علما أن العديد حتدث عن عالقة 

مواجهة عنيفة بني حسام وسارة.. 
هي تشتمه وهو يضربها

حب وإعج���اب تربط بينهما، 
ليتجدد اخلالف والصراخ مع 
تدخل ليان وأميمة، فجن جنون 
حسام، وحاول ضربها بعدما 

توجهت بعبارات ضد أهله.

حصلت مواجهة عنيفة بني 
الطالبني السوريني حسام طه 
وسارة فرح داخل األكادميية، 
بدأت بحديث سارة مع حسام 
بصوت عال، ليطلب منها بعدها 
خفض صوتها، م���ا أزعجها 
ودفعه���ا بالرد عليه بعبارات 
نابية، عندها وصفها بالوقحة، 
إال أنها لم تتمال���ك أعصابها 
وراح���ت تكس���ر محتويات 
األكادميية، ولم يستطع حسام 
تهدئته���ا، وبقي���ت توجه له 
الشتائم، ما دفعه إلى محاولة 

ضربها لوال تدخل الطالب.
وبدأت املواجهة، حس���بما 
ذكرت »إي���الف«، عندما كان 
حسام يتناول طعامه، فقدمت 
إليه سارة وبدأت تتكلم بصوت 
عال بعدما س���ألها عما كانت 
تقوم به، عنده���ا طلب منها 
التكلم بص���وت مرتفع  عدم 
عندما تتوجه باحلديث إليه، 
ما استفز سارة وبدأت تطلق 
سارة فرحمجموعة من العبارات وتقول  حسام طه


