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رئيس احتـاد اإلذاعة والتلفـزيون املصـري التقى الوفد اإلعالمي الكويتي

سامي الشريف: الكويت ضربت مثااًل رائعًا في دعم مصر إعالميًا

الى القاهرة، مش���يدا في الوقت 
نفسه بالدور الكبير الذي يقوم 
به الس���فير احلم���د ودوره في 
إجناح املب���ادرة من خالل دعمه 
الدائم للوفد، مؤكدا  وتشجيعه 
ان الزيارة حققت أهدافها بدليل 
ان كل الصح���ف تكلمت عن أن 
املب���ادرة لدعم  ب���دأت  الكويت 
السياحة املصرية وقال: هذا في 

حد ذاته فخر لنا.
اجلدير بالذكر ان رئيس الوفد 
يوس����ف العميري ق����ام بإهداء 
درع تكرميية للدكتور س����امي 
العميري  الشريف، كما أش����اد 
باملقابلة الت����ي كانت بني الوفد 
وبني وزير الداخلية الذي وعدهم 
بخطة أمنية الستعادة األمن من 
جديد الى الشارع املصري خالل 

4 أشهر.
القاهرة ـ مفرح الشمري ـ هناء السيد  ٭

ومن جانبه، نقل رئيس احتاد 
املنتجني اخلليجيني رئيس الوفد 
اإلعالمي يوسف العميري حتيات 
وزير اإلعالم سامي النصف لرئيس 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون املصري 
د.سامي الشريف، مؤكدا حرصهم 
الشديد على زيارة القائمني على 
اإلعالم ف���ي مصر للدور الكبير 
الذي يجب أن يلعبه اإلعالم إلعادة 
عجلة التنمية من جديد، مشيرا 
الى اجلهود التي تبذل من رئيس 
االحت���اد اجلديد حلل املش���اكل 

املوجودة في ماسبيرو.
وأضاف العميري أن التعاون 
الكويت���ي � املص���ري في مجال 
اإلعالم دائم ومس���تمر، متمنيا 
زيادة التعاون في الفترة املقبلة، 
الفتا الى الزيارة املرتقبة للوفد 
اإلعالمي املص���ري الى الكويت 
قريبا كرد على الزيارة الكويتية 

مصطفى محمد العوضي.
وح���ول اس���تبعاد بع���ض 
التلفزيون املصري  الكوادر من 
قال الشريف: لقد كان هناك عدد 
م���ن الصحافيني يقدمون بعض 
البرامج واحتج أبناء التلفزيون 
املصري عل���ى ان نأتي مبقدمي 
برامج من غير أبناء التلفزيون لذا 
تقرر إيقاف تلك البرامج التي كان 
يحصل مقدموها على أرقام فلكية 
وفتحنا الباب أمام أبناء التلفزيون، 
وكذلك الطيور املهاجرة، وستشهد 
املرحلة املقبلة برامج متميزة على 
الشاشة املصرية، كما حتدث عن 
املذيعات احملجبات، مؤكدا انه مت 
ظه���ور املذيعات احملجبات على 
الشاشة في برامج املرأة والبرامج 
الدينية وبرامج األطفال، وقال ان 
هناك تنسيقا بني اإلعالم الرسمي 

واإلعالم اخلاص بهذا الشأن.

كبيرا من املستثمرين الكويتيني 
لديهم مشاريع كثيرة في مصر 

في املجال السياحي.
وقال: نأمل في املزيد، كاشفا 
انه زار الكوي���ت أكثر من مرة، 
خاصة مقر وزارة اإلعالم، حيث 
عق���د هن���اك دورات تدريبية، 
مشيرا الى مشاركته في مؤمتر 
اإلعالم بجامع���ة الكويت وفوز 
بحثه باجلائزة االولى عن تطور 
الدراس���ات االعالمي���ة باملنطقة 

العربية.
اإلذاعة  ودعا رئيس احت���اد 
والتلفزي���ون املص���ري الوف���د 
الكويت الى نق���ل احلقائق عبر 
زيارتهم في أكث���ر من محافظة 
وأعلن موافقته لتنفيذ التلفزيون 
املصري لألوبريت املقرر تنفيذه 
عن مصر ويحمل اسم »بالدي يا 
مصر سلمت لنا« للملحن الكويتي 

الشائعات  الكثير من  وتصحح 
واألكاذيب الت���ي أضرت بقطاع 
السياحة وبذلك تعد املبادرة أكثر 
جدوى عبر نق���ل احلقائق، مما 
يؤكد للعالم ان مصر ليست كما 
يدعون بها تهديدات للسائح بل 
على العكس متاما الكل يعرف ان 
السائح في مصر يعامل معاملة 
طيبة وبكل ترحاب، مشددا في 
الوقت نفس���ه عل���ى ان اإلعالم 
جزء فاعل في العمل الس���ياحي 
ألن السائح يريد ان يطمئن على 
املكان الذي يزوره وبالتالي عندما 
تبرز وس���ائل اإلعالم ذلك فانه 
يشجع الس���ائح على مزيد من 
السياحة، الفتا الى ان التلفزيون 
املصري ينسق مع هيئة تنشيط 
السياحة في مصر من خالل عمل 
برامج تشجع على االستثمار في 
مجال السياحة، مشيرا الى ان عددا 

تلك املبادرة من شأنها ان تنقل 
الشارع  صورة حقيقية وواقع 
املصري ومن ثم تشجع السائح 
العربي وعلى رأس���ه الس���ائح 
الكويتي ليع���ود كما كان ملصر 

اآلمنة املستقرة.
وحول التعاون بني تلفزيون 
الكويت والتلفزيون املصري أكد 
الشريف انه يأمل ان يكون هناك 
مزيد من التعاون بني وس���ائل 
اإلعالم في مصر وجميع الدول 
العربية، خاصة الكويت، مشيرا 
الى ان هناك العديد من االتفاقيات 
بينهما والتي تنص على التبادل 

اإلعالمي والثقافي.
وأعرب الشريف عن ان تصبح 
املبادرة منوذج���ا رائعا لتقدمي 
معونة حقيقي���ة ملصر، خاصة 
ان مث���ل تلك املب���ادرات تفتح 
مجاال جديدا للسياحة في مصر 

ثم���ن رئيس احت���اد اإلذاعة 
والتلفزيون املصري د.س���امي 
الش���ريف مبادرة الكويت التي 
أطلقها يوسف العميري رئيس 
الوطنية،  الكويت لألعمال  بيت 
مؤك���دا ان هذا ليس جديدا على 
الذين يكنون  األشقاء بالكويت 
ملصر كل احملبة والتقدير، وكذلك 
يبادله���م املصريون كل التقدير 

واحلب.
جاء ذل���ك خالل اس���تقبال 
الوفد اإلعالمي مببنى  الشريف 
ماسبيرو، مضيفا ان هذه املبادرة 
جاءت ف���ي وقتها متاما نظرا ملا 
تعرضت له السياحة في مصر 
ألض���رار كبي���رة نتيجة بعض 
الشائعات املغرضة التي أطلقت 
عن عدم االس���تقرار في مصر، 
ما انعكس بالس���لب على معدل 
تدفقات السياح، ملمحا الى ان مثل 

الوفد اإلعالمي الكويتي يتوسطهم د.سامي الشريف ومعهم الزميلة هناء السيد )ناصر عبدالسيد( يوسف العميري يهدي د. سامي الشريف درعا تكرميية 

ساندي تفوز بجائزة أفضل مطربة
وفيفي عبده ترقص على نغمات »إياك« 

الوليد بن طالل يستقبل فنان العرب
في »جورج اخلامس«

حصلت الفنانة ساندي على جائزة أفضل مطربة 
باستفتاء طالب مدارس طيبة الدولية بعد منافسة 
شرس���ة مع عدد كبير من املطربني، بينما حصل 
حمادة هالل على جائ���زة أفضل مطرب، وحصل 
مصطفى شعبان على جائزة أفضل ممثل ومسلسل 
»العار« كأفضل مسلس���ل وفريق »واما« كأفضل 
فريق غنائي، وكرمي محسن أفضل مطرب صاعد، 
ومت تكرمي كل من محمود ياسني وشهيرة وبوسي 

شلبي ومحمد فودة وغيرهم. 

اطمأن األمير الوليد بن طالل رئيس مجلس إدارة 
مجموعة روتانا على صحة فنان العرب محمد عبده 
خالل استقباله واستضافته مع عائلته في فندق 
جورج اخلامس في باريس. ومتنى األمير الوليد 
ان يعود الفنان محمد عبده إلى عائلته وجماهيره 
ومحبيه وهو ف���ي أمت الصحة والعافية. يذكر ان 
محمد عبده كان قد انضم إلى مجموعة روتانا في 

وتسلمت ساندي اجلائزة اجلمعة املاضية وسط 
تصفيق حاد من اجلمهور احلاضرين، وحرص عدد 
كبير منهم على التقاط صور تذكارية معها، وبعد 
انتهاء فقرة تسليم اجلوائز طلب اجلمهور من ساندي 
تقدمي وصلة غنائية وبالفعل استجابت ساندي لطلب 
اجلمهور الذي تفاعل معها جدا خاصة بعد تقدمي 
أغنية »إياك« كما صعد معظم النجوم املكرمني على 
خشبة املسرح ورقصت فيفي عبده على أغنيات 

ساندي وسط هتافات وتصفيق اجلمهور.

ع���ام 2005، وقد حضرت االس���تقبال هبة فطاني 
املديرة التنفيذية األولى إلدارة العالقات واإلعالم 
في ش���ركة اململكة القابضة، والتي يرأس مجلس 

إدارتها سموه.
ويقضي فنان الع���رب محمد عبده حاليا فترة 
نقاهة بباريس ومبرافقة عائلته بعد خروجه من 

املستشفى معافى.

األمير الوليد بن طالل مستقبال فنان العرب محمد عبدهفيفي عبده ترقص على أغنية ساندي

شاكيرا قد تصدر »ألبومًا« بالعربية

مليون جنيه إلنقاذ »فاصل ونعود«
مسلسالت تتناول ملف اجلاسوسية

في سباق الدراما الرمضانية
خصص هشام عبداخلالق منتج فيلم »فاصل 
ونعود« مبلغا كبيرا حلملة دعائية جديدة في محاولة 
إلنقاذ إيرادات الفيل���م بعد ثورة 25 يناير، حيث 
رصدت شركة »املاسة« لإلنتاج مبلغ مليون جنيه 
من أجل تنفيذ حملة دعائية ضخمة جديدة للفيلم 

في مصر والبلدان العربية التي يعرض بها، وذلك 
بعدما انخفضت إيرادات الفيلم عن املتوقع بسبب 
الثورة. و»فاصل ونعود« بطولة كرمي عبدالعزيز 
وأحمد راتب ومحمد لطفي ودينا فؤاد، من تأليف 

أحمد فهمي وإخراج أحمد نادر.
القاهرة � أ.ش.أ: يتم التحضير حاليا للعديد من 
األعمال الفنية التي تتناول اجلاسوس����ية في سباق 
الدراما الرمضانية للعام احلالي س����يتم عرضها في 
عدد من القنوات الفضائية. والعمل األول، هو مسلسل 
»فرقة ناجي عطااهلل«، ويعود من خالله النجم عادل 
امام لعال����م الدراما التلفزيونية م����ن جديد، وتدور 
أحداثه حول شخصية ضابط مصري متقاعد يعمل 
بالس����فارة املصرية في تل أبيب ويقرر االنتقام من 
إسرائيل بس����بب أعمالها الوحشية في فلسطني. أما 
ثاني هذه األعمال فهو مسلس����ل »عابد كرمان« الذي 

مت منع عرضه في رمض����ان املاضي. وتدور أحداثه 
حول ش����خصية الشاب الفلس����طيني »عابد كرمان« 
الذي تتمكن املخابرات املصرية من جتنيده ويستطيع 
التقرب من مدير جهاز األمن الداخلي اإلس����رائيلي، 
ويس����تطيع عابد تكوين شبكة جتسس عربية تظل 
تتسع حتى تصل إلى أعماق املجتمع اإلسرائيلي. كما 
يتم التحضير حاليا ملسلسل آخر يتناول هذا امللف 
بعنوان »ثعلب س����يناء« للمؤلف عادل عمار وتدور 
أحداثه حول بطوالت طفل جندته املخابرات املصرية 

لتفجير معسكر ذخيرة مبنطقة العريش.

ماريا تتفق على مشروع فني
مع النجم العاملي أنطونيو بانديراس

كنت أحاول التحرك والرقص 
على موسيقى فيروز وأم كلثوم. 
لهذا تعلمت أن أقدر املوسيقى 
العربية وإيقاعاتها، من يدري؟ 
سيكون إعداد ألبوم بالعربية 
حتديا ألن علي أن أتعلم العربية 

أوال.
يذكر أن شاكيرا أحيت حفال 
جماهيرا غفيرا في بيروت خالل 
الفترة املاضية، حيث غنت فيه 
مجموعة من أغانيها املشهورة 
باإلضاف���ة ملقطع م���ن اغنية 
للس���يدة فيروز، ونالت عنها 

استحسان اجلمهور.

وأبدت ماريا تعاطفها الشديد 
مع الش���عب املص���ري، مؤكدة 
تضامنها الكامل معه ومع ثورته 
املباركة لنيل كامل حقوقه، مشيرة 
إلى أنها تعتبر نفس���ها لبنانية 

مصرية.

لن تكتفي الفنانة الكولومبية 
ذات اجلذور اللبنانية بالرقص 
على األنغام الشرقية ألنها تنوي 
الغناء أيضا باللغة العربية، اذا 
تسنى لها ذلك، كما صرحت في 

العاصمة املغربية.
وقالت ش���اكيرا في مؤمتر 
صحاف���ي قبل إحي���اء احلفل 
املوسيقي الذي اختتم مهرجان 
»موازين« ف���ي الرباط والذي 
حضره آالف املغاربة حس���ب 
ما ذكرت  »السفير« اللبنانية: 
العربية ألهمتني كثيرا على مدى 
مشواري، ومنذ نعومة أظافري 

القاهرة � أ.ش.أ: اتفقت الفنانة 
اللبنانية ماريا مؤخرا مع النجم 
العامل���ي االس���باني أنطوني���و 
بانديراس على مشروع فني جديد 
رفضت أن تفصح عنه حاليا قبل 

االتفاق على كافة تفاصيله.
وقال���ت ماريا إن املش���روع 
سيكون مفاجأة مبهرة جلمهورها 
وإنها ستعلن عن تفاصيله خالل 
الفت���رة املقبلة.كما التقت ماريا 
مؤخ���را مع عدد م���ن املنتجني 
العامليني بفرنس���ا لالتفاق على 
بعض املشروعات الفنية، رغبة 
منها في فتح أس���واق خارجية 

والوصول إلى العاملية.
من جهة أخرى، تتوجه ماريا 
إلى القاهرة قريبا لتسجيل ثالث 
أغنيات جديدة ف���ي إطار إعداد 
ألبومها الغنائي اجلديد مع املنتج 
الفني محسن جابر بعد استقرار 

األوضاع في مصر. انطونيو بانديراسشاكيرا ماريا

بعد تردد أخبار ف���ي الفترة األخيرة عن تراجع 
املطربة اللبنانية نانسي عجرم عن غناء تتر مسلسل 
»سمارة« تسافر الفنانة غادة عبدالرازق بطلة املسلسل 
الى بيروت، من اجل حضور تسجيل االغنية هناك 

ونفي وجود اي مشاكل بينها وبني نانسي.
واشارت جريدة »الفجر« الى ان السبب في سفر 
غادة بنفسها هو ما تردد في الوسط الفني من خوف 
نانسي من التعامل مع مسلسل من بطولتها حتى ال 
تخسر املطربة اللبنانية شعبيتها التي حققتها في 
مصر، نظرا لوجود غادة في القوائم السوداء بسبب 
موقفها من ثورة يناير وخروجها في مظاهرات مؤيدة 

للرئيس املخلوع حسني مبارك.
يذكر ان مسلس���ل »سمارة« من تأليف مصطفى 
محرم ومن اخراج محمد النقلي، ومن املقرر عرضه 

في رمضان املقبل.

بعد اخلالف الذي اس���تمر قبل قرابة العامني بني 
املطربتني اللبنانيتني مادونا ومنار أثناء تصويرهما 
ڤيديو كليب الديو »الدنيي صيفية« مع املخرج جاد 
شويري، وتوقف العمل وطالبت مادونا مببالغ مالية 
ومن ثم رفعت دعوى قضائية ضد منار ومدير أعمالها 
سام حمرا تتهمهما باالحتيال وتطالبهما بدفع مبلغ 

مالي قدره ثالثون ألف دوالر.
وبعد عامني من القضية صدر أخيرا، حسب موقع 
»مصراوي« قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان 
القاضي ماهر شعيتو منتصف الشهر اجلاري، مينع 
مبوجبه احملاكمة عن املدعي عليهما سام يوسف حمرا 
ومنار فؤاد حمزة لعدم توافر عناصر جرم االحتيال، 
باإلضافة الى تغرمي املدعية مادونا عرنيطة الرسوم 
والنفقات القانونية.وبهذا القرار تسقط دعوى الفنانة 

مادونا ضد الفنانة منار ومدير أعمالها.

غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق في بيروت 
من أجل نانسي عجرم

مادونا تخسر قضيتها أمام منار

التلفزيون املصري 
ينفذ أوبريت »بالدي 
يا مصر سلمت لنا« 

للملحن الكويتي 
مصطفى العوضي


