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في ظل جولته املفاجئة على استديوهات اإلذاعة

وزير اإلعالم يزور »ألو فبراير« 
لبث احلماس في نفوس فريق عمله

محمد عبده يرزق بخالد من زوجته الفرنسية

فاجأ وزير االعالم الش����يخ 
محمد العبداهلل املبارك اس����رة 
برنامج املسابقات »ألو فبراير« 
في حلقته املاضية بدخوله عليهم 
من دون موع����د وذلك في ظل 
جولته املفاجئة على استديوهات 
االذاعة للتع����رف على طبيعة 
اعمالها ولبث جرعة زائدة من 
احلماس في نفوس العاملني فيها 
والبالغه بأي مشاكل او عراقيل 
تعوق سير العمل. هذه املفاجأة 
غي����ر املتوقعة عبر عنها مذيع 
البرنامج احمد املوسوي الذي 
وصفها بالش����يء الكبير الذي 
اعطى اسرة البرنامج دفعة قوية 
لبذل قصارى جهدهم في مواصلة 
متيزهم. وشكر املوسوي وزير 
االعالم الشيخ محمد العبداهلل 
املبارك على هذه الزيارة الستديو 
البرنامج التي كان اثرها كبيرا في 
نفسه ونفوس اسرة البرنامج، 
متمنيا له التوفيق والنجاح في 

عمله.
يذكر ان برنامج »ألو فبراير« 
 »FM يب����ث عبر اثي����ر »كويت
برعاي����ة »األنب����اء«، مجموعة 
كوندور العاملية، اطياب املرشود، 
منتزه خليفة السياحي، جلف 
ستار، املعهد البريطاني للتدريب 
االهلي، اكسايت الغامن، صفاة 
هوم، صالون جالمير خلبيرة 
أزياء  الياسني،  التجميل عبير 
بابي����ون، اكادميي����ة اجلوثن، 
ليموزين اخلرين����ج، جوزيل 

شوكلت واجلوثن جالري.

وفي تفاصي���ل اخلبر فإن 
الطفل هو ذك���ر وأطلقا عليه 
اس���م »خالد« وه���و اآلن الى 
جانب زوجته وطفله في احد 
مستش���فيات باري���س حيث 
الوقت  س���يقضي فترة م���ن 

هناك.
هذا وكان فنان العرب قد 
أكد سابقا انه يهتم جدا برأي 
جمهوره وق���ال: »الفنان بال 
جمهور ال يس���اوي ش���يئا«، 
مش���يرا الى ان الفنان وفنه 
في املجتمع ال يساويان شيئا 
دون اجلمهور الذي هو الصانع 
الفعلي ملجد الفنان، خاصة إذا 
كان هذا الفنان موهوبا وصادقا 
في فنه ولديه ما يسعدهم في 
العاطفي���ة، ويوطد  حياتهم 
عالقته���م ب���األرض والوطن 

والقيادة.

الع���رب محمد  رزق فنان 
عبده مبولود جديد من زوجته 
الفرنسية اجلنسية واجلزائرية 
األصل. وكان أشرف عبد السالم 
عباس مدير أعمال الفنان محمد 
عبده قد أش���ار إلى أن املولود 
ذكر، بحسب موقع »النشرة«.

)فريال حماد( وزير اإلعالم يتوسط املوسوي والشعار 

فنان العرب محمد عبده

مراقب في االذاعة هاأليام 
مستانس حيل النه راح يكون 
في تدوير في هذا القطاع لعل 
وعسى يحوشه علشان تردله 
صالحياته اللي سحبوها من 

عنده.. اهلل كرمي!

مخرج متضايق من تصرفات 
صديق عمره اللي علمه 

االخراج يصرح في اجلرايد 
للمطالبة بحقوقه املادية اللي له 
عنده.. بعد شيسوي دام لقى 
كل الطرق مسدودة في ويهه!

مطرب ارشده عقله للمشاركة 
في حفل عربي بعد ان وجد 

جتاهل من قبل املسؤولني 
عن مهرجان غنائي ملشواره 

الغنائي.. زين تسوي!

صالحيات

تصريح

مشاركة

في حلقة شهدت الكثير من الفلسفة الزائدة من قبلها

أحالم للمشترك محمد طاهر: »ما راح أعطيك 
بطاقة اإلنقاذ ألن الشعب السعودي ما يبيك«  !

حسن الشافعي يكشف تفاصيل عن خطيبته اللبنانية
ن »ُشغل« بعد! ..واليسا: بعدك بتوزع.. عندي بعض األغاني بدُّ

كرمي يشارك جنوم السينما ببطولة »الضابط واجلالد«

ع���ن رغبته ف���ي االرتباط 
بامرأة ش���رقية ألنه شاب 
طباعه ش���رقية على الرغم 
من انفتاح���ه على الثقافات 
املختلف���ة، وذلك في مقابلة 
أجراها مع الصحافي »وليد 

فريجي« في مجلة »غاال«.
كم���ا ق���ال الش���افعي ان 
 »mbc« ����إطاللت���ه عل���ى ال
ضاعفت ع���دد املعجبات من 
حوله ولكن خطيبته منفتحة 
ومتفهمة لألمر وهي تثق به 

ثقة تامة.
وعن موضوع زفافه يرى 
الشافعي أن سنه )29 عاما( 
هو الس���ن املثال���ي للزواج، 
متمنيا حضور راغب عالمة 
وأحالم ومحمد حماقي وحسام 
حبيب وعمرو دياب وغيرهم 

حفل زفافه املرتقب.

الكثير من الشعب  الذي جعل 
السعودي يهاجمها عن طريق 
خدمة البالك بيري والواتساب 
»وتويتر« ألنها غير محقة بهذا 
الكالم ألن الش���عب السعودي 

يقف مع ابنائه دائما!
والسؤال الذي يفرض نفسه: 
هل املطربة أحالم فتحت قلوب 
الشعب السعودي حتى تقول 
انه ال يريد محمد طاهر وإذا كان 
هناك تصويت للجم�����هور فلماذا 
ال يظهر على الشاشة حتى تكون 
البرنامج  هناك مصداقية لهذا 
املل���يء بالفل�����س���فة الزائدة 
التي  من قبل املط����ربة أحالم 
تكيل مبكيالني للمشتركني في 

البرنامج؟!
مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

البرنامج عبداهلل  أحالم ملقدم 
الطليحي ان رأي حسن الشافعي 
مثل رأيها في عدم منح بطاقة 
اإلنقاذ للسعودي محمد طاهر 
األمر الذي جعل املذيع الطليحي 
ي���رد عل����يها قائ���ال: على أي 
أس�������اس قلت ذلك ونحن لم 
نسمع رأي حسن الش�����افعي؟ 
مما دف���ع املطربة أح���الم الى 
التهرب من اإلج�����ابة مما يدل 
على أن هناك اتفاقا بينها وبني 
الشافعي إلحراج املطرب راغب 
عالمة في كل حلقات البرنامج 
التي يقف فيها عالمة دوما مع 
املشتركني. ومما زاد الطني بلة 
قول احالم للس���عودي محمد 
طاهر بأن »الشعب السعودي إذا 
يبيك لكان صوت لك بكثافة لذلك 
أنا ال أعطيك بطاقة االنقاذ« األمر 

بنص املسلس����ل ال����ذي صاغه 
بحرفية وإحكام املؤلف مجدي 
اإلبياري. كم����ا أعرب كرمي عن 
سعادته بالتعاون أيضا مع كل من 
شذى، طارق لطفي، عبدالرحمن 
الغني،  أبو زهرة، فادي����ة عبد 

وأشرف زكي.
محمد كرمي يرى أن ارتفاع عدد 
األعمال التي سيتم تقدميها ظاهرة 
صحية، حيث تتاح من خاللها 
الفرصة أمامه للمنافسة، مشيرا 
إلى أنه كلما كانت األعمال التي 
يتم تقدميها قوية، صب ذلك في 
صالح املشاهد، مما يدفع املنتج 
في نهاية األمر إلى االقتصار على 
دعم ومتويل األعمال التي حتمل 

قيمة حقيقية.

عن كل ما كان يجري في مصر 
خالل السنوات املاضية، ليقدم 
م����ن خاللها ملخص����ا لألحداث 
التي شهدها املجتمع من فساد 
وصراعات مختلفة، حيث يلعب 
كرمي دور رئيس املباحث »ماجد« 

الذي يتمتع بقوة الشخصية.
وعن رأيه في خوض جنوم 
السينما الدراما الرمضانية، أكد 
أن مش����اركة جنوم السينما في 
املسلس����الت هذا الع����ام، يدعم 
الدراما التلفزيونية، معربا عن 
سعادته بالتعاون ألول مرة مع 
مخرج املسلسل هاني إسماعيل 
الذي يحرص على تقدمي العديد 
الدراما  ف����ي  املهمة  من األعمال 
املصرية، مشيدا في الوقت ذاته 

 »MBC«�عندما أعلنت محطة ال
اقامة برنامج غنائي كبير  عن 
ضخم بعن���وان »اراب ايدول« 
كان اجلميع سعيدا بهذا اإلعالن 
ألنه سيخرج لنا مجموعة من 
االصوات اجلميلة الشابة للساحة 

الغنائية اخلليجية والعربية.
ولكن بعد ظهور هذا البرنامج 
للن���ور وجدنا انه م���ا هو إال 
طارد لالصوات اجلميلة وذلك 
بفضل جلن���ة حتكيمه املكونة 
من امل���طرب���ة أحالم واملطرب 
راغب عالمة واملوزع املوسي����قي 
حسن الشافعي ورمبا نستثني 
املطرب راغب عالمة الذي كان 
دائما مع االصوات املشاركة في 
البرنامج أما احالم والشافع���ي 
فهما مت��فق���ان دائما حتى في 
تعليقاتهما على أداء املشاركني 
وهذا األم���ر اتض���ح علنا في 
احللقة املاضية لبرنامج »أراب 
ايدول« التي خرج فيها السعودي 
محمد طاهر الذي ميلك موهبة 
فنية جميلة وذلك عندما قالت 

كشفت الفنانة اليسا انها 
بدأت تسجيل أغاني ألبومها 
اجلديد املتوقع صدوره في 
شهر مايو املقبل، مشيرة إلى 
ان أوضاع العالم العربي حالت 
دون اصداره في وقت سابق، 
وأضافت: »العمل منوع وفيه 
ألوان عدة وطبعا النوع الذي 
متيزت به«. وتوجهت اليسا 
إلى املوزع حس���ن الشافعي 
قائلة اثناء اس���تضافتها في 
برنامج »أراب آيدول«: »بعد 
هذه الش���هرة أال تزال تقوم 
بتوزيع األغاني، ألنه عندي 
بع���ض األغاني بدن ش���غل 

بعد«.
ومن جانب آخر كش���ف 
الش���افعي عن أن  حس���ن 
خطيبته ه���ي فتاة لبنانية 
مقيم���ة في مص���ر وحتدث 

القاه����رة � أ.ش.أ: يخ����وض 
املمثل محمد كرمي سباق الدراما 
الرمضانية، وسط جنوم السينما 
ه����ذا العام ب����دور البطولة في 
مسلسل »الضابط واجلالد«الذي 
يتطرق ألح����داث واقعية تدور 
في إطار درامي مليء باألكش����ن 
واملطاردات، فضال عن اجلانب 
الرومانسي الذي يتمثل في ارتباط 
كرمي خالل أحداث املسلسل بثالث 

قصص نسائية.
ويجسد كرمي خالل املسلسل 
الذي تنتهي أحداثه قبل ثورة 25 
يناير بقليل، الشخصية احملورية 
التي لها عالق����ة وثيقة بكل ما 
يحدث في املجتمع املصري طوال 
احللقات التي يعبر من خاللها 

صورة حلسن الشافعي مع خطيبته اللبنانية

جلنة حتكيم برنامج »أراب آيدول« مع املذيع عبداهلل الطليحي

محمد طاهر

محمد كرمي

األسرع جتمدا هو:

1- املاء املالح.

2- املاء احللو.

التوصل لصيغ محددة  بهدف 
فيما يتعلق بشكل اإلبداع خالل 
املرحلة القادمة. وأعرب العاليلي 
- ف����ي تصري����ح لوكالة أنباء 
الشرق األوسط - عن أمله في أن 
يلعب الفن خالل الفترة القادمة 
دورا كبيرا في املشروع السياسي 
التقدمي وحتقيق النهضة، وأن 

يساهم في تشكيل الرأي.
وش����دد على ضرورة دعم 
الدول����ة للفن بالش����كل املادي 
املناسب، بهدف إنتاج أفالم تعبر 
عن واقع الشارع بحثا عن العائد 
األدبي والفكري من خالل عكس 
الواقع احلقيق����ي في املجتمع، 
مؤكدا أهمية دعم املوضوعات 
الش����باب  التي تتناول قضايا 
وطموحاتهم نظرا لقلتها، بهدف 
مساهمتها في حماية الشباب 
من مخاطر الواقع وس����لبيات 
املجتمع. ووصف املنافسة في 
دراما رمض����ان هذا العام بأنها 
ستكون شريفة وموضوعية، 
مشيرا إلى أنه بالرغم من قلة 
عدد املسلس����الت التي س����يتم 

يس����تعد املركز الكاثوليكي 
املصري إلع����داد احتفال كبير 
مبناسبة احتفاالت عيد األم حتت 
عنوان »يوم العطاء« 16 مارس 
بقاعة النيل، وسيتم تكرمي عدد 
من جنمات الفن الالتي ساهمن 
بدور ملموس وهام في مجتمعنا 

املصري والعربي.
وقد استحق التكرمي كل من 
سميحة أيوب وصفية العمري 
ومعال����ي زايد ورجاء حس����ني 
وإنعام سالوسة ود.هدى وصفي 
ود.سوزان راغب والناقدة خيرية 
البشالوي وس����هير عبدالقادر 

عزت العاليلي: املنافسة في دراما رمضان 
هذا العام شريفة وموضوعية

تكرمي اسم فايزة أحمد وأمهات 
الشاشة املصرية في احتفال يوم العطاء  

تقدميه����ا ه����ذا الع����ام مقارنة 
بالعام املاضي، إال أنها ستضع 
املشاهد في حيرة بالغة. وأعرب 
العاليلي، ع����ن أمله في عودة 
الشارع  إلى  األمن والطمأنينة 
املصري، وتوفي����ر احتياجات 
البسطاء من السلع الرئيسية، 
وحتديد احلدين األقصى واألدنى 
لألجور، بعد معاناة املصريني 
الفترة املاضية من عدم  طوال 
االس����تقرار، وخاص����ة في ظل 
الطموح املتزايد لشريحة كبيرة 
من الش����باب في أن حتقق لهم 
الثورة الكثير. ودعا املصريني إلى 
املساهمة في استعادة االستقرار 
األمني ومساعدة احلكومة في 
تخطى املرحلة الدقيقة الراهنة 
بضبط النفس، منوها إلى أنه 
ال يستطيع أحد إنكار ما ترمي 
حكومة اجلنزوري إلى حتقيقه، 
مش����يرا إلى حتقي����ق حكومة 
اجلنزوري بع����ض االجنازات 
مثل منح حقوق مصابي وشهداء 
الثورة، وإعادة النظر في توسعة 

الرقعة الزراعية.

والكاتب����ة فريدة الشوباش����ي 
والكاتبة فاطم����ة ناعوت، كما 
سيتم تكرمي اسم الفنانة الراحلة 
فايزة احمد واس����م الراهبة األم 

فاليريا.
اجلدير بالذكر ان الفنان علي 
احلجار سيقوم بإهداء مجموعة 
من أغنياته خالل هذا االحتفال، 
كما س����يضم االحتفال عددا من 
ضيوف الشرف وهم الفنان احمد 
راتب والشيخ مظهر شاهني، وذلك 
لتسليم اجلوائز مع األب بطرس 
دانيال، كما ستقوم اإلعالمية دينا 

مراد بتقدمي االحتفال.

 القاهرة � أ.ش.أ: أكد الفنان 
عزت العاليلي أهمية أن تضم 
التأسيس����ية املنوط  اجلمعية 
الدستور عددا من  بها صياغة 
الفنانني واملثقفني، باعتبار أن 
الفن هو الضلع الرابع للحضارة، 

عزت العاليلي

فايزة أحمد

صرح���ت الفنان���ة إله���ام 
شاهني بأنها س���تبدأ تصوير 
فيلمها السينمائي اجلديد »هز 
وس���ط البلد« عق���ب انتهائها 
من مسلس���لها »قضية معالي 
الوزيرة«، نافية ما تردد حول 

توقف الفيلم.
وأرجعت الفنانة، بحس���ب 
م���ا ذك���رت »اليوم الس���ابع« 
املصرية، أسباب تأجيل فيلمها 
إلى انشغالها بتصوير املسلسل 
بعدما ح���ددت مخرجته رباب 
حس���ني وقتا قياسيا لالنتهاء 
منه بأسرع وقت حتى يتسنى 

عرضه في رمضان املقبل.
البلد«  وفيلم »هز وس���ط 
ت���دور أحداثه في 12 س���اعة 
فقط، ويعكس سلبيات الواقع 
املصري بعرض صور لشرائح 
مختلف���ة من املجتم���ع، وهو 
بطول���ة إلهام ش���اهني، نيللي 
ك���رمي، عبير صب���ري، أحمد 
صفوت، باسم سمرة، مصطفى 
درويش، ضياء عبداخلالق، علي 
حمدي، من تأليف وإخراج محمد 

أبوسيف.

الفنانة دمية قندلفت  بدأت 
تتماثل للش���فاء بعد إصابتها 
بتسمم غذائي أمس أجبرها على 
مالزمة الفراش. وأكدت الفنانة 
الس���ورية، بحسب موقع »أنا 
زهرة«، أنه���ا تعرضت حلالة 
تسمم ش���ديدة بعدما تناولت 
بعض املأكوالت من أحد املطاعم. 
مما استدعى خضوعها للعالج 
واجللوس في املنزل طيلة أمس. 
لكنها أش���ارت إل���ى أنها بدأت 

تستعيد عافيتها أخيرا.
وكانت دمية أطلقت أخيرا 
أغنيتها اجلديدة »عيش إنسان« 
الت���ي حتمل طابعا إنس���انيا، 
لتك���ون أغنيته���ا الرابعة في 
هذا املج���ال بعد ثالث أغنيات 
خاصة بالكريس���ماس آخرها 

»طل العيد«.
أما على صعيد الدراما، فكانت 
دمي���ة قد انتهت م���ن تصوير 
دورها في مسلس���ل »املفتاح« 
من تأليف خالد خليفة، وإخراج 
هشام شربتجي. علما أنها تؤدي 
شخصية »لينا« في العمل. كما 
تشارك في بطولة »بنات العيلة« 
للمخرجة رشا شربتجي، حيث 

جتسد شخصية »ريتا«.

إلهام شاهني تبدأ 
»هز وسط البلد«

دمية قندلفت 
تصاب بالتسمم 

إلهام شاهني

دمية قندلفت

»الحدى فنانات اإلغراء رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه 
فوقف عندها«.

رسالة كتبها الفنان راغب عالمة عبر صفحته اخلاصة على 
موقع »تويتر« بدا معها ان مسلسل التراشق االعالمي بينه 

وبني الفنانة هيفاء وهبي لن ينتهي قريبا.
فبعد ان اعلن راغب ان طبيعة برنامج »اراب ايدول« الذي 

يرأس جلنة حتكيمه ال تناسب الفنانة هيفاء وهبي، في 
سؤال عما اذا كانت ستحل ضيفة على البرنامج، ردت هذه 

االخيرة قائلة ان البرنامج ال يشكل لها هوسا، وانها لو كانت 
تريد ان حتل ضيفة عليه لكان لها ما ارادت رغما عن راغب 

الذي اكدت انه ليس هو من يختار الضيوف.
ولم يرد راغب على هيفاء مباشرة بل كتب على صفحته 

مغردا »إلحدى فنانات اإلغراء رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه 
فوقف عندها« فهل كان يقصد هيفاء؟

راغب يرد من جديد:
 »إلحدى فنانات اإلغراء رحم اهلل 

امرأ عرف قدر نفسه فوقف عندها«

البرنامج يعتمد 
على تصويت اجلمهور 
ولكن نتيجة التصويت 
ال تظهر على الشاشة 

فأين املصداقية؟


