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أما بعد
زم� � ��ن وس ��ائ ��ل
ال� � � �ت � � ��واص � � ��ل
االج �ت �م ��اع ��ي
اً
م�ستقبل �أحمد ا�سماعيل بهبهاين
حممد اجلربي

حممد اجلربي م�ستقبال �أحمد �إ�سماعيل بهبهاين وجابر �أحمد بهبهاين و�سعاد �أبو �شقرا

وزي � � � � � � � � � ��ر اإلع � � � � � �ل� � � � � ��ام ي � � �س � � �ت � � �ق � � �ب � ��ل ب � �ه � �ب � �ه � ��ان � ��ي
ي � � �س� � ��را :اش � � � � � ��ارك ف��ي
إع�لان��ات اخلير مجانا

ي�رسا

قالت الفنانة ي�رسا �أنها
تعلمت تقدمي ي��د العون
لكل ال�شباب امل��وه��وب يف
ك��اف��ة امل��ج��االت الفنية،
م��و���ض��ح��ة �أن��ه��ا تعلمت
ذلك من �أ�ساتذاتها .وعن
ا���ش�تراك��ه��ا يف �إع�ل�ان���ات
اخل��ي�ر ،ق���ال���ت� :إن���ه���ا ال
تتقا�ضى �أي �أجر عن هذه
الإعالنات ،م�شرية �إىل �أنها
حتب م�ساعدة الأخرين،
و�أن �إع���ل��ان ال�����ص��دق��ة
اجلارية للراحل �أحمد زكي
ه��و ف��ك��رة ك��ان��ت ت��ت��داول
بني الأو�ساط الفنية حتى
دخلت حيز التنفيذ ،و�أن
منى زكي ،و�أحمد حلمي،
وعمرو �سعد ،وهيثم زكي،
وكل من ا�شرتك يف الإعالن
مل يفكروا حلظة يف املوافقة
عليه جعله اهلل يف ميزان
ح�سنات الفنان الراحل».

ا�ستقبل وزير الإع�لام ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي رئي�س التحرير �أحمد
ا�سماعيل بهبهاين مبكتبه مبقر وزارة ال�شباب ،ح�رض اللقاء جابر �أحمد بهبهاين الرئي�س التنفيذي
ملجموعة اجلابرية للمعار�ض و�سعاد ابو �شقرا املدير التنفيذي ملجموعة اجلابرية للمعار�ض.

م �ي��س ح �م ��دان ت �ك �ش��ف س ��ر اب �ت �ع��اده��ا ع ��ن درام � ��ا رمضان
ك�شفت الفنانة مي�س حمدان� ،أنها ّ
ف�ضلت عدم امل�شاركة يف ال�سباق الرم�ضاين
اجلاري ،لكونها مل جتد العمل الدرامي املنا�سب بالن�سبة لها ،هذا �إىل جانب �أنها
دائما ما ّ
تف�ضل التواجد يف الوطن العربي ،لذلك ُيعر�ض لها خالل الفرتة احلالية
امل�سل�سل الأردين «نوف» ،حيث ّ
ف�ضلت الرتكيز فيه عن تواجدها يف عمل درامي
�آخرى م�رصي ،م�ؤكدة �أن م�رص غالية عليها ولكنها حتب التواجد يف العامل العربي
وي�صبح لديها �أعمال يف جميع �إنحائه.
وعبرّ ت عن �سعادتها بالأ�صداء التي ح�صدتها من �إ�شادات عن تقدميا دور
البطولة مب�سل�سل «نوف» ،م�شرية �إىل �أنها جت�سد �شخ�صية تدعى «نوف» وهي
فتاة تقع يف غرام ابن �شيخ القبيلة املعادية لقبيلتهم ،ومن هنا تبد�أ الأحداث بني
�رصاع احلب الذي تعي�شه وبني �أن تظل تابعة لوالدها رئي�س و�شيخ القبيلة
الظاملة التي ت�رسق وتنهب من القبائل الأخرى ،لذلك تظل طوال �أحداث امل�سل�سل
بني ناريني �إىل �أن تكت�شف حقائق عظمى تغيرّ من الأحداث.

مي�س حمدان

ران� � � �ي � � ��ا ف� � ��ري� � ��د ش� � ��وق� � ��ي ت � �ن � �ف� ��ي ع�ل��اق� ��ة
«ع � ��وال � ��م خ� �ف� �ي ��ة» ب� �ح� �ي ��اة س � �ع� ��اد حسني

رانيا فريد �شوقي

ك�شفت الفنانة رانيا فريد �شوقي� ،أن �شخ�صية «مرمي �أمني» التي تقوم بها يف
م�سل�سل «عوامل خفية» لي�ست جت�سيدا ل�شخ�صية الفنانة �سعاد ح�سني �أو ق�صة
مقتلها ،ولي�ست تقليدا لأي ق�صة حقيقية ،قائلة «مرمي فنانة يتم قتلها ويذيع
�أنها انتحرت ولكن ق�صة مقتلها وحياتها خمتلفة متاما عن ما حدث مع الفنانة
�سعاد ح�سني ،والأحداث يف احللقات املقبلة �ستثبت ذلك.
وعلى جانب �آخر� ،أو�ضحت رانيا يف ت�رصيح خا�ص لـ «العرب اليوم»� ،أنها
�سعيدة بال�شخ�صية التي ت�ؤديها رغم �إن معظم م�شاهدها بطريقة الفال�ش باك
�إال �أنها مل تقدم هذه ال�شخ�صية من قبل.

ال يختل��ف اثنان عل��ى �أن ه��ذا الزمن ال��ذي نعي���ش هو زمن
ال�رسع��ة وااليج��از والالخ�صو�صي��ة ،وو�سائ��ل التوا�ص��ل
االجتماعي مبختلف انواعها هي من ر�سمت هذه اللوحة لزمننا
هذا ،وبغ�ض النظ��ر عما �إذا كنا نتفق �أو نختل��ف مع هذه الثورة
التكنولوجية يف ع��امل االت�صاالت ،البد لنا م��ن وقفة عند العديد
من النقاط الإيجابية وال�سلبية واثرها املبا�رش على املجتمع.
و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي الي��وم بات��ت ��ضرورة عن��د
ال�سيا�سي�ين واالقت�صادي�ين واالطب��اء واملهند�س�ين والفنان�ين
والريا�ضيني ،باخت�صار�شديد و�سائ��ل التوا�صل ا�صبحت جزءا
ال يتج��ز�أ من حي��اة ال�صغ�ير والكب�ير يف املجتمع اال م��ن بع�ض
احلاالت اال�ستثنائية!! فعل��ى �سبيل املثال ي�ستطيع الطبيب من
خالل برامج التوا�صل االجتماعي �أن ي�صل بن�صائحه الطبية �إىل
�أكرب عدد من املر�ضى ب�أ�سلوب مب�سط و�سهل.
�إذا ما اتينا �إىل اجلانب االجتماعي ف���إن «التهاين الإلكرتونية»
باملنا�سب��ات العام��ة التعد وال حت�ص��ى ،فتجده��ا م�صممة وفقا
للمنا�سب��ة وب�ألوان متنا�سقة ومقرونة با�س��م املهنئ ،وقد تكون
ه��ذه الع��ادة حمببة وجي��دة عل��ى عك�س الكث�ير م��ن العادات
ال�سلبية التي خلفتها و�سائ��ل التو�صل كت�صوير �أي �شيء �أو �أي
مكان �أو �أي حركة �أو حتى طعام على مائدة احد املطاعم!!
�أم��ا اك�بر �سلبي��ات ه��ذه التكنولوجي��ا ،ه��و ا�ستخدامه��ا يف
الت�شهري بخل��ق اهلل ،فهنالك الكثري من احل�ساب��ات املتخ�ص�صة
ب�إثارة ال�شك��وك واالتهامات واالفرتاءات ،وهن��ا نقولها مبنتهى
ال�رصاحة ان قانون مكافحة اجلرائ��م الإلكرتونية جاء يف الوقت
املنا�سب ليح��د من هذه املمار�سات امل�شينة جت��اه كائن من كان
يف املجتمع ،نعم حري��ة الر�أى حق كفله الد�ست��ور ولكن احلرية
املطلقة �أو على االح��رى الفو�ضى مرفو�ض��ة متاما وغري مرحب
بها حتى لو ارتدت ثوب «احلري��ات» ،ومع اال�سف ال�شديد على
هذا الوتر ع��زف البع�ض ومازل يعزف لت�ضلي��ل ال�شارع وخلق
حالة من ال�سخط على كل �شيء!!

د .يوسف أحمد بهبهاني
dr.behbehani@hotmail.com

