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تهنئــة خاصــة مــن جريــدة القاهريــة واألســتاذة هبــه حســن لنجــاح كل مــن جــودي وائــل 
ــس  ــف اخلام ــم بالص ــم ومتيزه ــود يف جناحه ــر محم ــالم ،،،،عم ــاء س ــالم ضي ــي ،،،س فتح
االبتدائــي داعــن اهلل عــز وجــل أن يــدمي جناحهــم ومتيزهــم وصداقتهــم دائمــا وأن 

يحفظهــم اهلل ويرعاهــم .

التهانــي  بخالــص  العزيــز«  عبــد  »أحمــد  الصحفــي  يتقــدم 
للعروســن األســتاذ »عبــد احلميــد أميــن » وأســتاذة  » آالء هشــام 
ــا  ــكل الصف ــن ب ــات الزوج ــوق هام ــق ف ــروك حتل ــف مب ــد« أل عي

والــود وروعــة أريــج الــورد أبــارك لكمــا زواجكمــا.

جــريــدة  ــن  م خــاصــة  تهنئة 
ــاذة هبه  ــتـ الــقــاهــريــة واألسـ
يسري  ــاذ  ــت األس إلــي  حسن 
سعد الدين أبو زيد واألستاذة 
لنجاح  البنهاوي  سالم  إميــان 
يسري  ملك  جنلتهما  وتخرج  
ســعــد الــديــن يف الــدبــلــومــة 
 Acic مــدرســة  األمــريــكــيــة 
النجاح  لها  ،متمنن  الدولية 
والتميز دائما بأعلي الدرجات 
وأن   ، املستقبلية  حياتها  يف 

يحفظها اهلل ويرعاها .

بنت النيل وجه الجمال لمصر

احتفالية مبهرة فى ختام مسابقة ملكة جمال 
الموضة لألطفال العرب الختيار الملكات والوصيفات 

وزيرة الثقافة توافق على رعاية مهرجان ملكة جمال الموضة لألطفال

اللبنانية مروى تشعل المسرح باغنيتى 
»ام الدنيا«  و »اما نعيمة « 

الفنانة اللبنانية الجميلة »مروى« ضيفة شرف مسابقة ملكة جمال الموضة لالطفال العرب
 دموع »مروى« تتساقط بغزارة على منصة التكريم بأول عدد تاريخي لألهرام وتاج الملكة 
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كتب د _ عيد علي 
بدأ اإلعالمي سامح عاطف االستقاللية والتفرد 
املوضة  مــجــال  وخــبــرة يف  فــتــرة متــرس  فبعد 
ومسابقات ملكات اجلمال وجد عنده القدرة أن 
يخوض التجربة بفكره ففكر وفكر كيف ينجح يف 
هذا املجال وهناك من هم محتكرون هذه النوعية 
من املهرجانات واملسابقات حتى وصل لفكرة بنت 
النيل ومن هنا تبلورت الفكرة وبقي لها أن تنزل 

على أرض الواقع.
بدأ سامح مشوار بنت النيل باالستعانة باملخلصني 
من األصدقاء ليكونوا دعما له يف بداية مشوار 

بنت النيل.
عليه  سيقضي  واملحاكاة  التقليد  أن  أن  ووجــد 
من اجلولة األولى فبدأ التفكير خارج الصندوق 
ثم  ومــن  للمتسابقات  خاصة  عــروضــا  وابتكر 
لبنت  وروج  املالعب  نــزل  املألوف  عن  اخلــروج 
تدريبات يف  السياحية وعمل  األماكن  ثار  النيل 
الطبيعة اخلالبة جعل منهن ملكات جمال العصر 

الفرعوني
جعل منهن بنت مصر الريفية مبالمحها األصيلة 
شجعه  ممــا  األول  دورهـــا  يف  املسابقة  جنحت 
على استئناف املشوار ويف السيزون الثاني أبهر 
جميع احلضور بحسن التنظيم والتقدمي وتقدمي 
عروضا غير معتادة حتى أصبح يف هذه املرحلة 
احلصان األسود الذي فاز وسط ثالثة عروض 
يف نفس التوقيت ومن هنا سحب البساط حتى 
لم نعد نسمع إال قليال جدا عن هذه املسابقات 
وتراجع جميع أصحاب مثل هذه املهرجانات يف 
هل  والسؤال  كورونا  جائحة  العصيبة  األوقــات 
يفعل عاطف مثل رواد هذا املجال وكانت املفاجأة 
خرج علينا سامح كعادته مبا هو غير متوقع وأقام 
السيزون الثالث وسط إجراءات احترازية مشددة 
يف الهواء الطلق على حمام سباحة أحد الفنادق 
وجنح جناحا مبهرا وتالشي املتنافسون يف هذا 
املجال ومن ثم بدأت حرب تكسير العظام مبجرد 
أن أعلن سامح عن السيزون الرابع ولكنه كعادته 
ينظر إلى هدفه ولم يلتفت إلى اخللف وها هو 

شهر  من  عشر  اخلامس  يف  علينا  يخرج  اآلن 
أغسطس اجلاري بالسيزون الرابع

حق له أن يوصف باحلصان األسود الذي أطلقته 
عليه القاهرية

هذا وقد صرح » سامح عاطف« رئيس مسابقة 
بنت النيل بأن هذا السيزون كعادته مختلفا  عن 
السنوات املاضية كما عودنا كل سيزون فريد من 
من  املكون  الفني  اجلهاز  يف  تنوع  فهناك  نوعه 
مشرفني ومصورين و مختصني يف عالم املوضة 

واألزياء 
 وقد قام سامح بتدريب املتسابقات ولم يصرح 
لنا كيف تكون بنت النيل يف هذه املسابقة ستكون 

مفاجأة.
الــقــاهــريــة صرح  خــاص جلــريــدة  تصريح  ويف 
سيقام   للمهرجان  اخلتامي  احلفل  أن  عاطف 
يوم ١٥ اغسطس اجلاري بفندق توليب جاردنز 

كمبوند تاج سلطان
الرابع مختلف يف كل شىء  السيزون  أن  مؤكدا 

كتب - خالد حمدان احمد 
التصوير  فنان  فية  والذى شارك  املصرية  باألوبرا  الفوتوغرافية  الصور  ملعرض  افتتاحها  خالل 
املبدع باالهرام محمد منير  .. وافقت الدكتورة ايناس عبد الدامي وزيرة الثقافة على طلب الكاتب 
الصحفى على اجلمال مدير حترير األهرام املسائي ورئيس مسابقة ملكة جمال املوضة لألطفال 
العرب  ..  برعاية وحضور مهرجان ملكة جمال املوضة لالطفال العرب والذى يقام حتت عنوان » 
رسالة سالم » ومبشاركة عدد من اطفال االشقاء العرب .. وبحضور مصممة االزياء العربية حنان 

حسن املدير التنفيذى للمسابقة .
وكان الكاتب الصحفي على اجلمال مدير حترير االهرام املسائى ومصممة االزياء حنان حسن 
املدير التنفيذى للمهرجان قد التقيا وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدامي  خالل افتتاحها 
معرض التصويرالفوتغرافى بالهناجر .. وعرضا عليها فكرة مهرجان االطفال الذى يبرز مواهب 
االطفال فى كافة قرى وجنوع مصر وبحضور عربى مشرف .. حيث اشادت الوزيرة بالفكرة ورعاية 
وحضور املهرجان خالل الفاعليات القادمة .. وحرصت وزيرة الثقافة على التقاط صور تذكارية 
مع القائمني على املسابقة بحضور املتسابقة ريتاج مدحت فريد التى كانت بصحبة والدها املهندس 

باالوبرا املصرية .

من حيث التجهيزات واحلضور و املتسابقات و 
الرعاة للمسابقة

امليكب  و  التجميل  خبراء  و  دزاينر  الفاشون  و 
أرتست وبعض الشركات و املهتمني مبجال املوضة 

واألزياء و اجلمال وكل ما يهم املرأة العصرية
مع وعد  جلمهوره بالتميز واألداء املهني املشرف 

Miss-Nile وتوافر عنصر اإلبهار لعشاق
اإلعالمية   تقدمي   من  احلفل  أن  سامح  ــاد  وأف

مونيكا محي الدين 
و تتشكل جلنة التحكيم من : 

الفنان » محمد داود« 
والفنان » محمد سليمان« 
و اإلعالمية« شذا شعبان« 

ومصمم األزياء »محمد شهبندر« 
ومصمم األزياء » ضياء مزيد« 

وخبيرة التجميل »املها السعودية« 
النيل  بنت  مسابقة  القاهرية  وستغطي  هــذا 

وسنوافيكم بالتفاصيل أول بأول.

كتبت - يوستن عياد 
فاجئت الفنانة اللبنانية اجلميلة مروى جمهورها واطفال 
مسابقة ملكة جمال املوضة لألطفال العرب برئاسة الكاتب 
املسائى  االهـــرام  الصحفى على اجلــمــال   مدير حترير 
ورئيس حترير جريدة القاهرية .. مبفاجئة من نوع خاص 
رائعة ومبهجة جتسد شخصية  ارتــدت مالبس  .. حينما 
سندريال الشاشة العربية سعاد حسنى .. وظهرت مروى 
داخل قاعة املؤمترات باجلزيرة وكأنها طفلة جميلة جاءت 
رد  ...  وجاء  امللكة  لقب  املنافسة على  االطفال  لتشارك 
وغير  رائعا  بها   االستقبال  وحفاوة  املسابقة  اطفال  فعل 
متوقع .. مما جعل دموع مروى تنهمر لالستقبال احلافل 
واملبهر لالطفال الذين تركوا منصة التتويج .  ونزلوا من 
على للمسرح الى صالة قاعة املؤمترات التى تعج بالضيوف 
والتقاط   .. مبــروى  للترحيب  والصحفيني   واالعالميني 
الصور التذكارية معها .. وظلت دموع مروى تنهمر بغزارة 
وهى  احضانها  فى  األطــفــال  قضاها  التى  الفترة  طــوال 
مبالبسها االنيقة الى طفلة تشاركهم فرحتهم وابتسامتهم  .

انة احلب من القلب ودون مجاملة او نفاق فاألطفال األبرياء 
اليعرفون سوى احلب الذى يخرج منهم تلقائيا فيعبرون عنة 
بصدق .. وعفوية ...  وهذا ما عبر عنة االطفال الهتمام 
ملشاركتهم  احلــضــور  على  وحرصها  بهم  مــروى  الفنانة 

فرحتهم وسعادتهم 
باجلميلة  لالحتفال  جتهيزها  مت  التى  املبهرة  االحتفالية 
وهى  مروى  الفنانة  عليها صورة  كبيرة  بتورتة  بدء  مروى 
الى  .  وصعدت مــروى  ترتدى فستان يحمل علم مصر  
التورتة .  والتف حولها االطفال من  املسرح  لتقف امام 
مصر والدول العربية يحملون اعالم بالدهم لتضج القاعة 
بالتصفيق ملظاهرة احلب البريئة ..  لتفاجأ مروى االطفال 
بالغناء الجمل اغانيها الوطنية ام الدنيا .. ومطلع كلماتها  

لو لفيت العالم ما تالقى زيها   مصر  .. جنة ربنا على 
من  يحرسها  ربنا   .. فى حسنها مصر.  يجى  وال  االرض 

العني ويخلى والدنا املصريني ..
 وتفاعل احلاضرين  مع مروى عندما غنت اغنية وطنية 
لدعم الشعب الفلسطينى ومطلع كلماتها مش هم لو متنا  .. 

هيدى قضيتنا .. احرار امتنا بيكملوا املشوار .
وتقوم   .. القاعة  لتصمت  ملــروى  التكرمي  حلظة  وجــاءت 
االعالمية والشاعرة  املتألقة  عبير حلمى مذيعة احلفل 

باستدعاء الفنانة مروى  والصعود الى املنصة للتكرمي من 
الكاتب الصحفى على اجلمال رئيس املسابقة ..  الذى طلب 
من كبار احلضور بالصعود للمسرح وهم الكاتب الصحفى 
الكبير اشرف بدر مدير عام امليكروفيلم باالهرام واالستاذ 
محمد صالح زكى نائب مدير االعالنات باالهرام ومصممة 
باملسابقة  التنفيذى  املدير  حسن  حنان  العربية  االزيـــاء 
..   وبدات حلظة التكرمي باهداء خاص و تكرمي من اهم 
مقتنيات االهرام ويقدم لكبار الشخصيات  الهامة الذين 

يزورون مؤسسة االهرام .. وهو العدد التاريخى  اول نسخة 
لالهرام صدرت عام ١876   .. اى منذ ١46 عاما .  وكان 
مباشرة  وبعدها    . مــروى  سعادة  وراء  املشرف  التكرمي 
اهداها الكاتب الصحفى على اجلمال  كأس امللكة كافضل 
بتاج مت تصميمة    .. التكرمي  واختتم    . ممثلة مسرحية 
مخصوص ملروى ..مت تتويجها بة لتقف سعيدة جدا لدرجة 
سقوط دموعها نن حفاوة التكرمي الذى يعتبر افضل تكرمي 

لها على مشوارها الفنى فى مصر

كتب - أبو العال عيد 
وسط احتفالية رائعة بقاعة املؤمترات بحضور 
اختتمت  ــالم..  واالعـ والصحافة  الفن  جنــوم 
فاعليات نهائيات مسابقة ملكة جمال املوضة 
لالطفال العرب .. للعام االول والثانى برئاسة 
»رئــيــس  ــال  اجلــم »عــلــى  الصحفي  الــكــاتــب 

املسابقة ومدير حترير األهرام املسائي 
الفنانة  الــنــجــوم   مــن  االحتفالية  حــضــرت   
اشعلت  الــتــى  »مــــروى«  اجلميلة   اللبنانية 
اغانى  لالطفال  وغنائها  بحضورها  املسرح 
باغنيتها  واختتمتها   « الدنيا  »ام  وهى  وطنية 
مالبس  ترتدى  »وهــى  نعيمة  »امــا  الشهيرة  
جسدت شخصية السندريال سعاد حسنى .. 
كما حضر كبار الكتاب والصحفيني املصريني 
بدر  »اشــرف  الصحفى  الكاتب  راسهم  وعلى 
االهـــرام   مبؤسسة  امليكروفيلم  عــام  »مــديــر 
مدير  نائب  ــى«  زك »محمد صــالح  واالســتــاذ 
السيد  هشام  الصحفى  والكاتب  االعالنات 
نائب مدير حترير األهرام املسائى ومصممة 
االزياء العربية »حنان حسن« املدير التنفيذى 
عضو  شحاتة«  ــده  »ران والدكتورة  للمسابقة  
العربية  املــراة  قضايا  وخبيرة  التحكيم  جلنة 
واالعالمى »عبد اهلل الشريف ». واالعالمية 

اجلميلة والشاعرة »عبير حلمى »
ومدربة  العربية  االزيــاء  اعلنت مصممة  وقد 
حنان  للمسابقة   التنفيذى  واملدير  االطفال 
الفائزين  والوصيفات  امللكات  اسماء  حسن  
اسباب  للحضور  شرحت  حيث    . باملسابقة 
اختيار كل متسابقة خالل فترة التدريبات التى 

جتاوزت شهرين كاملني .
اوال امللكة االولى والوصيفتني للمسابقة االولى 

2020  والتى توقفت لظروف كورونا .. 
امللكة االولى هى نارميان باسم احلويحى من 

محافظة الغربية .. 
سندى  فهى  للمسابقة  ــى  االول الوصيفة  امــا 
الثانى  للعام  وبالنسبة  الغربية  من  السباعى 
للمسابقة 202١  فقد مت تقسيم املتسابقات 

الى اعمار من سن 3 الى 8  سنوات وفازت 
مدينة  من  ناجى  محمد  كارما  امللكة  بلقب 

املحلة الكبرى بالغرببة .
وفازت بلقب الوصيفة الثانية ميراى حامت ملعى 
جودى  عليها  فحصلت  الثالثة  الوصيفة  اما 

محمد احمد 
.. وبالنسبة للملكة والوصيفتني من سن 9 الى 
١2 .. فقد فازت بلقب امللكة املتسابقة سلمى 
محمد رافت من القاهرة ..والوصيفة االولى 
نورسني ياسر امني.. اما الوصيفة الثانية فهى 

مايا صبرى محمود من القاهرة .
كما فازت املتسابقة  جلني وليد جمعة  بلقب 
سوبر موديل وافضل اداء لتميزها طوال فترة 
واختيار  اعجاب  الــى  باإلضافة   .. املسابقة 
كليبها  لتشاركها  لوجى  للملكة  مروى  الفنانة 

القادم مبشاركة بعض اطفال املسابقة 
عبد  خالد  جــودى  املتسابقة  حصلت  وكذلك 
احلليم على جائزة الناقد السينمائى الراحل 
خالد عيسى التى تقدم الفضل ملكة وصلت 

االداء  فى  برقى  ومتيزت  املسابقة  لنهائيات 
والتحلى باالخالق احلميدة خالل املسابقة .

اختيار  وباالجماع  املسابقة  ادارة  قــررت  كما 
الكادميية  لالنضمام  املتسابقات  مــن  عــدد 
املسابقة - وحصولهم على افضل اداء تدريبى 
القادمة  املسابقة  فــى  ومشاركتهم  وعملى 
التزامهم  حالة  فى  االولى  املرحلة  وجتاوزهم 
مصطفى  لوجينا  وهــم   .. املسابقة  بقواعد 
محمد  وريتال  الهاللى  شريف  وريتاج  الليثى 
صديق وملك حسن فوزى ومرمي احمد عبد 
وجية  ودنيا  عباس  رفاعى  وروجينا  العاطى 
احمد  وايسل  اهلل  عبد  محمد  ورحمة  فوزى 

محمد .
الطفل  فاز  عربى  طفل  افضل  مسابقة  وفى 
محمد رجب فاضل من حلوان  بلقب افضل 
طفل عريى .. وفاز بلقب افضل طفل عربى 
ثان  ادهم عبد احلميد عالم من دمياط  كما 
ثالث اسرخالد  بلقب افضل طفل عربى  فاز 

مليجى من اجليزة ..


