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رزان مغربيصورة جماعية للمشتركات

سماح غندور: مازلت أحبو في عالم اإلعالم وأحترم أي قناة أعمل بها
تهمها صورتها وتبحث عن السعادة لتبثها لمن حولها

رزان مغربي: »يا رب تشتي عرسان« وألقى نصيبي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
على وقع اغنية »يا رب تشتي عرسان« للفنانة الكبيرة صباح، 
اطلت »عروسة« ومقدمة برنامج »قسمة ونصيب« رزان مغربي 
على مسرح البرامي االول من البرنامج، في لوحة فلكلورية فنية 
من وح����ي العرس التقليدي اللبناني، مؤدي����ة االغنية، ومطلقة 

العرس التلفزيوني وموسم االعراس على الشاشة.
رزان حّي����ت بلدها لبنان، وعبرت عن س����عادتها بالعودة الى 

بلدها بعد س����نني من الغربة والس����فر، كما عبرت عن 
 س����عادتها باطاللتها، والول مرة على شاشة

ال� »ال بي سي«، والتي قالت عنها: لقد 
نقلت احلى صورة ع����ن بلدي لبنان 
للعالم كله، وكانت وس����تبقى محطة 

مهمة في حياة كل اعالمي وجنم.
كما متنت ان »حتقق حلمها الثاني، 

وحلم والدتها، وان جتد نصيبها«.
7 ش����باب ووالداتهم، و13 صبية 
من مختلف ال����دول العربية تعرف 
عليهم املشاهد مساء اجلمعة املاضي، 
وستكون لديهم الفرصة للقاء شريك 
العمر، كما سيستمعون لتوجيهات 

ونصائ����ح جلنة احلك����م املؤلفة من 
االعالميت����ني رندا امل����ر ورميا جنيم، 

والرسام الكاريكاتوري ستافرو جابرا، 
كما سيخضعون لتصويت اجلمهور بنسبة 
75%، وتصويت جلنة احلكم بنسبة %25.

تعليق����ات جلنة احلك����م وفق 
االطالل����ة االول����ى للصباي����ا 

والشباب وامهاتهم تراوحت 
الرض����ا والصراحة،  ب����ني 
والوضوح، فاعتبرت جنيم 
ان »االمه����ات رائع����ات«، 
آراء  بع����ض  وانتق����دت 
الشباب التي ادلوا بها حول 
العمر  رأيهم في شريكة 
ومواصفاتها، مضيفة ان 
»الرجل الشرقي يتمتع 
بصفات جميلة ومهمة 
اكثر من ان يقول فقط، 

رأيي يجب ان ينفذ«.
االعالمية رندا املر قالت انها س����تكون صريحة في تعليقاتها 
وآرائها في البرنامج، فهكذا تعود عليها اجلمهور في كل اطالالتها، 
اما جابرا فأوضح ان الزواج جواز سفر من مرحلة العزوبية الى 
مرحلة اجلد، على كل مقدم عليه ان يكون جاهزا لهذه اخلطوة.

املش����تركون واملشتركات ش����رحوا، في اطاللتهم االولى على 
 املسرح، اس����باب مش����اركتهم في البرنامج وذلك من اجل اللقاء

ب� »النصف اآلخر«، او »بنت احلالل«، او »فارس االحالم«، 
كما تنوعت اجاباتهم عن مواصفات الش����ريك او 
الشريكة بني »املثقفة، املتفهم، اجلميلة، املهذبة، 

االنيق، وغيرها«.
الفنانة الس����عودية وع����د اطلت ضيفة 
على الب����رامي االول، وادت ث����الث أغنيات 
جدي����دة: »قلبي أنا«، »بحبك جدا«، و»يا 

أحالهم«.
الثنائ����ي التمثيل����ي الكوميدي، 
والزوج����ان فادي وكارين ش����اركا 
في الس����هرة أيضا، كما س����تكون 
لهما محطة أس����بوعية فكاهية، 
يضفي����ان من خاللها جوا من 
املرح على سهرات البرنامج. 
في ختام الب����رامي، غادرت 
اول����ى صباي����ا البرنام����ج 
ش����يماء عبداهلل من مصر، 
بعد حصولها على ادنى نسبة 
من تصويت الشباب %56.7، 
اما االمه����ات »احلماوات«، 
فوقع����ت تس����مياتهن على 
أميرة،  كل من دعاء، منال، 
وفاطمة، بانتظار تصويت 
اجلمهور وجلنة احلكم خالل 
فترة اسبوع، وصوال الى 
الب����رامي املقبل.  اللجنة 
اعتبرت ان ترشيح هذه 
االسماء جاء بناء على 
االنطباع االول لالمهات، 
وهو اختبار اولي لهن 

الثبات العكس.

20 شابًا وصبية عرب يبحثون هم وأمهاتهم عن النصف اآلخر في »قسمة ونصيب«

عبدالحميد الخطيب
بعد حصولها »رسميا« على 
لقب���ي ملكة جم���ال لبنان في 
الكويت، ولقب ملكة جمال اإلخاء 
السوري � اللبناني، استطاعت 
املذيعة سماح غندور أن تخط 
طريقها اإلعالمي مستغلة حب 
اجلمهور له���ا، فقدمت برنامجا 
على شاشة »دبي« وآخر على قناة 
»الصباح«، وأصبحت الوجه 
اإلعالمي ملجوهرات 
في  »داماس« 

الكويت.

س���ماح لقب���ت أيض���ا في 
برنامجها »األخبار مع سماح« 
 من قب���ل الش���اعرة والء عواد

ب� »األميرة النجدية« وستتخرج 
م���ن اجلامع���ة بعد ش���هرين 

بتخصص أدب اجنليزي.
»األنب���اء« التق���ت س���ماح 
غندور لنع���رف منها خططها 
الفترة املقبلة وأصداء برامجها 
التي قدمتها على »دبي« وقناة 

»الصباح« فإلى التفاصيل:
ما جديدك؟

بع���د النجاح ال���ذي حققه 
برنامج »إلي���ك« بفضل جهود 
تلفزيون دب���ي والقائمني على 
البرنام���ج وبعد جناح برنامج 
»األخب���ار م���ع س���ماح« على 
شاشة قناة »الصباح« برعاية 
مجوهرات »داماس« التي اقترن 
اس���مي بها اخي���را، فأنا حاليا 
بصدد حتضيرات مختلفة كليا 
عن مساري املعتاد وأترك األمر 

ليكون مفاجأة.
ستنتقلني إلى قناة محلية؟

أنا بصدد التحضير ملفاجأة 
سيكون لي الشرف بأن تكون 
»األنباء« أول من ينقل اخلبر، 
وسأفصح عن هذه القناة قريبا، 
الت�����ي س���أكم��ل معه��ا  فهي 
مش�واري ولكن بستايل وأسلوب 
وعقلية مختلفة، حيث تعمل 
القناة حالي��ا على ذلك 
م���ن خ���الل صناعة 
سماح مختلفة مما 
سيأخذ بعض 
لوق��ت  ا

برنام����ج أس����لوب مختلف عن 
اآلخر.

لكن أي��ن طموحك ف��ي تقدمي 
برامج منوعات؟

من يص����ل ملرحل����ة حتقيق 
طموحه فهو دون طموح، فطموحي 
ال يتوقف عند حد معني وهو في 
تطور مس����تمر وتغيير لألفضل 
واملهم هو الص����ورة التي اظهر 
فيها كإعالمية تبحث عن السعادة 

والثقافة ألبثها لكل من حولي.
أين وصلت سماح غندور منذ 

انطالقتها حتى اآلن؟
التكوين..  مازلت في ط����ور 

مازلت أحبو في عالم اإلعالم.
مت اس��تضافتك ف��ي أكثر من 
برنامج هل أثر ذلك على مسيرتك 

اإلعالمية؟
أكيد ولك����ن باإليجاب ومنها 
برنامج »اس����نصيد« و»ش����طار 
أكادمي����ي« و»وال كلمة« وأوجه 
حتيه لكل القائمني عليهم وميكن 
مش����اهدتهم عل����ى يوتيوب في 

االنترنت.
ه��ل م��ن ارتباط قري��ب على 

الصعيد الشخصي؟
ال أستطيع البت في املوضوع 
حالي����ا، ولكن من احملتمل قريبا 

أن يحدث.
هل ه��ذا االرتباط ع��ن طريق 

احلب أو الطريقة التقليدية؟
أكيد فأنا  التقليدية  الطريقة 

أؤمن بأن احلب هو ألهلي.
من هن صديقاتك من الوسط؟

املذيعة املتألقة سميرة عبداهلل 
من قناة »ال����راي« وملكة جمال 

بريطانيا نيكول.
ظهرت اخيرا ف��ي افتتاح عدة 

معارض لألناقة واجلمال؟
الش����رف بالظهور  نعم ولي 
م����ع الالج����ئ العاطفي الش����يخ 
الذي له بصمات  دعيج اخلليفة 
واضحة في اإلعالم وحتديدا الشعر 

الراقي.
كلمة اخيرة؟

أشكر »األنباء« على تواصلها 
الدائم وأحب م����ن خاللها تهنئة 
أختي رهف بالتحاقها بكلية الطب 

البشري.

بالتبلور في قناة أخرى.
اقص��د ردة فع��ل اجلمه��ور 

جتاهه؟
أشعر بأنه أعجبهم. فهم من 
يهمني في املق����ام األول، وللعلم 
لق����د لقبت في ه����ذا البرنامج ب� 
»أميرة دم����اس« ومت كتابة أكثر 
 م����ن 100 قصي����دة ف����ي على مر

ال� 34 حلقة م����ن قبل اجلمهور 
على الهواء.

حتبني التواصل مع اجلمهور؟
اللحظات بالنسبة لي  أسعد 
هي عندما أكون م����ع جمهوري 
العزي�ز، ودائم����ا أتواصل معهم 
عل�ى شبك�ة االنترن�ت م�ن خ�الل 
Samah Ghandour ج�روب عل�ى 

الفي�س ب�وك أو عل�ى تويت�ر:
 http://twitter.com/Ghandoura
هذان املوقعان أكون حريصة من 
خاللهما على التواصل والرد على 
كل من لديه أي استفسار وأيضا 
اكتب عن كل حتركاتي وجديدي 
من خاللهما وافتخر بكل األعضاء 

من أصدقاء ومشاهدين.
ب��ني »إلي��ك« و»األخب��ار م��ع 

سماح« أين جتدين نفسك؟
لكل منهما طعم خاص ولكل 

ومن قبل أناس ذوي خبرة وباع 
في مجال اإلعالم، واحلمد هلل لقد 
حص����دت الكثير من حب الناس 
محليا وعربيا وبرنامجي »األخبار 
مع سماح« على »الصباح« كان 
يتابعه عدد كبير من املشاهدين 
حتى خارج الوطن العربي، وكانت 
تأتيني تعليقات عليه رغم عدم 
فهم هؤالء الناس للغة العربية، 

وهذا شيء يسعدني جدا.
حدثينا أكثر عن أصداء »األخبار 

مع سماح«.
أكثر مما توقعت، وأنا فخورة 
بقناة الصباح كأول قناة إخبارية 
في الكويت ومجوهرات »داماس« 
أيضا كان لها ملسات ساحرة على 
البرنامج، وإن شاء اهلل سيكون 
بيني وبني »الصباح« تعاون قريب 
في أيام عيد األضحى املبارك، ومن 
بعدها ستبدأ املفاجأة التي 
تكلم����ت عنه����ا 

والكثير من اجلهد والتعب وأنا 
سعيدة وفخورة بذلك.

هل تعتقدين أن خوض جتربة 
التقدمي على أكث��ر من قناة في آن 

واحد مفيدة؟
أنا أحترم كل قناة أعمل معها 
وال أظه����ر على شاش����ة الثانية 
إال باس����تئذان كلتا القناتني، ألن 
احترامي لعملي هو األهم، وللعلم 
لم أظهر على أكثر من قناة في وقت 
واحد، فتجربة »الصباح« كانت في 

شهر رمضان املبارك فقط.
ألم تخشي من االنتقال للتقدمي 
ولو بصفة مؤقتة من قناة منتشرة 

عربيا إلى قناة مشاهدة محليا؟
أبدا، فكل خطوة أقوم 
بها مدروسة من 
قبلي 

وعد

سماح غندور مع ملكة جمال اجنلترا نيكول


