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مقدمة برامج، هاأليام 26
تبي تصير ممثلة »سّوت« 
لوك يديد راح تكون مفاجأة 
للمشاهدين بشهر رمضان 
الياي مثل ما تقول.. خير 

ان شاء اهلل!

مذيعة وممثلة بعد ما كانت 
»شعلة« من النشاط، هاأليام 
ما لها ذكر في الساحة مع انه 
جمهورها يسألون عنها في 
املنتديات االلكترونية.. عسى 

املانع خير!

لوك منتديات
برنامج »الديوان« الشعري 
اللي يعرضه التلفزيون أسبوعيا 
بحاجة إل���ى فريق إع���داد ملم 
بالساحة الشعرية الشعبية علشان 
يستفيدون منه املشاهدين.. ومنا 

للمسؤولني!

استفادة

أكدت أن إدارة القناة ال تبخل عنها بالنصائح

نورهان: رمضان مايحلى إال مع »الراي«

عبدالحميد الخطيب
رغم املستوى اإلعالمي الذي وصلت إليه املذيعة املتألقة نورهان عمادالدين عبر شاشة 

»الراي« والنجاح الذي يحصده برنامج »رايكم ش����باب« على مستوى الوطن العربي إال 
أنها أكدت ل�»األنباء« سعيها الدؤوب لتطوير امكاناتها من خالل اقتناعها بأن االحتكاك 

بجميع املجاالت يعطيها معرفة بكل ش����يء. واضافت قائلة: أحاول تزويد خبراتي في 
مجال اإلعالم لذلك أش����ارك في أكثر من مجال منها تنظيم املهرجانات واالش����تراك 
باللجان اإلعالمية والتنسيق مع وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة، مما 

يعطني خبرة أكثر من خالل االلتقاء بالناس عن قرب.

عملية متوازنة

وتابعت: هذا األمر ال يؤثر في تواجدي على الشاش����ة، فالعملية متوازنة 
وكثيرا ما استفيد واخدم شغلي كمذيعة من خالل عمل لقاءات مختلفة مع 

شخصيات في جميع املجاالت. 
وعن برامج »الراي« في رمضان قالت: الشهر الفضيل ال يحلو من 

غير »ال����راي« واعتقد ان دورتها الرمضانية متكاملة وكما علمت منذ 
فترة قصيرة ان هناك مفاجأة جلمهور القناة حيث س����يتم عرض 
مسلسل عربي قوي من املتوقع ان يجذب األنظار ويحظى بنسبة 
متابعة كبيرة. واستطردت: بالنسبة لي »الراي« جزء من حياتي 
خالل الش����هر الفضيل فرغم انني ال أهوى مشاهدة املسلسالت اال 
انني أتشوق ملشاهدة هذا العمل الذي ذكرته سابقا وباالضافة لذلك 

أتابع بعض البرامج القصيرة اخلفيفة.

استراحة محارب

وحول س����بب ابتعادها عن تقدمي البرامج ف����ي رمضان أكدت انها حتب ان تأخذ 
اس����تراحة محارب بعد عام حافل من العمل اإلعالمي املتواصل في برنامج »رايكم 
شباب« كاشفة عن ان هناك مفاجأة من العيار الثقيل سيتابعها محبو برنامجها 
بعد ش����هر رمضان املبارك. واضافت: دائما نحاول تطوير برنامجنا لذلك نبحث 
عن كل ما هو جديد ونعرضه على القناة التي بدورها متمثلة في مديرها العام 
يوسف اجلالهمة تعطينا التوجيهات وال تبخل علينا بالنصائح التي تنصب في 
صاحلنا وعلى الفور نطبق أفكارنا التي وافقت عليها االدارة حتى نكون أقرب 
للناس ونبتعد عن التكرار ونقدم أفضل مادة إعالمية تفيد كل من يشاهدها.

أصالة أعلنت دعمها البن بلدها ناصيف في البرايم قبل األخير

»ستار أكاديمي« من الفضائية اللبنانية
 إلى »الحياة« المصرية الموسم المقبل

خناقة بين رزان و»الفوريجي«

ميريام: »عليش ياغزالي«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

من املتوقع ان تقوم الفنانة ميريام قريبا في 
مصر بإحياء فرح خاص وحفلة في ناد مصري 
وم���ن بعدها تتوجه الى س���ورية إلحياء حفلة 
في الشام، كما انتهت ميريام من تسجيل أغنية 
»ش���و بد يصير« على طريق���ة »رمييكس« من 
ألبومها األول مع سعيد مراد وهي اغنية خاصة 
باملونديال وستباش���ر اإلذاعات بثها اعتبارا من 

األسبوع املقبل.
وكانت أطلت ميريام ضمن مهرجان موازين 
املغربي، في حفلة كبيرة شهدت إقباال جماهيرا 
كبيرا، وسبق احلفلة مؤمتر صحافي لها، حتدثت 
فيه لوسائل اإلعالم العربية عن املهرجان واحلفلة 
حيث قامت فارس بارتداء القفطان املغربي الذي 
صمم لها خصيصا لهذه املناسبة وذلك في احدى 
فقرات احلفلة، وغنت أغنيتني من التراث املغربي 

هما »نداء الصحراء«، و»عليش ياغزالي«.

القاهرة ـ سعيد محمود
اس���تمرارا لسلس���لة املش���اكل 
التي تش���هدها كواليس  واخلالفات 
مسلسل »الفوريجي« نشبت مؤخرا 
خناق���ة بني رزان مغربي ومس���اعد 
مخرج العمل، وذلك بعدما أصر على 
خروج اجلميع من البالتوه حتى يبدأ 
التصوير وهو م���ا أثار غضب رزان 
وخاصة انها رفضت خروج الكوافير 

واملاكيير ومديرة أعمالها.
وبررت رزان ذل���ك بأنها حتتاج 
الى وجودهم بالق���رب منها وهو ما 
رفضه مس���اعد املخرج وأصر على 
موقفه ما أدى الى نش���وب مش���ادة 

كالمية بينهما.
يذكر ان مسلس���ل »الفوريجي« 
بطولة أحمد آدم ورزان مغربي وطارق 
لطفي وسوسن بدر وعايدة رياض ومن 
تأليف محمد الباسوسي واخراج عمرو 
عابدين. املسلسل تدور أحداثه حول 
أح���د العمال الذي يعيش في منطقة 
شعبية ويقع في حب جارته ويحاول 

إقناعها بانه ناجح في كل شيء.

سعد وماري محفوظ وفاضل 
ثم أطل باس���م من خالل حتية 
للمغنية الراحلة داليدا، وكان 
مسك ختام البرامي قبل اعالن 
النتائ���ج مع محم���د رمضان 
وأغنية »ال تروحي« جلوزيف 

عطية جنم ستاراك السابق.

الموسم الثامن

من جان���ب آخ������ر ذكرت 
صحيفة »السفير« اللبن���انية 
انه ب���ات من ش���به املؤكد ان 
الثامن من  يع�����رض املوسم 
»ستار اكادميي« في العام املقبل 
عبر احدى قن���وات »احلياة« 
املصرية. اذ أشار رئيس قطاع 
اإلنتاج في قن���وات »احلياة« 
ايه���اب بهجت الى اس���تمرار 
املفاوضات بينه وبني ش���ركة 
»اندمي���ول« التي متلك حقوق 
البرنامج ف���ي منطقة  عرض 

الشرق األوسط.
وت����تركز املفاوضات حاليا 
النقاط منها  حول عدد م�����ن 
البرنامج  هل سيبقى تصوير 
ف���ي لبن��������ان م���ع ف����ريق 
العمل نفس���ه ال���ذي ين���فذه 
امنا مبشتركني مصريني فقط، 
وما اذا كانت مديرة األكادميية 
روال سعد ستبقى هي املسؤولة 
البرنامج من خالل  عن تنفيذ 

شركتها.
وأكد بهجت للجريدة ان البت 
في هذه املواضيع يحتاج الى 
املزيد من الوقت، معربا عن أمله 
في ان تتض���ح الصورة خالل 

األسابيع املقبلة.

العالية  العربي، على ثقته���م 
بإدارة األكادميية، وانهم عندما 
يصلون للبن���ان فهم يصلون 
الى أهله���م، وعندما يدخلون 
األكادميية فهم في بيتهم. ليطل 
بعد ذلك محمد رمضان بأغنية 
»نس���وجني« للفنان اللبناني 
فارس كرم. ثم كانت وقفة مع 
ناصيف من خالل أغنية »دوبنا 
دوبنا« أغنية اصيلة، وقد رافقته 
الغناء فرقة موسيقى حقيقية 
على املسرح. ليعرض تقرير عن 
باسم فغالي مقلد النجوم، وقد 
قام باسم فغالي خالل التقرير 
بتقليد مديرة األكادميية روال 

ميدلي من أغاني���ه وقد رافقه 
الغناء الطالب السوري ناصيف 
املدفع���ي في اطاللته  زيتون. 
الثانية غن���ى »بابوري رايح 
ج���اي« ورافق���ه الغناء محمد 

رمضان من األردن.

الهوا طاير

وقد ع���رض تقرير يلخص 
مسيرة بدرية في االكادميية. 
ثم أطل رامي الش���مالي ليقدم 
اغني���ة »الهوا طاي���ر« للفنان 
اللبناني عاصي احلالني. هذا 
وش���كرت روال سعد كل أهالي 
الطالب من جميع أنحاء الوطن 

الكل« ورافقتها  »يس���محولي 
الغن���اء بدري���ة ورحمة، وقد 
أكدت اصالة انها حتب تشجيع 
الطالب وقالت: أنا مع ناصيف 
)ابن بلدها( لكن أشجع اجلميع 
وق���د اعطيتهم من خبرتي في 
التدريب، وفي اطاللتها الثانية 
غنت أصالة منفردة ومرتدية 
ثوبا أبيض »حياتي« وحصدت 
حماسا كبيرا بعد انتهاء األداء، 
واختتمت أصالة بأغنية »واهلل 
ما حب القلب سواه« وقد رافقتها 
الغناء ألغنيتها االخيرة بدرية 
من تونس، أما الفنان العراقي 
اله���ام املدفعي فأطل من خالل 

بيروت - ندى مفرج سعيد
قب���ل خط���وة أخي���رة من 
النجومية والوصول إلى لقب 
أكادميي 7« غادر  »جنم ستار 
اللبناني رامي شمالي البرنامج 
بنسبة تصويت 26.87%، كما 
هي احلال إلى زميلته الطالبة 
التونس���ية بدرية السيد التي 
حصلت على نس���بة تصويت 
بلغت 23.55% لتعود العراقية 
إلى األكادميية لتنافس  رحمة 
على اللقب لألس���بوع األخير، 
املنافس���ة بني  حيث تنحصر 
محم���د رمضان م���ن األردن، 
ناصيف زيتوني من س���ورية 
أو رحمة السباهي من العراق. 
وكان البرامي قب���ل األخير قد 
شهد نسبة منافسة كبيرة في 
التصويت قالت مقدمة البرنامج 
هيلدا خليفة انها كانت األعنف 

منذ انطالق املوسم احلالي.

مسك الختام

الب���رامي بدء  انتهاء  وم���ع 
التصويت السم الفائز في هذا 
املوسم حيث يتردد ان الفنان 
وائل كفوري س���يكون مسك 
اخلتام فيما تق���ول معلومات 
اعالمية متداولة اخرى ان إليسا 
ستحل ضيفة والبعض يتكلم 
عن جنوى كرم، وكان حل كل من 
النجمة السورية أصالة نصري 
والفنان العراقي الهام املدفعي 
واملقلد اللبناني الفني باس���م 
فغالي ضيوفا على البرامي، حيث 
افتتحت أصالة البرامي مرتدية 
اجلينز وبلوك جديد مع أغنية 

رئيسة األكادميية روال سعد

يوسف العماني

أصالة نصري

أحمد إيراج

رزان مغربي

ميريام فارس

أسرة »سوالف« مع النجم داود حسني في استضافة سابقة

يتحدثان عن جديدهما الفني والصعوبات التي واجهتهما

»سوالف« إيراج والعماني الليلة على »فنون«
مفرح الشمري

املنوع »س����والف«  البرنامج  يس���تضيف 
ال����ذي يبث على شاش���ة »فن���ون« في حلقة 
الل����يلة الفنان أحمد إيراج واملطرب يوس���ف 
الع����مان���ي وذلك للحديث ع���ن جديدهما في 
الساحة الفنية والغنائية باالضافة لإلجابة عن 
أسئلة الثالثي شهاب حاجية، خالد العجيرب، 
هيا احلوطي حيث ستدور حول العوائق التي 
واجهاها أثناء مشوارهما الفني مع ذكر املواقف 
الكوميدية التي مرا بها في حياتهما الشخصية 

والفنية.
كذلك سيتطرق احلوار الى أهم األعمال الفنية 
التي من خاللها عرفهما اجلمهور وطريقة تعامل 
املنتجني معهما باالضافة الى طموحاتهما التي 

يريدان حتقيقها في املستقبل.
من جانبه أكد معد البرنامج نايف النعمة انه 
سيستغل وجود املطرب يوسف العماني ليقدم 
عددا من أغانيه القدمية واجلديدة ملش���اهدي 
البرنامج خاصة ان العماني لم يظهر في أي لقاء 
تلفزيوني من���ذ فترة طويلة وذلك الرتباطاته 

الفنية اخلارجية.
يذكر ان برنامج »سوالف« استضاف العديد 
من النجوم في الساحة الفنية مثل النجم داود 
حسني والشاعر الشيخ دعيج اخلليفة والنجم 
عبداإلمام عبداهلل والفنانة يلدا ويتناول العديد 
من القضايا االجتماعية ملناقشتها بصورة جميلة 
إليجاد العالج لها ويتص���دى إلخراجه مناف 

عبدال ومحمد احلداد.

مدير عام تلفزيون الراي يوسف اجلالهمة

نورهان 
عمادالدين


