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ندى فاضل

تطل عبر قناة الجرس 18 الجاري لتقدم برنامجًا اجتماعيًا

ندى فاضل لـ »األنباء«: عمري ما أنسى فضل »سكوب«
مفرح الشمري

أك����دت املذيع����ة اللبنانية ن����دى فاضل 
ل�»األنباء« انها ستطل على جمهورها العربي 
من خالل قناة اجلرس 18 اجلاري بعد ان أنهت 
جميع الترتيبات الالزمة النطالق برنامجها 
االجتماعي »مع ندى« مع مس����ؤولي القناة 
التي تكن لها كل محبة وتقدير خاصة انها 

من أطلقتها إعالميا.
وأضافت في اتص����ال هاتفي ان عودتها 
ل�»اجلرس« رد قاطع على كل من أثار الشائعات 
ان بينها وبني القناة مشاكل أدت الى استبعادها 

منها.. فإلى التفاصيل:
ن��دى الكثيرون قال��وا ان هناك مش��اكل 
بينك وبني قناة اجل��رس وحاليا عدت لها.. ما 

تعليقك؟

بصراحة ما بيني وب����ني »اجلرس« كل 
احترام ومودة وأنا استغرب هذه الشائعات 
التي تناولتها بعض الوسائل اإلعالمية ان 
هناك مشاكل بيننا وعودتي للقناة أكبر دليل 
انه ال توجد أي مشاكل خاصة ان »اجلرس« 
هي التي أطلقتني إعالميا للجمهور العربي 

وبيني وبينها »عشرة عمر«.
هل ستقدمني برنامجك »للنساء فقط« مرة 

أخرى على شاشتها؟
ال، البرنامج الذي سأقدمه بعنوان »مع 
ندى« وهو اجتماعي اس����تقبل فيه مشاكل 
اجلمهور من اجلنس����ني وس����تنطلق أولى 
حلقاته 18 اجلاري وأنا سعيدة ان تكون رعاية 

البرنامج لعدد من املعلنني الكويتيني.
وجود معلن��ني كويتيني لبرنامج يبث على 

قناة لبنانية ماذا ميثل لك؟
هذا يسعدني وهذه املرة األولى ان يرعى 
معلنون كويتيون برنامجا يبث على قناة 
لبنانية خاصة ان هؤالء املعلنني الذين أكن 
لهم كل احترام وتقدي����ر كانوا معي عندما 
قدمت برنامج »للنساء فقط« على قناة سكوب 
وحرصوا ان يكونوا معي في برنامجي الذي 
يبث على قناة اجل����رس لدرجة ان خبيرة 
التجميل حنان دش����تي وفرت لي فريقا من 
مركزها ليتولى مهمة املاكياج وتسريحات 
شعري حتى اظهر بأبهى صورة للجمهور، 
وأنا أش����كرها على هذه الثقة وأشكر جميع 
املعلنني الكويتيني، وأمتن����ى ان أكون عند 

حسن ظنهم دائما.
جتربتك مع قناة »سكوب« كيف تقيمينها؟

جتربة ناجحة ألبع����د احلدود، والدليل 
الكم الهائل من االتصاالت واملسچات التي 
تصل للبرنامج في وقت بثه والتي تتواصل 
الى ما بعد البرنامج وكنت سعيدة بالعمل 
مع القناة التي عرفتني باجلمهور الكويتي 
اكثر وعمري ما راح أنسى فضلها، خاصة 
ان رئيسة مجلس ادارتها االعالمية القديرة 
فجر السعيد كانت تعاملني طيلة ال� 6 شهور 
الت����ي قضيتها في القناة مثل اختها وليس 
كموظفة في قناتها، وهذا الش����يء دفعني 

لتقدمي االفضل في برنامجي.
بع��د انته��اء برنامجك في »س��كوب« هل 

مازلت تتابعني برامجها؟
أكيد، خاصة برنامج د.ايوب دشتي ألنه 
برنامج هادف ويخدم اجلميع ويناقش العديد 

من املشاكل االجتماعية بشكل علمي وأمتنى 
له كل توفيق وجناح في برنامجه.

وماذا عن التمثيل؟
أنتظر تصوير مش����اهدي في مسلسل 
»شر النفوس« الذي سيعرض على شاشة 
ال����� M.B.C في رمضان املقبل، خاصة انني 
صورت عددا من املشاهد، والتمثيل بالنسبة 
لي هواية وليس مهنة ألنني أعشق مهنتي 

كمذيعة.
وماذا عن املسرح؟

عندي مسرحية لالطفال مع املذيع نواف 
القط����ان في عيد الفط����ر املقبل نناقش من 
خاللها العديد من االمور التربوية التي يريدها 
الطفل في هذا الوقت بش����كل جميل بعيدا 

عن االسفاف.

أحمد حلمي يطيح 
بتامر حسني من على القمة

مايا نصري تسأل 
عن جنسية أوالدها

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حلت املطرب����ة مايا نصري 
ضيفة على برنامج »هن« الذي 
يذاع في الساعة التاسعة من مساء 
كل س����بت على قناة »احلرة«، 
حيث ناقشت احللقة موضوع 
املرأة اللبنانية وحقها في إعطاء 
جنس����يتها ألوالدها، وحتدثت 
مايا عن رأيها في هذا املوضوع، 
وعما اذا كانت تفضل أن يحصل 
أوالدها على اجلنسية اللبنانية 

أم املصرية.
من جهة اخرى كشفت املطربة 
اللبنانية عن سر ابتعادها عن 
الساحة الفنية في الفترة االخيرة، 
مؤكدة ان الس����بب في ذلك هو 
انش����غالها بنقل مس����كنها من 
السادس من أكتوبر الى التجمع 
اخلام����س بالقاه����رة اجلديدة. 
وقالت مايا نصري ان نشاطها 
الفني متوقف منذ شهر مارس 
املاض����ي وحتديد عقب زواجها، 
ويتبقى أمامها شهر لالنتهاء من 
نقل مسكن الزوجية الى القاهرة 
اجلديدة، وبعد ذلك تس����تأنف 

نشاطها الفني.

اس���تطاع فيلم »عسل اس���ود« الذي يقوم ببطولته النجم 
الكوميدي أحمد حلمي بعد اسبوعني فقط من عرضه ان يحقق 
إيرادات بلغت 9 ماليني جنيه و800 ألف، في الوقت نفسه تراجعت 
إيرادات فيلم »نور عيني« للمطرب تامر حسني نهاية األسبوع 

املاضي بعد ان كان يتربع على قمة اإليرادات.
ومن املقرر ان حتسم املنافسة بني تامر وحلمي على شباك 
التذاكر، بحسب احد مواقع االنترنت، خالل هذا األسبوع حيث 
وصلت ايرادات فيلم »نور عيني« الى 11 مليونا و440 ألف جنيه 
بعد 4 أسابيع من عرضه، ومن املتوقع ان حتسم املنافسة لصالح 
حلمي خاصة ان ايرادات فيلم تامر حسني لم تتعد املليون في 

األسبوع منذ عرض فيلم »عسل اسود«.
 واملثي���ر في األم���ر ان تامر أكد خ���الل أح���د حواراته انه 
سيتربع على قمة االيرادات حتى لو منافسه »تيتانيك«، وفور 
انتشار تلك التصريحات نفى تامر بشدة مؤكدا انه لم يصرح 
نهائي���ا بذلك وان كل ما ذكره أن التوفيق من عند اهلل وان اهلل 
عندما يريد ان يوفق ش���خصا أو عم���ال للنجاح »هينجح ولو 
أمامه تيتانيك« وهذا التصريح يختلف ش���كال ومضمونا عما 

صرح به.

تامر حسني

مايا نصري

أحمد حلمي


