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عبدالوهاب العيسى

أحمد عدوية ورامي عياش

ميريام عطااهلل

ندى فاضل

محمد عادل إمام

ندى فاضل.. بين اإلعجاب واالنتقاد

محمد إمام: »حنروح للحب تاني«

احمد الوسمي
برنامج »للنساء فقط« الذي يعرض عبر 
شاش����ة تلفزيون سكوب من تقدمي االعالمية 
السعودية ندى فاضل يحقق جناحا منقطع 
النظير من خالل ردة الفعل على ما يطرحه من 
قضايا جريئة تتحدث عن اخليانة الزوجية 
والطالق والعالقات العاطفية ونظرة املجتمع 

للمرأة املطلقة.
البرنامج يعتمد بشكل مباشر على اتصاالت 
املشاهدين التي تتلقاها مقدمة البرنامج ندى 
فاضل وترد عليها بكل جرأة وبطريقة جديدة 
تطرح الول م����رة بهذه الصورة حيث تتمتع 
املذيعة بثقة في الرد على اي موضوع يطرح 
في البرنامج فكان هناك تباين في اآلراء بني 

االعجاب وانتقاد ما يطرح في البرنامج.
وتتجه النية في ادارة تلفزيون سكوب لبث 
البرنامج كل خميس وجمعة من كل اس����بوع 

حي����ث تعرض احللقات حاليا بش����كل يومي 
وملدة 15 يوما حتى يتسنى للمشاهدين معرفة 

طبيعة البرنامج.
وتعتبر االعالمية ندى فاضل من االعالميات 
العربي����ات اللوات����ي اثبنت عل����و كعبهن في 
االع����الم العربي جلرأتها الش����ديدة في طرح 
وجهة نظرها وتطرقها ملوضوعات عديدة بكل 
شفافية وموضوعية من خالل قناعتها دون 
النظر لردة الفعل على املوضوع املطروح النها 
تؤمن بان االعالم رسالة وسالح لتغيير بعض 
املفاهيم اخلاطئة في املجتمع الذي تسيطر عليه 
احيانا عقدة العادات والتقاليد. يذكر ان فاضل 
انتقلت مؤخرا من قناة »اجلرس« الفضائية 
اللبنانية التي كانت متتلكها سابقا االعالمية 
نضال االحمدية الى تلفزيون سكوب وكانت 
فاضل التي عرفت بندى دبوق تلقت الكثير من 

العروض لكنها فضلت عرض سكوب.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان محمد  وقع اختيار 
عادل امام على املطربة دومينك 
للوقوف امامه في اولى بطوالته 
الس���ينمائية »هنروح للحب 
تاني«، وه���و الفيلم الذي بدأ 
تصويره منذ السبت املاضي.

تدور احداث الفيلم في اطار 
كوميدي رومانسي حول انحدار 
القيم االخالقية للشباب وكيفية 
تعديل هذا االنحدار والعودة الى 
القيم االخالقية اجلميلة التي 

يتميز بها الشعب املصري.
الفيلم م���ن بطولة محمد 
امام ودومينيك ولبلبة  عادل 
وحس���ن حس���ني وتألي���ف 
السيناريس���ت هيث���م وحيد 
واخراج احمد البدري وانتاج 

محمد السبكي.

من خالل برنامجها »للنساء فقط« على »سكوب«

ميريام عطااهلل: التمثيل فن راق وعميق
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

باش����رت جنمة »س����تار اكادميي« ميريام عطااهلل اختيار اغان 
جديدة اللبومها الذي تعمل على اجن����ازه، وهي تتواجد في لبنان 

لهذه الغاية.
كم����ا حتضر ايضا لعمل متثيلي في مصر، وتقول ميريام حول 
هجرة العديد من املمثلني الس����وريني الى مصر: مصر بلد مغر في 
السينما اكثر من الدراما، في سورية هناك دراما قوية ولكنها حتتاج 
الى الس����ينما أيضا. في النهاية مصر هي بل����د فني وله حضارته 

وتاريخه وجمهوره، وكل فنان يطمح أن يكون جزءا منه. 
ميريام تعتبر ان التمثيل فن راق وعميق، ال تتمكن من فصله عن 
الغناء في حياتها، وتقول: التمثيل متوافر أكثر في سورية باعتباره 
بلدا شهيرا بالدراما. شاركت في بعض املسلسالت وسوف استمر في 
ه����ذا املجال لكن األمر يتعلق باألدوار التي تعرض علي. وال تتمكن 
ميريام من التمييز بني الغن����اء والتمثيل النهما قريبان الى قلبها، 

وهي ايضا تعشق الرسم والكتابة والعزف والرقص. 
وحول س����بب عدم تعاقدها حتى اليوم مع شركة انتاج تقول: 
عدم تواجدي في مكان واحد حيث اتنقل بني لبنان وسورية لفترات 
طويلة يؤخر بعض الشيء االنضمام إلى شركة، إلى جانب أنني لم 
أكن اعرف التواصل مع الشركات. كنت أظن أنه من العيب أن اطلب 
االنضمام إلى شركة، افكر بأن الشركة التي تريدني هي التي يجب 
أن تتصل بي وتطلبني لالنضمام اليها. واليوم بعد ان صورت كليب 
»امن« مع املخرجة اللبنانية رندلي قديح حظي باهتمام اجلمهور، 
وبعد الكليب لفّت نظر الكثير من الشركات واألشخاص الذين يهتمون 

بالفن، وبدأت التواصل معهم للبحث في أعمال مشتركة.

شيرين عبدالوهاب تثير في »البيت بيتك« 
مشاكل أغنية »كّتر خيري«

تدعي على 3 مطبوعات وتثبت توزيع زوجها لألغنية وتقدم جديدها

عبدالوهاب العيسى: »مناظرة« كل سبت على »الوطن«

أحمد عدوية ورامي عياش..
»الناس الرايقة«

أحمد الوسمي
املذيع عبدالوهاب العيس���ى يعيش هذه األيام في 
حالة من النش���اط امللحوظ وذلك من خالل شاش���ة 
تلفزي���ون »الوطن« حيث يقدم حلقة أس���بوعية في 
برنامج »تو الليل« عبارة عن طرح قضية سياس���ية 
أو اجتماعية مثارة في الس���احة احمللية كما يقدم كل 
يوم س���بت برنامج »مناظرة« عبارة عن اس���تضافة 
ش���خصني مختلفني في الرأي وط���رح املوضوع بكل 
اجتاهاته من مؤيد أو معارض كما يطل عبر النشرات 

اإلخبارية ل� »الوطن«.

عبدالوهاب العيسى هو أحد األسماء الكويتية التي 
ملع���ت في مجال التق���دمي التلفزيوني ووضع بصمة 
واضحة من خالل ما يقدمه على الرغم من صغر سنه 
ملا ميتلك من حضور رائع يثبت يوما بعد يوم انه من 
الوجوه القادم�����ة بق��وة ف��ي التقدي��م املت��زن الذي 
يعتمد عل�����ى احلض��ور واملعلومة والثقافة العام��ة 
باالضافة الى التعام��ل املتمي�����ز م��ع الكاميرا ولقد 
استفاد العيس��ى كثي��را م��ن الدورات التدريبية التي 
ش���ارك فيها والتي س���اعدت في تطور أدواته الفنية 

وامكانياته.

الرايق���ة« هو عنوان  »الناس 
الدي���و الذي يجمع بني س���لطان 
الش���عبية احمد عدوية  االغنية 
وجن���م الغن���اء اللبنان���ي رامي 
عي���اش، الديو ه���و ن��وع جديد 
من االغنيات التي جتم��ع ثنائيا 
رجاليا وال يتحدث عن موض��وع 
عاطف���ي بقدر م���ا يتح��دث ع��ن 
املتبادل  دع��وة للف�رح وال��حب 
بني جميع الناس، الديو مت تصويره 
في منطقة البترون شمالي لبنان 
حتت ادارة املخرج اللبناني سلم 
الكليب خارجة عن  الترك، قصة 
املألوف وفيه���ا دعوة لنبذ الكره 
والضغينة، والقت االغنية رعاية 

رسمية من قبل ش���ركة العاملية 
vocal com التي آمنت مبا يقدمه 
الفنان رامي عياش من فن جميل 
وارادت ان تساهم على طريقتها 
في دعم الفن اللبناني عن طريق 

ديو عنوانه »لقاء االجيال«.
االغنية سربت في مصر ولبنان 
ومختلف البلدان العربية وتالقي 
رواجا كبيرا بني صفوف املستمعني 

العرب من كل االجيال.
»الناس الرايقة« من كلمات امين 
بهجت قمر واحلان محمد يحيى 
ومن انتاج ميلودي ميوزيك وسيتم 
عرضها قريبا على شبكة قنوات 

ميلودي املوسيقية.

من األسماء الكويتية الشابة التي لمعت في التقديم

ممثلة »مشتاقة« لالدوار 
الرومانسية هااليام طالبة 
من احد املنتجني ان تكون 
بطلة عمله اليديد علشان 
الرومانس���ية..  تعي���ش 

احلمد هلل والشكر!

مخ���رج يعتقد ان 
اعماله »خالدة« قاعد 
يتعامل مع من يشتغل 
معاه بفوقية الن نظرته 
تختلف عن نظرتهم.. 

خير ان شاء اهلل!

رومانسية فوقية
مسؤول في التلفزيون 
قاعد يفرض رايه على 
ادارته  معدين برام���ج 
بأنهم يستضيفون ناس 
معين���ني.. نبي نعرف 

شنو أصل حكايته!

استضافة

شيرين عبدالوهاب

           بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
حتل الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة 
على أسرة برنامج »البيت بيتك« في حلقة 
ي���وم االثنني املقبل م���ع اإلعالمي تامر أمني، 
 حيث تثير الفنانة، وبحسب معلومات خاصة
ب���� »األنباء«، م���ا نقلته عن لس���انها بعض 
املطبوع���ات الفنية من أخبار كاذبة عن عدم 
رضاها عن تصوير كليب »كتر خيري« بعدسة 
املخرج سعيد املاروق والذي كانت صورته في 
منطقة األرز شمالي لبنان، حيث علمت »األنباء« 
ان الفنانة ادعت على مطبوعات ثالث حرفت في 

كالمها حول املخرج.
وكذلك ستتكلم الفنانة عما أثاره امللحن وليد شراقي 
عن ان توزيع األغنية ه���ذه ملكه وليس ملك زوجها 

محمد مصطفى.
كما ستتحدث شيرين عن آخر أخبارها الفنية 
وعن تفاصيل الكليب اجلديد الذي حتضر له 
حاليا لتصويره في لبنان، كما ستقوم 
ش���يرين بإهداء أغنيتني جديدتني 
كان من املق���رر ضمهما أللبومها 
اجلدي���د إلى البرنام���ج، حيث 
ستقوم بغنائهما ألول مرة داخل 
برنامج »البيت بيتك« تقديرا منها 
للبرنامج والتلفزيون املصري.

وكان وليد شراقي اتهم شيرين 
وزوجها املوزع املوسيقي محمد 
مصطفى بعدم كتابة اسمه على 
التوزيع املوس���يقي ألغنية »كتر 

خيرى« س���واء على غالف األلب���وم أو بعد تصويرها، 
باإلضافة إلى عدم حصوله على حقه املادي. شراقي اكد 
في تصريحات له انه وزع األغنية التي كتب كلماتها نادر 
عبداهلل وحلنها تامر علي ثم أرس���لها لشركة »روتانا« 
املنتجة لأللبوم، لكنها ق���ررت أن يوزع األغنية محمد 
مصطفى بحجة أنه سيقدمها بشكل جديد ورؤية مختلفة، 
فوافق ش���راقي، بيد انه فوجئ بعد صدور األلبوم، بأن 

التوزيع املوسيقي لألغنية لم يتغير.
من جهته، أكد املوزع محمد مصطفى أن األغنية من 
توزيعه، مش���يرا الى انه عندما أرس���ل له سعيد إمام، 
املنتج الفني لروتانا »دميو« األغنية بصوت تامر، اقترح 
مصطفى على ش���يرين أن يوزعها طارق مدكور وأشار 
مصطفى الى انه عمد احملافظة على »الصولو« في األغنية 
التي وضعها امللحن تامر ثم بدأ إعادة توزيع األغنية من 
جديد بشكل مختل��ف متام��ا، خاصة أن مساحة صوت 
تامر أقل بكثير من مساحة صوت شيرين باإلضافة إلى 
اخت���الف طبقة الصوت بينهما وهذا يحتاج إلى توزيع 

مختلف.
من جهته، أكد سعيد امام ل� »األنباء« ان التوزيع بعد 
التحري من قبل روتانا ثبت انه حملمد مصطفى الذي وزع 
العمل منذ أربعة أشهر فقط في استديو نصر محروس 
الذي أعادت ش���يرين التعاون معه في ألبومها هذا بعد 
جفاء فيما وليد شراقي وزعها منذ سنوات ثالث، وأشار 
سعيد امام الى ان االغنية كانت مسجلة بصوت امللحن 
تامر بحيث ان مس���احة صوته أقل بكثير من مس���احة 
صوت ش���يرين، مما حمل محمد مصطفى على تغيير 
التوزيع مب���ا يتالءم مع صوت زوجت���ه، حيث تعتبر 

طبقة صوتها عالية.


