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مرمي السهلي  اإلعالمية ندى فاضل

أشادت بجهود فريق العمل في »سوالف« على »فنون«

ندى تواجه الضغوط النفسية بـ »ماستر ريكي«
عبدالحميد الخطيب

الس����عادة هو  البح����ث ع����ن 
أصع����ب ما يواجه اإلنس����ان هذه 
األيام في ظل حياة صاخبة مليئة 
بالضغوط والصراعات واملاديات 
واخلالفات وكذلك األمراض النفسية 
والعضوية، وفي املقابل استطاع 
العلم أن يقدم مجموعة من احللول 
غير التقليدية والتي هي أبرز ثمار 
التطور، وفي هذا الس����ياق يدور 
احلوار مس����اء اليوم عند الساعة 
العاشرة عبر شاشة قناة »فنون« 
عن أحدث الطرق العلمية للبحث 
عن السعادة والعالج من الضغوط 
النفس����ية، وإب����راز احدث الطرق 
والوس����ائل في التنمية البشرية 
مع الثالثي ن����دى فاضل والفنان 
احمد العونان ووليد الضاعن من 
خالل برنامج »س����والف«، حيث 
يس����تضيف البرنامج مديرة دار 
مرمي للتنمية البشرية مرمي السهلي 
املتخصصة في العلوم اإلنسانية 
والعالج بالطاقة احليوية »ماستر 

ريكي«.
وأكدت اإلعالمية ندى فاضل أن 
»سوالف« يشهد تطورا ملحوظا من 
حلقة الى أخرى ووضح ذلك من 
خالل التجاوب الكبير الذي يشمل 

جتاربهم م����ا أعط����ى للبرنامج 
مصداقية وثقة للجمهور.

اجلدير بالذكر ان »سوالف« من 
إعداد الزميل مفرح حجاب، إخراج 
مناف عبدال، تقدمي ندى فاضل، 
احمد العونان، وليد الضاعن. وقد 
قدم البرنامج العديد من القضايا 

التي متس املجتمع.

املشاهدين، مشددة على ان سر إقبال 
املشاهدين على برنامج »سوالف« 
يع����ود الى القضاي����ا املهمة التي 
يتناولها بطريقة مختلفة بعيدة 
عن األساليب التقليدية، حيث يغلب 
على احلوار الكثير من الكوميديا 
الفرصة للمش����اهدين  إتاحة  مع 
للمش����اركة بآرائهم واحلديث عن 

جمهور »فنون« ليس في الكويت 
فقط، وإمنا جميع منطقة اخلليج، 
مؤكدة ان هذا التميز ليس وليد 
املصادفة وإمنا هو نتاج مجهود 
فريق كامل سواء أمام الكاميرا أو 
خلفها، باالضافة الى الدعم الكبير 
من إدارة »فنون« التي ال تألو جهدا 
في تق����دمي كل ما يرضي طموح 

صباح تطلق جديدها
رغم وضعها الصحي تصر 
الفنانة صباح على اس���تكمال 
مس���يرتها، اذ ق���ررت اخي���را 
الى س���احة االغنية،  الع���ودة 
فأطلق���ت اغنيت���ن جديدت���ن 
اللبنانية،  االذاع���ات  اثير  عبر 
هما »انبس���ط بعمرك« كلمات 
ميش���ال جحا وأحلان جوزيف 
جحا، و»بدي رض���اك« كلمات 
وأحلان إيلي شويري، وسجلت 
»الشحرورة« االغنيتن قبل ايام 
من دخولها املستش���فى الجراء 
الروتينية،  الفحوصات  بعض 
كما تواكب قدر االمكان مسلسل 
»الشحرورة« الذي يروي سيرتها، 
وحتيي جهود صناعه، وتكشف 

أن كلودا عقل »ابنة اختها«، هي 
التي تابعت ادق تفاصيله وطلبت 

التعديل في السيناريو.

الشحرورة صباح

وفاة الفنان األردني محمد خير
أ.ش.أ: نع���ت نقابة الفنانن 
األردني���ن الفن���ان محمد خير 
الذي توفي في مركز احلس���ن 
للس���رطان مساء األحد املاضي 
عن عمر يناهز ال� 48 عاما. وقال 
نقيب الفنانن األردنين حسن 
اخلطيب، في بيان، ان املرحوم 
الفنان محمد خير من الذين أثروا 
وس���اهموا في تطوير األغنية 
األردنية وكانت له مس���اهمات 
ف���ي املج���ال الفولكلوري وهو 
مؤسس مهرجان األغنية الوطنية 

ورئيسه لدورات عدة.
وكان املرحوم خير قد التحق 
بالقسم املوس���يقي في اإلذاعة 
األردنية، وقدم عددا من األغاني، 

كما ش���ارك في غناء العديد من 
املسلسالت منها مسلسل »املشوار 

الطويل«.

الفنان الراحل محمد خير


