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مطربة بعــد تصريحاتها 
غير املنطقيــة في برنامج 
تلفزيوني تفكر انها تطلع في 
نفس البرنامج وتعتذر من 
اجلميع وانها حتترم الكل..
اذا فــات الفــوت ما ينفع 

الصوت!

مقدم برامــج هاأليام يبحث 
عن التميز من خالل برنامجه 
األســبوعي بعــد ما نســاه 
انشغاالته  اجلمهور بســبب 
اخلاصة وسوالفه اللي ما تنتهي 

في مواقع التواصل..
فاقد الشي ال يعطيه!

ممثلة شابة متضايقة من 
اتصــاالت احــد املنتجني 
اللي قاعدة تشــتغل معاه 
هاأليــام واللي تكون كلها 
أنه  بأوقات متأخرة بسبة 
يبي يوصيها علشان تكون 
متميزة بعمله.. شالسوالف!

احترام متيز »ترانزيت« الليلة على »88.8FM«أوقات
إذا كنت من عشــاق الســفر والرحالت 
 »88.8FM« والتحدي واملغامرات، تقدم محطة
الليلــة أولــى حلقــات برنامج الســياحة 
والرحالت »ترانزيت« والذي قدم ملستمعي 
احملطة اجلديدة كل ما يتعلق بالسفر من 
أفــكار ومحطات وفنــادق جميلة وبرامج 
سياحية، كما يسلط الضوء على رحالت 
اجلمهــور وبرامجهم الســياحية ويحلق 
معهم في مغامراتهم ويشاركهم ترحالهم، 
ويعتمد البرنامج على املشاركة في أفكار 
الالرحــالالرحــالت والســفر وقصــص املغامــرات 

وطرائف السياحة.
وأكد مدير عام محطة »88.8FM« طالل 
الياقــوت انهــم كالعادة يحرصــون على 
مشــاركة اهتمام اجلمهور وتقــدمي أفكار 
جديدة لهم، وقال: هذا البرنامج لن يكون 
معلومات ســياحية فقــط، ولكنه محطة 
»ترانزيت« بني املستمعني ليتشاركوا أفكار 

وسوالف السفر.
جدير بالذكر أن البرنامج يبث من الساعة 
8 إلى ٩ مســاء كل ثالثــاء، وهو من إعداد 
عبير مبارك وتقدمي الزميل أحمد اخلارجي. أحمد اخلارجيطالل الياقوت

بيروت - بولين فاضل

أكدت النجمة إليسا أنها لن تبدأ بالتحضير 
أللبوم جديد قبل عام من اليوم، السيما 
أنها تود ان تفرح بألبومها »سهرنا يا ليل« 

وحتتفي بنجاحه. 
ونفت إليســا، بعد إطالقها كليب أغنية 
»سهرنا يا ليل« الذي وقعته املخرجة اجني 
جمال، أن تكــون في وارد دخول مجال 
التمثيل، مشيرة إلى أن شخصيتها كممثلة 

سوف تظهر فقط في الكليبات، وبالتالي 
مجهودها كممثلة سيقتصر على هذا املجال 

لكونها ال حتب دخول التمثيل رسميا. 
يذكر أن اذاعة »روتانا اف ام« أقامت أخيرا 
حفال تكرمييا ضخما احتفاال بنجاح البوم 
اليســا وإطالق كليب »ســهرنا يا ليل«، 
وقد فاجأ الفنان عاصي احلالني اجلميع 
بحضوره احلفل، وقال إنه من النوع الذي 
يحب أن يكون إلى جانب زمالئه، خصوصا 

أنه ال يحسد أحدا ولديه الثقة بنفسه.

إليسا
لن متثل!

الســورية  الفنانة  كشــفت 
أصالة، عن تعرضها خلســارة 
مالية كبيــرة بعد مشــاركتها 
في إحــدى شــركات العقارات 
اإلماراتية ما يهددها باإلفالس. 
وقالــت أصالة عبــر صفحتها 
الشــخصية بـــ »إنســتغرام«: 
ني»حــني»حــني قــررت االســتثمار لــم 
أتــردد حلظة فــي اختيار دبي 
كونها دولة اســتقرار وقانون 
ومناخ عظيم لالستثمار وبلدا 
أفتخر مبنافسته للدول العظمى، 
اخترت شركة صاحبة إعالنات 
ترويجية األهم لالستثمار وقد 
اســتثمرت معهم كل مــا أملك 

متأملة نتيجة«.
وأضافت: »على مدار عشر 
ســنوات حتى هذه اللحظة لم 
أكسب سوى القضايا املرفوعة 
ضدي من قبل أسطول احملامني 
اخلاص بهــم، ولم أجد لهم أي 
مبرر خاصة أنني قد سددت كل 
املســتحقات املتوجبة علي بل 
وأكثر من ذلك، القضايا مستمرة 
واأليام متضي وأصبحت بدال من 
االستمتاع باستثماري أعيش 

كابوسا، نادمة جدا«.

سعيد بنجاح »المرصد« ويعاود تقديم »سالم يا كويت«

أحمد الرفاعي لـ »األنباء«: بعض الشخصيات
حتولوا إلى »بقالة« على مواقع التواصل االجتماعي!

سماح جمال 

أعــرب اإلعالمــي أحمــد 
الرفاعي عن سعادته باألصداء 
اإليجابية التي حصدها برنامج 
»املرصد« عبر قناة »الكوت«، 
وقال الرفاعي لـ »األنباء«: كان 
الهدف من هذا البرنامج تقدمي 
حتليل لألوضاع السياســية 
واالنتخابات في الكويت، دون 
أن نتحيز لفريق أو مجموعة 
بعينهــا، ولهــذا بدأنــا فيــه 
ّاملقّراملقربة منا  باالنتقاد لألسماء 
التي تربطنا بهم عالقة صداقة، 
وهذا األمر هو ما أوجد عالقة 
الثقة مع املشــاهد، وحرصت 
مع احمللل ناصر العبدلي، الذي 
٠شاركني في اكثر من ٠شاركني في اكثر من 4٠ حلقة 
ناقشنا فيها ما يزيد على ٢5

موضوعــا، علــى التنوع في 
مختلف القضايا، وفق أسس 
الدقــة واحليادية، وأال نكون 

هني. موجهني. موّجهني. 
وأشــار الرفاعــي الــى أن 
طبيعــة البرنامج التحليلية 
الــالــال لالســتمرار  ــجتعلــه قابــجتعلــه قاب
حتى بعــد انتهاء االنتخابات 
الكويتية، ليتناول أي قضية 
معينة بالتحليل واملناقشــة، 
مؤكــدا ان هــذا هــو الــدور 
الاحلقيقي لإلعــالاحلقيقي لإلعــالم بأن يحلل 
ويفســر املعلومة وال يكتفي 
فقــط بنقلهــا، الفتــا الى أن 
لبرنامــج  اليــوم  تقدميــه 
سياســي يأتــي بعــد أن قدم 
مجموعة من البرامج املتنوعة 
)شبابية، اجتماعية، طالبية، 

سياسية...(. وأوضح: قدمت 
في مرحلة الشــباب البرامج 
الشــبابية التي يصعب علي 

تقدميهــا اليــوم، وأثناء تلك 
الفترة لم اكن قادرا على تقدمي 
برامج سياسية ألنني لم أكن 

أمتلك اخلبرة الكافية لتقدميها 
في تلك السن الصغيرة مقارنة 

باليوم. 
واستطرد: لكن هذا ال مينع 
أنني من املؤمنني بأهمية توافر 
مرونــة االنتقــال للمذيع بني 
مختلف أنــواع البرامج، وأال 
يحصــر نفســه فــي برنامج 
واحد، وشخصيا بعد أن انتهت 
االنتخابات أعــود الى تقدمي 
البرنامجي »ســالبرنامجي »ســالم يا كويت« 
وبرنامــج »أكادميية طالب«، 
مع احتمالية عــودة برنامج 

»املرصد«. 
وأكــد الرفاعي انه ســعيد 
بســقف احلرية لديه في قناة 
»الكوت«، معتبرا انه ال يحتاج 
لرفع السقف أكثر، وأنه يجمعه 
باحملطة والقائمني عليها تفاهم 
وحوار حول ما يجب عرضه، 
مبديا استغرابه من حالة اللهاث 
وراء املادة أو الشهرة، التي بات 
فيها بعض الشخصيات على 
التواصــل االجتماعي  مواقع 
حتولوا - حسب قوله - الى 
»بقالــة« تعلن عن كل شــيء 
دون وضع معايير أو اعتبارات 

للكثير من األمور. 
وأضــاف قائال: شــخصيا 
عرضــت علــي مبالــغ مالية 
كبيرة فقــط لوضع إعالنات 
لشــخصيات بعينهــا لكنني 
رفضت، ألنني اعتبر حساباتي 
على مواقع التواصل االجتماعي 
مســاحة خاصة بي أعبر من 
خاللها عن أفكاري وقناعاتي 

اخلاصة.

أحمد الرفاعي

قدمت في مرحلة 
الشباب البرامج 
الشبابية التي 
يصعب علّي 
تقدميها اليوم

أصالة
مهددة باإلفالس: 

أعيش كابوساً!

يسرا ومادلني ودرة يعترضن على العنف ضد املرأة

وافقت النجمات يسرا، ومادلني طبر، ودرة على 
التضامــن ملواجهة العنــف ضد املــرأة، باحتفالية 
سينمائية ينظمها مهرجان األقصر للسينما االفريقية 
بالتعــاون مع اجلمعية االفريقيــة اللجنة القومية 
لالحتاد االفريقي وصندوق التنمية الثقافية، تشهد 
أســبوعا لعرض أفالم العنف ضــد املرأة االفريقية 

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة.
وذكرت تقارير صحافية أن إدارة املهرجان أعلنت 
في بيان لها أنه سيحضر حفل االفتتاح يسرا وهالة 

صدقي ولبلبة وبشرى ويسرا اللوزي ودرة وناهد 
ال طبر ومنال ســال طبر ومنال ســالمة واملخرجة  نيالســباعي ومادلــنيالســباعي ومادلــني
إنعام محمد علي واملخرجة شــويكار خليفة وعدد 

من سفراء الدول االفريقية لدى مصر.
كما سيحضر احلفل رئيس شرف الدورة السادسة 
من مهرجان األقصر للســينما االفريقية التي تقام 
مــن ١٠ إلى ٢٢ مارس املقبل املخرج خالد يوســف، 
ورئيــس اللجنة العليا للمهرجان الكاتب يوســف 
القعيد والفنانون سلوى محمد علي وصبري فواز 

والناقد فاروق عبداخلالق، والسيناريست سيد فؤاد 
رئيس مهرجان األقصر للسينما االفريقية واملخرجة 
عزة احلسيني مدير املهرجان واملخرج مسعد فودة 

نقيب املهن السينمائية.
ويشهد األسبوع عرض أفالم »ساحرة احلرب« 
مــن الكونغو الدميوقراطيــة، و»قصة كامباال« من 
أوغندا، و»العفو« من رواندا، و»أملا« من الكاميرون، 
و»موســوجنوا« مــن ليســوتو، و»بطول شــجرة 

الباوباب« من السنغال.

درة مادلني طبر يسرا

بعد أن شاركت في تقدمي »نشراته« اإلخبارية

إميان الشهاب تشكر املسؤولني
مانيُمانيفي التلفزيون العمانيُمانيُفي التلفزيون العُمانيفي التلفزيون العمانيفي التلفزيون العمانيُمانيُماني

خلود أبوالمجد

في إطار تبادل املذيعني بني دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج، حلت 
مذيعة األخبار القديرة إميان أحمد 
الشهاب ضيفة على تلفزيون سلطنة 
عمان الشقيقة وذلك مبناسبة العيد 
٦الوطني الـ ٦الوطني الـ 4٦ للسلطنة، حيث شاركت 
الشهاب في تقدمي عدد من النشرات 
اإلخباريــة بالتلفزيون العماني مع 
نخبة مميزة من املذيعني العمانيني.
وبعد عودتها إلى البالد شــكرت 
املذيعة القديرة إميان أحمد الشهاب 
املسؤولني في التلفزيون العماني على 
حفاوة االستقبال، متمنية لسلطنة 
عمان الشــقيقة كل تقــدم وازدهار 

مبناسبة عيدها الوطني الـ 4٦.
وقالــت فــي تصريــح خــاص 
لـ»األنباء« إنها سعيدة بهذه التجربة 
التي عرفتهــا عن قرب على مذيعي 
األخبار في التلفزيون العماني الذين 
يتمتعون بخبــرة وإمكانات جيدة 
نفخر بها في دول اخلليج، متمنية 
لهم كل توفيق وجناح في مسيرتهم 

اإلعالمية. إميان أثناء تقدمي النشرة

.. وفي االستديو

إميان الشهاب مع طاقم النشرة




