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رنا شميس

تأثرت بالسنعوسي والنجار 
واجلاسم.. ولكل مذيع أسلوبه

 اإلعالم املصري بوابة 
إلى الشهرة.. وفوزي وشلهوب 

ونيشان وخليفة وأديب 
والشاذلي ذخر للشاشة العربية

يطمح إلى برامج فنية عربية شفافة

عبداهلل يحيى الطراح لـ »األنباء«: 
مقدم البرامج يجب أن يكون ملماً ومتابعاً للموضوعات

أميرة عزام
@amira3zzam

بدايته كانت في مجال الصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية قبل 
انتهاء دراسته في قســم اإلعالم بكلية اآلداب، وصوال الى تلفزيون 
الكويت، حيث أعــد الكثير من البرامج الى أن قدم فقرة في برنامج 
»مساء اخلير يا كويت« وتوالت عليه العروض التلفزيونية في مجال 
التقدمي، واليوم يقدم فقرة »مع عبداهلل« في برنامج »ليالي الكويت«، 
وهو من أقوى برامج »النايت شو« حاليا.. انه املذيع عبداهلل يحيى 
الطراح الذي التقته »األنباء« في هذا احلوار الشائق، فإلى التفاصيل:

متيزت في البرامج املنوعة.. هل هناك نية لالنتقال 
الى البرامج السياسية؟

٭ في بداياتي وإلى اآلن قدمت العديد من البرامج املنوعة 
مثل »صباح اخلير يا كويت« و»ليالي الكويت« و»غبقة 
رمضانية« التي حتوي بعض الفقرات االقتصادية 
والسياسية واملنوعة، وأرى أن مقدم البرامج يجب 
أن يكون ملما ومتابعا جيدا للموضوعات املختلفة، 
ولكن ال أرى أنني أميل إلى تقدمي األخبار، فهناك من 

هم أجدر مني في هذه النوعية من البرامج.

هل لديك طموح للتقدمي خارج الكويت؟
٭ أرى أننــي متيزت في تلفزيون دولتي الرســمي 
بتقدمي مثال للشاب الكويتي وبتقدمي لون جديد من 
البرامج احلوارية الفنية التي تعتمد على الشــفافية 
والصراحة واجلــرأة غير املبتذلة، وهذه النوعية لم 
يقدمها تلفزيون الكويت من قبل، إال أنها موجودة في 
أغلب القنوات العربية والعاملية، وان وجدت العرض 
املناسب بأن أمثل الكويت في اخلارج ال مانع من ذلك.

ماذا لو عرض عليك تقدمي برنامج عربي مشترك؟

٭ شرف لي كشاب كويتي من تلفزيون الكويت، تلفزيون النهضة 
والعراقة، ومن بلد الثقافة والفن الكويت، أن أشــارك في تقدمي 
برنامج عربي يرقى للمشاهد أينما كان، فاإلعالم ال هوية له ومتى 

ما توافرت الفكرة اجليدة لهذا العمل فسأسعى الى املشاركة.

بالنسبة للمدارس اإلعالمية العربية، كيف ترى جتربة 
اإلعالم الكويتي مقارنة باإلعالمني اللبناني واملصري؟

٭ جتربة اإلعــالم الكويتي واحدة من أجنح التجارب اإلعالمية 
العربية، وال أرى أن هناك تصنيفا لإلعالم حاليا في زمن التواصل 
االجتماعي، فجميع التجارب العربية مفتوحة بعضها على بعض، 
ولكن يبقــى اإلعالم املصري بوابة دخول للعديد من اإلعالميني 

والفنانني إلى الشهرة.

من أكثر الشخصيات اإلعالمية العربية املؤثرة؟
٭ اإلعالم العربي زاخر بالشــخصيات اإلعالمية على مســتوى 
البرامــج احلوارية، مثــل االعالمي مفيد فــوزي وطوني خليفة 
ونيشــان وأيضا عمرو أديب وراغدة شــلهوب ومنى الشــاذلي 

وغيرهم من اإلعالميني الذين تزخر بهم الشاشات العربية.

أكثر الشخصيات اإلعالمية التي تأثرت بها؟
٭ تأثــرت بعمالقــة اإلعالم فــي الكويت أمثــال اإلعالمي محمد 
السنعوســي وعبدالرحمن النجار واالعالمي يوســف اجلاسم، 
والشاشــة الكويتية تتمتع بنماذج مشــرفة يقتــدى بها، إال ان 
لكل دولــة زمنا ورجاال، ويبقى لكل إعالمــي خط مختلف مهما 
تأثر باملــدارس اإلعالمية، إال انه يحتاج إلــى أن ينفرد بطريقة 

وأسلوب مييزه.

كلمة جلريدة »األنباء«؟
٭ مــن الصحف الكويتية التي نفتخر بوجودها واســتمرارها، 
وأبارك لها مرور 41 عاما من التميز واملهنية واالحترافية، وإلى 

مزيد من االستمرار والتألق بني الصحف العربية.

متيزت في تلفزيون دولتي 
 الرسمي بتقدمي لون جديد 
من البرامج احلوارية الفنية

مطربة مثيرة للجدل خايفة 
من مواجهة جمهورها في 

دولة خليجية بعد تصريحاتها 
بحق زميلتها من خالل لقاء 
تلفزيوني واللي هاجموها 

جمهور زميلتها بسبة 
 هالتصريحات.. 

بوطبيع ماييوز من طبعه!

مخرج خليجي استبعد 
ممثلة عربية النها تتدلع 

وايد في لوكيشن التصوير 
ورغم حتذيرات هاملخرج 

الكثيرة لها اال ان صاحبتنا 
شادة الظهر باملنتج اللي 

تخلى عنها باألخير.. 
زين تسوي فيها!

مقدمة برامج في قناة 
خاصة هاأليام قاعدة 

متدح برنامجها في مواقع 
التواصل مع انه الكل 

يذم طريقة تقدميها اللي 
بحاجة لدورات مكثفة.. 

اهلل يشفيچ!

تصريحاتحتذيرات ذم

هذه شروط عمرو دياب حلضور حفله اجلديد
يستعد النجم عمرو دياب 
إلحياء حفل غنائي جديد بأحد 
املراكز التجارية الشهيرة في 

القاهرة.
تقاريــر  كشــفت  وقــد 
صحافية عن الشــروط التي 
فرضهــا منظمــو حفل دياب 
على احلضور منها انه سيتم 
منــع دخول من هــم أقل من 
1٢ عاما، كما مت فرض شــرط 
على فئة الـ vip، وهو أال يتم 
بيع أكثر من ٧ تذاكر لشخص 
واحــد، وأن يكون من ضمن 
احلاضرين معه ثنائيات سواء 
كانوا مرتبطني أو مخطوبني 

أو متزوجني.
وكشــفت التقاريــر أيضا 
أن تذاكــر احلفــل أوشــكت 
علــى النفــاد، حيث شــهدت 
مقرات بيعها إقباال كبيرا من 

اجلمهور.
يذكر أن عمرو دياب كان قد 
وقع في أزمة شديدة بعد أن 
وضعت الشركة املنظمة حلفله 
الكريسماس املاضية  بأعياد 
عددا من الشروط للحضور، 
وأهمهــا منــع احملجبات من 
دخول حفل عمرو دياب، وهو 
ما رفضه الفنان، وبالفعل مت 

التخلي عن هذا الشرط. عمرو دياب

أطلقت الفنانة شذى حسون ڤيديو كليب ألغنية 
جديدة بعنوان »فرعون« من أحلان املوسيقار طالل 

وكلمات الشــاعر طارش قطن، ويقول مطلعها: »يا 
مسوي علي فرعون.. ال تلعب على مجنون«.

وتظهر حسون في الكليب بشخصيتني هما »نفرتيتي« 
و»كليوباترا« بفكرة مســتوحاة من فيلم عاملي مشهور، 

حيــث تدور أحداثه في متحف للمشــاهير وتقوم هي بدور 
حارســة املتحــف وأثناء نوبة احلراســة ليال تتخيل نفســها 

إحدى الشــخصيات املوجودة في إطار كوميــدي يعكس جانبا 
من شخصيتها احلقيقية.

 والكليــب من إخراج عــالء األنصاري الذي صــوره على مدار 
3 أيام في العاصمة اللبنانية بيروت في ثاني تعاون يجمعه بها 
بعد أن أخرج لها سابقا كليب أغنية »مزيون«، علما أن هذا الكليب 
يتميز باستخدام تقنيات الغرافيك الذي أضاف للكليب متيزا عما 

يقدم حاليا في الساحة الفنية.
من جانب آخر، وعما إذا كانت تعتذر للفنانة ديانا حداد ألنها 

سرقت منها لقب »البرنسيسة«، أو تقول لها هذا لقبي ابحثي عن 
لقب آخر، قالت شــذى في حوار تلفزيوني: لن أقول كال اجلوابني، 
لست بحاجة لالعتذار ألحد، ألن األلقاب هي من اجلمهور، وليست 

حكرا على أحد.

شذى حسون تطلق »فرعون« 
وتؤكد: لن أعتذر لديانا حداد!

دمشق - هدى العبود 

التقت »األنباء« الفنانة السورية رنا شميس بطلة فيلم 
»فانية وتتبدد« قبل مغادرتها العاصمة السورية دمشق 
بساعة إلى طهران حلضور افتتاح فيلم »زيتونة سعد«، 
مــن إخراج وتأليف أحمد الزايري، وتشــارك في بطولة 
الفيلم مع موهبة »ذا فويس كيدز« عبدالرحيم احللبي.

ونظــرا لضيق الوقت بدأنا احلديث مباشــرة مع رنا 
عن مضمون الفيلــم، فقالت: جميعنا يعلم أن احلرب ال 
توفر طفال وال شيخا وال امرأة، مبعنى أنها تأخذ األخضر 
واليابــس في طريقها، لكننــا اليوم ومن خالل »زيتونة 
سعد« سيكون احلدث املهم واالهم هو إلقاء الضوء على 
األطفال الذيــن تعرضوا إلصابات أدت إلى إعاقات جراء 
احلرب، ومن هنا بدأت أحداث الفيلم، وكيف أن اإلنسان 
يستطيع أن يتغلب على إعاقته بالصبر واإلميان واإلصرار.

وعن دورها قالت: أجسد دور أم لطفل فقد بصره، بعد 
أن أصيب بقذيفة، وتعاني من حرمان طفلها نعمة البصر، 
وكيف أن احلياة أصبحت بالنســبة له ظالما دامســا، ال 
يرى شيئا، وال يستطيع أن يتحرك إال من خالل مساعدة 
أمه، لكن األم وعلى الرغم من األلم الذي تعاني منه جراء 
مصيبتها بفقدان ابنها لبصره مدى احلياة، تعمل جاهدة 
ألن جتعله يحب احلياة وتدفعه للخروج من عزلته ألنه 

كان يصر على البقاء داخل اجلدران وال يواجه احدا.
 يذكــر أن النجمة الســورية رنا شــميس لها العديد 
من األفالم السينمائية، وحازت عدة جوائز منها جائزة 
مهرجان اإلســكندرية عن فيلم »فانية وتتبدد« للمخرج 
العاملي جندت أنزور و»زيتونة سعد« واملسلسالت مثل 
»الرابوص« و»أزمة عائلية« و»بقعة ضوء« و»باب احلارة« 

و»أسعد الوراق« و»رايات احلق«، والقائمة تطول.

رنا شميس: »زيتونة سعد« يجسد معاناة األطفال 
جراء إصاباتهم بقذائف حرب

توجهت إلى طهران حلضور افتتاح الفيلم

ليلى علوي ترد على إشاعات استبدالها بنجمة أخرى
للمشروع لكنها بعد جلسات 
عمل للبحث في فكرة البرنامج 
شعرت بأنها لن تضيف إلى 
مسيرتها فقررت االعتذار قبل 
التعاقد، كمــا أزعجها ما قيل 
عن حلول جنمة أخرى مكانها 
نافية حقيقة األمر، وأضافت: 
»كيف أكون مرشــحة وهناك 
جنمــة أخرى؟ كيــف لهم أن 
يرددوا هذا الكالم؟«.  وتابعت 
بأنــه إذا ذهــب البرنامج إلى 
أي فنانــة أخرى فلن تنزعج 
بالتأكيد ألنهــا اعتذرت عنه 
قبل البدء به، وقالت ليلى إن 

كونها فنانة يحتم عليها ذلك 
اختيار اطاللتها بعناية في أي 
برنامج أو مشروع مختلف، إذ 
»يجب أن تكون اطاللتي إضافة 
لي« ولن تقوم باخلطوة ملجرد 

تقدمي جتربة جديدة.
وعمــا إذا كانت ســتدخل 
مشــروعا ســينمائيا قريبا، 
قالت إنها حاليا تقرأ سيناريو 
أكثر من عمل فهي في إجازة 
من الدراما بعد أن وجدت أن 
األعمال التــي عرضت عليها 
ليست باملستوى الذي قدمته 

في السنوات املاضية.

بعــد أن أعلنــت النجمــة 
ليلى علــوي من قبل أنها لن 
تشارك في أي عمل درامي في 
٢01٧ رغبة منها في احلصول 
على إجــازة، ذكــرت تقارير 
صحافية أن ليلى ستخوض 
جتربــة املذيعــة مــن خــالل 
برنامج رمضاني عرض عليها 
لتخوض به ماراثون البرامج 
الرمضانية، وقد بدأ تصويره 

أخيرا.
وفــي هــذا الصــدد قالت 
ليلى، في تصريحات لها، إنها 
ليلى علويبالفعل حتمســت في البداية 

.. وعز يرد على شائعة تخوفه من مواجهة السقا: أرحب باملنافسة
في مترو األنفاق وبالتحديد 
فــي محطة الشــهداء التي 
سبق أن صور فيها بعض 
 المشــاهد، مؤكــدا أنــه ال 
صحة لما تردد عن تخوف 
شــركة اإلنتاج من عرض 
الفيلم بالتزامن مع عرض 
الســقا ورمضــان  أفــالم 
وآخرين، الفتــا إلى أنه ال 
يفكر بهــذه الطريقة وهو 
سعيد بعودة السينما بهذا 
الشكل مجددا ورحب بعودة 

المنافسة.

وأشــار أحمد عــز، في 
تصريحات صحافية له، إلى 
أن الكالم عن خروج الفيلم 
غريــب قائــال: »لــم يحدد 
موعد للتصوير فكيف تم 
تأجيلــه؟ كيــف يمكن أن 
يكون قد تم تحديد الموعد 
والفيلم يجري تصوير باقي 
مشاهده حاليا؟«، نافيا ما 
تردد بشأن وقوع مشاكل 
مع صناع وفريــق العمل 
بداخل مترو األنفاق أثناء 

تصوير مشاهد الفيلم.

بعدما انتشــرت أخيرا 
أخبــار مفادهــا أن فيلــم 
»الخلية« سيعرض في عيد 
األضحى، ويعد ذلك هروبا 
للفنان أحمد عز من السباق 
الســينمائي المقبــل الذي 
يبدأ في موسم عيد الفطر 
ويشارك فيه كل من الفنان 
محمد رمضان وأحمد السقا 
والعديد من النجوم، أوضح 
أحمد عز أن الفيلم اليزال 
 فــي مرحلــة التصوير، إذ 
أحمد عزإنه يصور المشاهد األخيرة 


