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 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب
سن فينير
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الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن��ني واجلف��ون و�ش����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�ش�������داد الأنف وال�ش�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

د.  ممـدوح مـــــنــــاعد.  محسن آبل صادق

  العنــوان: الرقـعـي - قطعـــة 2 - ق�سيـمــة 78 - خلف فـنـدق رمــادا

تليفون: 24991990 - 24991099  -     98778662

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

البورد الأملاين يف جراحة العيون

البورد العربي - الأردن

املجل�س العـاملـي للعـيـون - لـنـدن

ع�سو الأكادميية الأوروبية لت�سحيح النظر - دبلن

فنون
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠١٧

PDF 13ملشاهدة الصفحة
أكدت أن المحسوبية والواسطة أبرز مشاكل اإلعالم

غادة السراج لـ »األنباء«: طموحي أن أصبح وكيلة للوزارة
أميرة عزام

@amira3zzam

غادة السراج رئيسة قسم 
المذيعين والمذيعات بتلفزيون 

الكويت، لديها العديد من البرامج 
التلفزيونية واإلذاعية، ولكن االقرب 

لها برنامج »صباح الخير يا كويت« 
التلفزيوني. »األنباء« التقت المذيعة 

غادة السراج في دردشة خفيفة، 
فكان هذا الحوار:

ما البرامج التي 
تتخصصني بها؟

٭ أفضــل البرامج املنوعة، 
حاليا لدي برنامج »صباح 
اخلير يا كويت«، فأنا أعمل 
علــى هــذا البرنامــج ملــدة 
أربع ســنوات، واستمتعت 
به كثيرا. البرنامج يتحدث 
عن أحوال الكويت بالصوت 

والصورة.

كيف بدأت مسيرتك 
اإلعالمية؟

شاشــة  علــى  بــدأت  ٭ 
التلفزيــون عــام ٢٠٠٦ مع 
بدايــة دخول املرأة البرملان 
بطلب من علي الريس الذي 
أصــر علــى أن أعمــل على 
الشاشــة ألننــي كنت أعمل 

بـ»الصوت« فقط.
عملت ببرنامج »مساء 
اخلير يا كويت« وبرنامج 
باســم »مشــوار«،  فنــي 
وتصدرت برامج املناسبات 
كاألعيــاد الوطنية وتولي 
الســمو االميــر  صاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمــد 
احلكم واحللقات اخلاصة 
بتسمية سموه قائدا للعمل 

االنساني.

ما أفضل برنامج 
قدمتيه؟

٭ أحب كل برامجي، فبكل 
برنامج خرجــت بصورة 
مختلفــة. لكــن برنامــج 
»صبــاح اخلير يا كويت« 
قريب إلي، فبدايته صباح 
واسمه صباح، فهذا االسم 

أحبــه كثيــرا »بابا صباح 
األحمد«، ال أقول ذلك تزلفا، 

فهي حقيقة وعشق.

ما البرنامج الذي 
ترغبني في تقدميه؟

٭ أطمح الى تقدمي برنامج 
»توك شو« وأفضل أن يكون 
شامال، فليست لدي مشكلة 

في أن يكون فني أو ثقافي.

ما املشاكل التي 
واجهتها باإلعالم؟

٭ احملســوبية والواسطة، 
فأحيانا يفضلون أشخاصا 
ال يستحقون ذلك. فلو اختير 
اإلعالميون حســب الكفاءة 
واخلبــرة، النتشــر اإلعالم 

بصورة واســعة وتقدم إلى 
درجة كبيرة، تصنيف اإلعالم 
أصبح غير مهني ومؤسف، 
لكن الوضع لن يستمر هكذا، 
ســيأخد ذلك بعض الوقت 

وستتحسن األمور.

ما طموحك؟
٭ أود أن أصبح وكيلة للوزارة.

غادة السراج

تصنيف اإلعالم 
أصبح غير مهني.. 

و»صباح اخلير« 
يعني لي الكثير

حبيبة سعد رمضان في فرنسا وعينه على الزواج
بيروت - بولين فاضل

شيئا فشيئا يكشف النجم 
ســعد رمضان عــن تفاصيل 
تتعلق بحبيبته التي يعيش 
وإياها قصة حب منذ أكثر من 
سنة ونصف السنة. احلبيبة 
تدعى »ســمية« هــي لبنانية 
مقيمة في فرنسا ويقول عنها 
سعد إنها وجه اخلير في حياته 
ومنذ تعّرف إليها شعر أن هناك 
أمورا كثيرة في احلياة تغيرت 
نحو األفضل، وهو يتمنى أن 
تكتمــل هــذه العالقة وتتوج 

بالزواج.
أما على الصعيد الفني وبعد 
انضمامه إلى شركة »روتانا«، 
يعد سعد العدة أللبومه األول 
مع الشركة، حيث حصة األسد 
فيه للشاعر علي املولى، فضال 
عن أحلــان من توقيع كل من 

بالل الزين وفضل سليمان. سعد رمضان

فيفيان مراد: سأقاضي من نسخ أغنيتي
فوجئت الفنانــة اللبنانية 
فيفيــان مراد منذ أيــام قليلة 
بصدور نســخة مــن أغنيتها 
»أيــام« بصــوت الفنــان زايد 
الصالح الذي نسبها له من دون 
ذكر أن االغنية تعود لفيفيان، 
حيث ذكــرت تقارير صحافية 
انــه اصدرها علــى انها أغنية 
جديدة لــه وغير في توزيعها 

املوسيقي.
وباشرت فيفيان في اتخاذ 
الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 
بحــق زايد الصالــح ألنه قدم 
االغنية بطريقة غير شــرعية 
من دون احلصول على حقوق 
امللكية الفكرية وتصرف بشكل 
انفرادي ويدعي بحسب ما نشره 
ان االغنية له وهي ليست لها.

ومن اجلدير ذكره ان فيفيان 
مــراد أطلقت منذ أيــام أغنية 
جديــدة حملــت عنــوان »غل 
بقلبــي« من كلمات د.ميشــال 
جحا، وأحلــان جوزيف جحا، 
ومن توزيع باسم رزق، وإنتاج 
شركة اليف ستايلز ستوديوز. فيفيان مراد


