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»نبض الكويت 88.8« كشفت النقاب عن خطتها المقبلة

سماح جمال 

كشــفت إذاعة »نبــض الكويت 
88.8« النقــاب عن احللــة اجلديدة 
لبرنامــج »ســنا الكويــت« وذلــك 
خــال مؤمتر صحافي أقيم مســاء 
امــس األول في مقر اإلذاعة مبجمع 
»36٠«، والبرنامج من تقدمي اإلعامي 
سلمان النجادي، واإلعامية زينب 
بنت علي، ومن إعداد هاشــم محمد 

وداوود النماس. 
ومت خــال املؤمتــر الصحافــي 
اســتعراض الفقرات اجلديدة التي 
ســيتضمنها البرنامــج، حيث اكد 
ســلمان وزينــب على الــدور الذي 
قــام به الفريــق األول من زمائهما 
الذيــن عملوا في البرنامج، وهو ما 
اعتبراه مبنزلة األساس الذي اكما 
عليه وانطلقا من خاله بهذه احللة 

اجلديدة.
وشــددا علــى الثقــة واحلريــة 
الامحدودة التي منحتهما اياها إدارة 
إذاعة »نبض الكويت 88.8« ليقدما 
كل ما لديهما على الهواء وملدة ثاث 
ساعات من السادسة والنصف وحتى 

التاسعة والنصف صباحا. 
كما أشــار النجــادي وبنت علي 
إلــى انهما انطلقا من الواقع احمللي 
الى جانــب اطاعهما على التجارب 
العربية والعاملية، حتى يقدما هذه 
التركيبة الصباحية املختلفة، التي 
يغلب عليها الطابع الكوميدي ولكن 
فــي نفس الوقت قــد تأخذ منحنى 
اكثر جدية في حال تطلب األمر ذلك.
ولفت النجادي إلى حرصه على 
متابعــة االنتقــادات والتعليقــات 
التــي توجه له بصورة شــخصية 
أو لبرنامجه من خال اطاعه على 
التعليقات التــي تكتب عبر مواقع 
التواصل االجتماعي املختلفة، معلنا 
عن احد األدوار املجتمعية التي يقوم 
بها »سنا الكويت«، من خال توفيرهم 
لفرصة التدريب لطالبة في جامعة 
اخلليج فاطمة، وختم سلمان بالقول: 

»البيت بيتكم.. والتردد 88.8«.
ومــن جهتــه حتــدث الرئيــس 
التنفيــذي إلذاعة »نبــض الكويت 
88.8« االعامي طال ثنيان الياقوت، 

قائا: اكشف اليوم كذلك عن أربعة 
برامج سيبدأ بثها قريبا عبر أثيرنا، 
وهي برنامج »عزوتنا« تقدمي طارق 
الدرباس مع الشيخ طال فاخر كل 
يوم احد من الساعة ٧ الى 9 مساء، 
وهو برنامج اجتماعي تنموي وموجه 
للشباب من خال رسائل توجيهية 

وتربوية. 
وأضاف الياقوت: اإلعامي صالح 
جرمن سيقدم برنامج »فكرة« وهو 
اجتماعــي ويطــرح مجموعــة من 
األسئلة حول قضية أو مشكلة، ومن 
ثم يفتح الباب للمستمعني ليشاركوا 
بآرائهم في القضية، وبعدها يتحدث 

سلمان النجادي انضم الينا في شهر 
يونيــو املاضــي، وأصبحــت هناك 
فقرات جديدة يستمع لها اجلمهور 
منــذ فترة، ومن خــال هذا املؤمتر 
الصحافــي عرفنــا اكثــر عــن هذه 
الفقرات، وكذلك كانت فرصة جيدة 
لنلتقي مع شركات الدعاية واإلعان 
والصحافة فهذا النوع من التواصل 
اعتبره أمرا مهما وأساسيا.  وحول 
السبب الذي دفعه لتحويل طبيعة 
البرنامج الذي يتناوب على تقدميه 
مجموعــة متنوعة من املذيعني إلى 
اختيار مذيعني فقط ليقدماه، رد: كان 
اعتقادنا في البدايــة عندما انطلق 

املسؤول عن احللول للمشكلة وكيفية 
التعامــل معهــا. وتابــع: وســتطل 
اإلعامية لينا في برنامج أسبوعي 
يتحــدث عن جمــال املــرأة وكل ما 
يخصها من دور األزياء وحوار مباشر 
معها الى جانب املداخات الهاتفية.

واستطرد: وسيكون هناك برنامج 
آخر سيبدأ في االول من نوفمبر املقبل 
 The« من الساعة 6 الى ٧ مساء هو
party book«، وســيكون استضافة 
للصالونات والعيادات التجميلية. 
وفي تصريح خاص لـ »األنباء«عن 
احلدث، قال الياقوت: انطلق برنامج 
»سنا الكويت« في ٢٠١6/١١/١٠ ولكن 

»سنا الكويت« ان تواجد مجموعة 
كبيرة من املذيعني الذين يتناوبون 
على تقدميه ســيكون أمرا ايجابيا 
ولكننــا وجدنــا العكــس، فالناس 
اختلــط عليهم األمــر ومن االفضل 
ان يكون هناك تواجد لفريق واحد 
وثابت بناء على دراسة إعانية من 
شركات اإلعان وما وجدناه من رأي 
اجلمهور، ووجدنا ان يقدمه سلمان 
النجادي وزينب.  وأشــاد الياقوت 
بالتفاهم بني سلمان وزينب، وقال: 
البرنامج حيوي جدا والتوافق بينهما 
جميل، كما انهما يحضران املواد التي 
يقدمانها على الهواء مبكرا، ويركزان 
علــى اجلانب اإليجابي الذي يرغب 

املستمعون في سماعه صباحا. 
ومن جهته، قال اإلعامي سلمان 
النجادي لـ »األنباء«: وجودي حاليا 
ليس قصورا في الزماء الســابقني 
في »ســنا الكويــت«، ولكن أحببنا 
أن نقــدم روحنا بناء على األرضية 
التي قدمها زماؤنا من قبلنا، ومدة 
البرنامــج تســمح لنا بــأن نغطي 
كافة الشــرائح املجتمعية املختلفة 
في فترة الصباح، والبرنامج منوع 
من الثقافة، التوعية وغيرها، وهو 
بالنهاية برنامج »من الشارع والى 
الشــارع« ولذا هو قائم على أسس 
إعامية وأهمهــا التنوع، والتواجد 
في االعام مبعنى ألن التواجد بدون 

معنى ما له معنى.
وبدورهــا حتدثــت اإلعاميــة 
زينب بنت علي لـ »األنباء«، فقالت: 
ال ميكننــا أن ننكــر كل اجلهد الذي 
قدمه زماؤنا من قبلنا ونريد عمل 
نقلة في البرامج الصباحية، وهناك 
مجموعة منوعــة من الفقرات التي 
يسهل حفظها وتطبيقها فيما بعد. 
وأكملت زينــب: حتى فقرة االبراج 
التي يحب اجلمهور االستماع اليها 
مني ســتكون موجــودة، ولكن في 
نفس الوقت أريد التركيز في االمور 
التي تؤثر على الشخصية، وأنواع 
الشخصيات، ولغة اجلسد وغيرها 
من املواضيع التي جتذب اجلمهور، 
مؤكدة انها اكتشفت نفسها اكثر في 
البرامج الصباحيــة وتعرفت على 

شريحة جديدة من املستمعني.  جانب من احلضور 

)محمد هاشم( الرئيس التنفيذي إلذاعة »نبض الكويت 88.8« اإلعالمي طالل الياقوتفريق محطة »نبض الكويت 88.8« في لقطة جماعية 

 فقرات »سنا الكويت« اجلديدة
استعرض سلمان النجادي وزينب بنت علي، خالل املؤمتر الصحافي، 

أجزاء من الفقرات املسجلة والتي سيتم بثها في »سنا الكويت«، وهي: 
- »شارع الصحافة« تتضمن اهم األخبار وأبرز العناوين التي قد يحتاجها 

املواطن.
- »جونا اليوم« حالة الطقس وتكون مع عيسى رمضان.

- »فقرة املرور« تكون مباشرة على الهواء من الرائد عثمان الغريب.
- »من وراء الشاشــة« تتناول كل ما يخص الفن »محليا، خليجيا، عربيا 

وعامليا«، وتركز على خفايا الوسط الفني واملعلومات.
- »تشامبنوز« تتحدث عن املواضيع الرياضية.

- »فخرنا« تتحدث عن النجوم الذين حققوا إجنازات سواء كانوا متواجدين 
حاليا أو في السابق.

- »شالطبخة« وصفات بسيطة تقدم بطريقة يومية مع »شيف« مختلف. 
- »نبضك في ســنا الكويت« فقرة طبية تقدم النصائح الطبية والرياضية 
التي يحتاج املســتمع ملعرفتها مع د.بدر املهدي استشاري أمراض القلب 

والقسطرة القلبية.
- »بني سطرين« املختصة بالكتاب وتتحدث عن ابرز الكتب والكتاب.

- »اب يديد« وهي لعرض التطبيقات اجلديدة على الهواتف الذكية اخلاصة 
بتسويق االفكار واملشاريع التي تخدم املجتمع.

- »color bar« أقــرب الى »بروفيل« يتحدث عن الفنانني وجتعل اجلمهور 
يقترب اكثر منهم. 

- »ســالفتك اليوم« وتتحدث عن االبراج، ولكن مــن خالل التركيز على 
اجلوانب اإليجابية بصورة اكبر.

- »جان مادريت« معلومات قصيرة تهتم باالحداث التي حدثت في مثل هذا 
اليوم في مجاالت متنوعة.

- »حضرة ملوك« تتحدث عن بورصة أســعار سوق السمك، ومعلومات 
عن احلياة البحرية، وتنتهي بوجبة سمك يقدمها احلداق مالك اخلياط.

- »skin care« تتحدث عن كل االمور التي تعنى باالهتمام بالبشــرة لكل 
أفراد األسرة.

- »مكــس اخلميس« بداية عطلة نهاية االســبوع ويكون النقلة من خالل 
طرح أغنيات منوعة.

- »ســناء في ســنى« وتقدمها اإلعالمية البحرينية سناء السعد، وتعكس 
أواصر القرب بني الكويت ودول اخلليج من النواحي االجتماعية والعادات 

والتقاليد وغيرها من األمور.
- »أسس« معلومات بسيطة وأساسية يحتاجها الرواد من الشباب الراغبني 

في تأسيس مشاريعهم اخلاصة، بصورة يومية وفي اقل من 30 ثانية.
- »عمــار« وتتحدث عن املعلومات حول املباني واملؤسســات احلديثة أو 

القدمية التي يستفيد منها املستمع.
- »حلو تعرف« تستعرض مجموعة من املعلومات التي قد تكون غائبة عن 

ذهن البعض ولكنهم يحتاجون اليها. 
- »خذ عندك« تقدم مجموعة من املعلومات العلمية التي يتم تكويتها.

وليد كنفاني واثنان من احلضور مقدما برنامج »سنا الكويت« سلمان النجادي وزينب بنت علي

منتج يبي وسيلة للوصول 
إلى قناة خليجية علشان 

تدعمه في مشروعه 
التلفزيوني اللي يشارك 

فيه نخبة من الشباب 
املوهوبني في التمثيل 

والتقدمي بس للحني مو 
القي هالدعم.. 

اهلل يعينك!

مذيعة قاعدة تدقدق 
على الصحافة علشان 

يكتبون عنها وميدحونها 
ويلمعونها بعد الهجوم 

عليها في مواقع التواصل 
االجتماعي بسبة مالبسها 

املثيرة وحركاتها 
الصبيانية.. 
اهلل يشفيچ!

ممثلة مثيرة للجدل 
طايحتله تصريحات 

بالسياسة غريبة وعجيبة 
ومستفزة لبعض 

متابعينها في االنستقرام، 
واملصيبة سوالفها 

تفشــل في حياتها 
الشخصيــة.. 

احلمد هلل والشكر!

دعم صبيانية مثيرة

بيروت- بولين فاضل

النجمة كارول ســماحة منشغلة هذه الفترة 
بتصوير فيلمها األول »بالصدفة« الذي يجمعها 
بطولة باملمثل بديع أبو شقرا فيما تشارك املمثلة 
الشــقراء باميا الكيك فــي العمل إلى جانب 
نخبة من األســماء. وتصور مشاهد الفيلم، 
الذي كتبته كلوديا مرشليان ويخرجه باسم 
كريســتو، حاليا في لبنان على أن ينطلق 
عرضه في الصــاالت أواخر العام احلالي، 
وتدور قصته حول الطبقية التي تعاني 
منها إحدى السيدات قبل أن جتد احلب 
الذي تبحث عنه. ومن املقرر أن يضع 
الفنــان مروان خــوري أغنية الفيلم 
على أن تكون املوسيقى التصويرية 
في سياق العمل من توقيع الفنان 

ميشال فاضل.

كارول سماحة 
حتارب الطبقية

الياقوت: فريق واحد وثابت لـ »سنا الكويت« .. و4 برامج جديدة قريباً

شيماءبدر محارب

مفرح الشمري
@Mefrehs

يقيم مركز جابر األحمد الثقافي الثاثاء املقبل ليلة غنائية 
خاصة للفنان الراحل عبداهلل فضالة مبناسبة ذكرى مرور 5٠ 
عاما على وفاته، وذلك مبشــاركة فرقة املركز التي أبدعت في 
ترجمة الرؤية املعاصرة لـ »مذكرات بحار« يقودها املايسترو 
د.محمد باقر وغناء الفنانني صاح حمد خليفة وحمد العماري 
والفنانة شيماء الذين سيغنون أغاني خالدة لدى أهل الكويت 
واخلليج مثل »طال هجر احلبايب« و»مســكني راعي الهوى« 
و»على خدي أحط إيدي« وغيرها الكثير من األغاني التي حفرت 
اســمه في قلوب الكثير. ليلة الراحل عبداهلل فضالة الغنائية 
ستكون من إخراج القدير بدر محارب وهي بادرة يشكر عليها 
املسؤولون في مركز جابر األحمد الثقافي الذين يريدون تذكير 
اجليــل احلالي بإبداعــات الزمن اجلميل، ومن هــؤالء الراحل 
عبداهلل فضالة الذي يعتبر فنانا كويتيا شــاما، كتب الكلمة 
وحلنها وغناها، حيث سطر الشعر بالعامية وبالفصحى، وحلن 

وغنى أكثر من 5٠٠ أغنية معظمها من أشعاره.

ليلة غنائية للراحل عبداهلل فضالة  
في»جابر الثقافي« الثالثاء املقبل


