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مطربة تبي تنتج مسلسل 
تلفزيوني لرمضان الياي 
مثل ماتقول بس الكاتب 
اللي متفق معاها سحب 

عليها النها فاهمة االنتاج 
غلط..

زين يسوي فيچ!

مقدم برامج مستانس 
شكله في برنامجه املنوع 
اللي قاعد يقط فيه بدليات 

ويبلع حروف ويتطنز على 
املستمعني، بس الغريبة انه 

محد قاعد يحاسبه..
 اذا حبتك عيني ماضامك الدهر!

ممثلة خليجية قاعدة 
تتدلع على مخرج عملها 

اليديد لدرجة انها ما 
تلتزم مبواعيد التصوير، 
واملصيبة هاملخرج ساكت 

على تصرفاتها.. 
 شالسالفة يالطيب! 

انتاجحروف دلع 

اختتام دورة »صناعة الهوية في شبكات 
التواصل االجتماعي« باإلذاعة

لقطة جماعية للمكرمني في الدورة

وخلق القوة في بناء العالقات 
لتحقيق األهــداف واالعتماد 
على الذات في صياغة الرسالة 
اإلعالمية الصحيحة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي املختلفة 
واالستفادة من تطبيقها عبر 
املباشــرة  البرامــج اإلذاعية 

والتسجيلية.
كما أشــاد جوهــر بجهود 
الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة 
يوسف مصطفى لفتح املجال 
أمام املذيعني ومقدمي البرامج 
اإلذاعيــة لاللتحــاق بكافــة 
الــدورات التدريبيــة املتاحة 
بحثا عن التميز واإلبداع املهني 

معربا عــن امتنانه وتقديره 
ملدير إدارة التطوير والتدريب 
كفاح عبداحلميد واألســتاذة 
منــى الشــرع والزميلة هدى 
العلي على جهودهم وحسن 
تعاملهم إلجناح دورة صناعة 
الهوية االجتماعية في شبكات 

التواصل االجتماعي.

أكــد مراقــب املذيعني في 
إذاعة الكويت اإلعالمي يوسف 
جوهر اختتام أنشطة الدورة 
التدريبيــة »صناعــة الهوية 
فــي شــبكات  االجتماعيــة 
التواصل االجتماعي« والتي 
التخطيــط  إدارة  عقدتهــا 
والتطويــر بــوزارة اإلعــالم 
التدريبي  ضمــن برنامجهــا 
للموسم احلالي بالتعاون مع 
شركة تنمية الطاقة املتكاملة 
لالستشارات والتدريب على 
مــدى خمســة أيــام بصحبة 
احملاضر د.ناصر الفريح أستاذ 

الفلسفة وعلم النفس.
وفــي هــذا الصــدد قــال 
جوهر في تصريح صحافي: 
مراقبــة املذيعــني شــاركت 
بعــدد مــن الزمالء فــي هذه 
الــدورة التدريبيــة حلصــد 
حــول  املختلفــة  املعــارف 
املواقــع االجتماعيــة ومزايا 
االنضمام للشبكات ومعرفة 
الهوية املهنيــة لكافة مواقع 
التواصل االجتماعي واخلدمات 
املتاحة بها والوصول إلى الفهم 
اإليجابي ملكاسب تلك املواقع 
وكيفيــة حتقيــق االنتشــار 
تكرمي مراقب ادارة املذيعني بالتكليف يوسف جوهر العاملي ضمن شبكة املعلومات 

سلمى سالم لـ »األنباء«: أبحث عن الكم والكيف

سلمى رشيد ترتدي احلجاب

كشفت الفنانة سلمى سالم عن تلقيها نصني 
لعملني دراميني قد يتم تصويرهما وإنتاجهما 
في شهر رمضان القادم، حيث تعكف سلمى 
على قراءة النصني قبل إعالن موافقتها من 

عدمها للجهة املنتجة. وأكدت سالم خالل 
حديثها لـ »األنباء« ان دراما العملني بعيدة 

كل البعد عن الكوميديا وكالهما كتب بشكل 
متميز، وقالت: هذا التميز قد يدفعني لقبولهما 

واملشاركة بهما في موسم رمضان القادم، 
خصوصا انه يرجح ان يعرض العمالن في 

الشهر الكرمي ما لم تتغير األمور الحقا، مضيفة 
ان ظهورها في رمضان قد ال يتوقف على 

هذين العملني، السيما انه ال يوجد ما مينعها 
من املشاركة بأعمال أخرى في حال عرض 
عليها النص اجليد الذي يضيف ملشوارها 

الفني ومينحها الفرصة إلثبات الذات ومنافسة 

زميالت املهنة من خارج وداخل الكويت. 
وتابعت: الكم والكيف كالهما مهم في العمل 
باملجال الفني لكن العملية بحاجة التزان فال 
يجب املشاركة بكم كبير من األعمال اجليدة 

منها والهابطة ملجرد املشاركة، وال يجب التوقف 
عند عمل واحد للتركيز من خالله بل الواجب 

على الفنان املشاركة بعملني أو أكثر وفي الوقت 
ذاته احلفاظ على جودة ونوعية هذه األعمال. 

وأفادت سلمى بانها خالل الفترة املاضية كانت 
في فترة راحة لشهر كامل شهد سفرها الى 
إمارة دبي في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

التي أقامت فيها ألكثر من أسبوع قبل ان تغادر 
الى سريالنكا، حيث تنقلت في عدد من املدن 

برفقة أفراد أسرتها وأقاربها قبل ان تعود في 
مطلع األسبوع املاضي للبالد.

أحمد الفضلي ٭

نشرت جنمة برنامج »أراب 
آيدول« الفنانة املغربية سلمى 

رشيد صورة عبر حسابها اخلاص 
على موقع التواصل االجتماعي 
وهي ترتدي احلجاب. وعلقت 
سلمى على الصورة: »سلمى 

رشيد اليوم بعد صالة اجلمعة اهلل 
يتقبل لنا ولكم«.

وانهالت التعليقات على الصورة 
من جمهور سلمى معبرين، حسب 

ما ذكر موقع »النشرة«، عن 
إعجابهم بها في احلجاب.

كما نشرت سلمى صورا جديدة 
لها وهي حتتضن طفلة، وعلقت 

على الصورة: »مع احلبيبة 
ديااااالي لينا.لنووووشتي في 

حوار شيق هههه. عسل واهلل ما 
شاء اهلل عليها.واهلل يحفظها«.

وتابعت: »هذه من أغلى الناس اللي 
عندي في هاد احلياة وبصراحة 

أحس أنني والدتها من شدة 
خوفي عليها. بالرغم من صغر 

سني«.

سلمى سالم

بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب.. 
نهى نبيل تعود للشاشة من جديد عبر قناة »الراي«

الغيــاب  بعــد  خصوصــا 
واالبتعــاد عن كل وســائل 
اإلعــالم، تســاؤالت كثيــره 

ستجيب عليها حصريا من 
خالل »رايكم شباب«.

عبدالحميد الخطيب ٭

والذي يصل عددهم لنصف 
مليون شخص. فماذا ستقول 
وما اجلديد الذي ســتقدمه، 

بعد غياب طويل واعتزال 
واستقرار في أميركا ومن دون 
سابق إنذار، تعود اإلعالمية 
نهى نبيل الى الشاشة للقاء 
جمهورها بعــد فترة غياب 
طويــل، وذلــك عبــر قنــاة 
»الــراي« وحتديــدا برنامج 
حيــث  شــباب«،  »رايكــم 
يســتضيفها املذيع الشــاب 
صالح الراشــد غدا الثالثاء 
في متام الســاعة السادسة 
مساء وحتى الساعة السابعة 
بتوقيت الكويت.  فبعد اكثر 
من 7 سنوات آلخر ظهور لها، 
ستكشف »ايقونة املوضة« 
كما تلقب عن خبايا كثيرة، 
ملتابعيها على االنســتغرام 
والكيك وكل وسائل اإلعالم 

صالح الراشد نهى نبيل

سلمى رشيد باحلجاب

أصالة تسافر وتنشر وصيتها

كرمي عبدالعزيز بدال من السقا لبطولة »الشريحة«
رشح املخرج خالد مهران واملنتج هاني وليم 
النجم كرمي عبدالعزيز للقيام ببطولة الفيلم 
السينمائي اجلديد »الشريحة« بدال من النجم 
أحمد السقا الذي طلب من أسرة الفيلم تأجيل 
تصويره النشغاله بالتحضير لتصوير اجلزء 
الثانــي من فيلم »اجلزيرة«. وقال مهران، في 
تصريح له، إنه ينتظر بشدة بدء تصوير أولى 
جتاربه الروائية الطويلة، وأنه في انتظار رد 

كرمي عبدالعزيز الذي مت إرسال السيناريو له، 
لكنه لم يبد حتى اآلن رأيا نهائيا حول قيامه 
ببطولة الفيلم من عدمه. وتدور أحداث الفيلم 
حول الصراع اإلسرائيلي العربي، وما يشمله 

من صراعات وحروب نفسية بني الدول.
وحصل الفيلم علــى موافقة جهاز الرقابة 
علــى املصنفات الفنية املصرية وســوف يتم 
استخدام الطائرات الهيليكوبتر في التصوير.

زوجة رامي عياش تخطف األنظار بفستانها األصفر

الفنانة الســورية  أطلقــت 
أصالة نصري تصريحا غامضا، 
عبرت خالله عن صعوبة الغربة 
واالبتعاد عن األحباب، من دون 
الكشف عن أي تفاصيل أخرى 
حول سفرها. وقالت أصالة: »ما 
أصعب أن أسافر وحدي بحس 
بالغربة مجرد ما آخد قرار السفر 
بس أوصــل لصحابي بينتهي 
هالشعور ماحدا يسألني وين 

ألنه عم بعمل مفاجأة«.
وتابعــت حديثهــا قائلــة، 
حسب »ايالف«: »قبل ما تطلع 
طيارتــي أســتودعكم احملبــة 
أمانــة هي احملبة حافظوا على 
تفاصيلها ألنها تتضاءل بسبب 
كل ما حولنــا ليس لنا إال هي 

كي نحيا أحياء«.

تقيم جمعية عياش الطفولة 
التي أنشأها الفنان رامي عياش، 
في هــذا الوقــت حفل عشــائها 
اخليــري الســنوي فــي منتجع 
VCC ببعقلــني، حيث يعود ريع 
هذا احلفل لتغطية تكلفة تعليم 
40 طالبا وطالبة للعام الدراسي 
2013/2014. ويحيــى االحتفــال 
الفنان رامي عياش، الفنانة سارة 
الهاني والفنان نادر االتات وفرقة 
أحالم ويقدمه اإلعالمي شــادي 
خليفة. ونشر عياش منذ بعض 
الوقت، حســب موقع »النشرة« 
الصور األولية للحفل، وظهر إلى 
جانب زوجته داليا ســعيد التي 
خطفت األنظار بفستانها األصفر 

من جنوم احلفل.

أصالة

رامي وزوجته ترتدي الفستان االصفر

أكدت أنها حتب عملها كمذيعة وتعشق هواية التمثيل

شيرين الطحان: أنتظر  املشاركة في السينما على نار
وكيف ترين رد الفعل 

جتاه مسلسل »اسم 
مؤقت«؟ 

٭ بصراحــة جنــاح العمل 
والفريق املشــارك فيه مثل 
الشــريف وشيري  يوسف 
عادل وزكي فطني كان مفاجأة 
حلوة متاما لنا ألننا لم نكن 
نتخيل ان نحقق جناح »رقم 

مجهول«. 

هل تعتقدين ان 
اجلمهور يفتقد اعمال 

االكشن واإلثارة؟ 
٭ نعم، فالناس حتب عمال 
دراميا أو سينمائيا دون ملل 
وأحداثه متدفقة وهذا هو سر 
جناح أعمالــي الثالثة، كما 
ان اعمال الغموض واالكشن 
احلقيقية ال يعرفها الناس اال 
من خالل االفالم األميركية، 
ولو قدمنا تلك االعمال ببيئة 
مصريــة وشــخصيات منا 
نكــون قد قدمنــا للناس ما 

يحتاجونه. 

ملاذا قدمتم »اسم 
مؤقت« بنفس فريق 

»رقم مجهول«؟ 
٭ هناك كيمياء حقيقية بني 
ابطال العمل يوسف الشريف 
وشــيري عــادل وشــيرين 
الطحــان وزكي فطني وكان 

من املناســب ان نقدم عمال 
بنفس الفريق. 

وماذا عن 
الشخصيات التي 

تقدمينها في اعمالك؟ 
٭ أنــا قدمــت الشــخصية 
االرســتقراطية وأحــب ان 
اقــدم شــخصيات شــعبية 
وشخصيات شريرة لكنني 

في البدايات.

وماذا عن السينما؟ 
٭ حتى اآلن لم أجّرب حظي، 
لكن أمامي اكثر من سيناريو 
أقرؤه ورمبا أقدم واحدا منها، 
وأنا نفســي ادخل السينما 
بعمل جديد متاما على عني 

املشاهد. 

وكيف ترين اآلن 
اإلقدام على أفالم 

الشباب؟ 
٭ بالطبع أنا ســعيدة بان 
الكثير من االعمال الدرامية 
والسينمائية تنجح رغم انها 
ليست بنجوم معروفني، وهذا 
دليــل علــى ان الناس تريد 
معرفة جنوم جدد وتراهن 
الوجــوه اجلديــدة  علــى 

وتشتاق إلى ظهورها.

القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

هوايتي احلقيقية، واحلمد 
هلل أثبت نضجا في العديد 
من االعمال التي اشتركت 
فيها مثل »رقــم مجهول« 
و»اســم مؤقت« فالتمثيل 
متعة حقيقية وأنا سعيدة 

بالتجربة. 

لكن متى تنفصلني 
وتتفرغني ألحدهما؟ 

٭ بصراحة لــم أفكر بعد 
في املوضوع، لكنني أعيش 
عملني يســببان لي املتعة 
ولقاء الناس وإســعادهم، 
وأكيد ســيأتي يوم قريب 
أتفرغ فيه للفن أو للعمل 

اإلعالمي. 

الفنانة الشابة واإلعالمية 
شيرين الطحان هي واحدة 
الصاعــدة  النجــوم  مــن 
أثبتــت  التــي  والواعــدة 
موهبتهــا الفنية وقدراتها 
خالل شهر رمضان في أكثر 
من عمل حقق جناحا ساحقا 
وهي أعمال »رقم مجهول« 
و»اســم مؤقت« ومسلسل 
»الركني« مع الفنان محمود 
عبداملغني.. مالمحها ليست 
مصرية خالصة وحتس أمام 
الكاميــرا انها فتاة خرجت 
للتــو مــن أفــالم »الرجل 
العنكبوت« فوجهها الساحر 
يغطــى بنوع من اجلاذبية 
رمبــا كان الدافع احلقيقي 

وراء جناح اعمالها. 
وفي هذا احلوار توضح 
شيرين الطحان لـ »األنباء« 
أسباب عملها بالفن ورؤيتها 
له ومحطاتها املقبلة، فإلى 

التفاصيل: 
بداية تعملني كمذيعة 

لك برامج ناجحة 
وأيضا كفنانة خالل 

العامني املاضيني 
فأيهما تفضلني؟ 

٭ العمل اإلعالمي به كثير 
من الفن وأنــا ال ميكن أن 
أكون إعالمية جامدة أو غير 
أنا متمســكة  مثقفة لذلك 
بعملي كمذيعة، أما الفن فهو 

شيرين الطحان

وليد توفيق يغرد لنانسي عجرم: »أنا مبصر والناس 
بسيرتك مشتاقنلك.. عم حضرلك شي حلو«

عليــه، منوهة أنها ســتزور 
مصر قريبا كما أنها بانتظار 
األغنية التــي يحضرها لها، 
في تغريدة حلقتها العشرات 
من تعليقات محبيها. اجلدير 
بالذكر ان نانســي انتهت في 
الفتــرة القليلــة املاضية من 
تصوير كليــب أغنية »أعمل 
عاقلة« في وسط بيروت. وقد 
شاركها الكليب الشاب الكندي 
من أصل سوري سيف شواف 
بعدما حصل على أعلى نسبة 

تصويت على الفكرة التي طرحها 
لتصوير األغنية من خالل مسابقة 
 »itivi.tv« على اإلنترنــت أطلقها
وطورها وبلورها ونفذها املخرج 
وليد ناصيف. علما أن املسابقة 
تعد األولى من نوعها في العالم. 
وفاز سيف شواف بجوائز عدة، 
باإلضافة الى بطاقة سفر يقدمها 
»itivi.tv « للحضــور الى لبنان 
ومقابلة نانســي عجــرم للمرة 
األولى واملشــاركة فــي تصوير 

األغنية.

غرد الفنان اللبناني وليد 
توفيق عبر حســابه اخلاص 
على موقع التواصل االجتماعي 
تويتر، معلما النجمة اللبنانية 
نانسي عجرم أنه يتواجد في 
مصر، وأن املصريني اشتاقوا 
لها، هذا ونوه الى أنه بصدد 
حتضيــر عمــل جديــد لهــا، 
فكتــب: »أنا مبصــر والناس 
بســيرتك مشــتاقنلك. عــم 
حضرلك شي حلو… سالمي 
نانسي عجرم للدكتور فادي«. فردت نانسي  وليد توفيق 

كيمياء خاصة 
جمعتني بيوسف 
الشريف.. وأعمال 

اإلثارة واألكشن 
جتذبني


