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لست راضية عما قدمته ...ولدي الكثير

مجرد رأي

عزيزة نايت لـ«الشاهد» :برنامج
ضيف ومسيرة ...الشهر المقبل
حاورتها �سو�سن �أ�سعد:

ر�أت عزيزة نايت �سي بها رئي�سة حترير يف قناة فران�س 24
ومقدمة برنامج «�ضيف وم�سرية» وبرامج اخ��رى يف القناة
باللغتني العربية والفرن�سية .ان لديها «طاقات» و«�إبداعات»

• ماذا ميثل الإعالم بالن�سبة لك؟
 دور الإعالم دور مهم لل�شعوب وهو كماتعلمون ال�سلطة الرابعة وله �أهمية ق�صوى
وما �أراه انه �صوت من ال �صوت له ويو�صل
ر�سائل من النا�س �إلى اجلهات امل�س�ؤولة
اذا كان هناك م�ساحة للحريات يف الإعالم
فهذا الأمر ظاهرة �صحية ،وقد الحظت ان يف
الكويت هام�ش ًا كبري ًا للحريات .
• هل ترين ان مواقع التوا�صل االجتماعي
اثرت على الو�ضع الإعالمي؟
 نعم اثرت ب�شكل �سلبي وب�شكل ايجابي،فلقد �أ�صبحت مواقع التوا�صل االجتماعي
منبع ًا للخرب يف بع�ض االحيان ،وهذا ما
جعل و�سائل الإع�لام التقليدية تن�شئ لها
ح�ساب ًا على تويرت وعلى في�سبوك وغري
ذلك فال ميكن ان ترتك املجال فارغا لأي
�أحد ي�أتي ب�أخباره على هذه الو�سائل ومن
املمكن لهذه الو�سائل كذلك ان ت�صل �إلى
عدد اكرب من اجلمهور اذا فقط توقفنا عند
و�سائل الإعالم التقليدية وكذلك �أ�صبح هناك
�رسعة يف الو�صول �إل��ى اخلرب لأن��ه ميكن
لأي �شخ�ص ان يتعرف على �شيء حدث يف
مكان ما ومبئة واربعني حرف ًا يبعث اخلرب
على تويرت في�صبح الو�صول �إلى ال�صحايف
ا�صعب ولكن الت�أثري رمب��ا دف��ع ببع�ض
و�سائل الإع�لام التقليدية ان ت�صبح اكرث
حرفية ،لكنه بالن�سبة يل و�سائل التوا�صل
االجتماعي ال حتل حمل الإعالم التقليدي.
• اين و�صل الإعالم الكويتي؟
 انا �إعالمية بني الإعالميني ومن ال�صعبانتقد زمالئي الإعالميني ،لكن ما ميكن ان
اقوله انه يف بع�ض االحيان عند حديثي
�إلى ر�ؤ�ساء قنوات �أو �إلى غري ذلك اتفهم
ان هناك �صعوبات يف بلوغ موارد ب�رشية
لها كفاءات وهذا ما ي�صعب الأمور لكن ما
ميكن ان نقوله انه هو نف�س ال�شيء بالن�سبة
للعديد من املهن ولي�س فقط الإعالم لي�س
للكل نف�س اخلربات �أو الكفاءات لكن اعتقد
انه من املهم من لديه خربة يف ان يحتوي
الأجيال اجلديدة ان يحاول ان يلقنها وينقل

البرامج الحوارية
م�شعل ال�سعيد

تفجرها بعد� ،أي مل يحن موعد «ظهورها».
و«قدرات خا�صة» مل ّ
عزيزة ،يعز على نف�سها انها «غري را�ضية» عما قدمته ،فلديها
الكثري ،وتنتظر التوقيت املنا�سب .وقالت عزيزة لـ«ال�شاهد»:
ان برنامج «�ضيف وم�سرية» �سيعر�ض ال�شهر املقبل ولديها
الكثري من املفاج�آت ،وهنا التفا�صيل:

لها ما اكت�سبه من خربات.
• ما موا�صفات الإعالمي الناجح؟
 بالن�سبة يل الإعالمي الناجح �إعالمييحرتم جمهوره ب�إعداده وحت�ضريه
ملا يقدمه لهذا اجلمهور �سواء عرب
ال�صحافة املكتوبة �أو الإذاع��ة �أو
التلفزيون ،فال�صحايف الناجح
ه���و ال�����ذي ي��ح����ضر مب���ا فيه
الكفاية من االخبار والت�أكد
م��ن م�����ص��ادره ويقدمها
ب�شكل ن��زي��ه جلمهوره
ون��ح��ن ل��دي��ن��ا الكثري
من الإعالميني العرب
ال��ن��اج��ح�ين ولديهم
جماهريية عري�ضة.
• هل � ِ
أنت را�ضية عما
قدمتيه؟
 ل�ست را���ض��ي��ة عماقدمته واذا قلنا ذلك
ف��ن��ح��ن ن��ت��وق��ف عن
احلياة وما �أمتنى ان
اقدمه هو اف�ضل مما
قدمته م��ن برامج
ت��ه��م اجلمهور
ولي�س الأه��م ان
�أك��ون انا را�ضية،
املهم جمهوري يكون را�ضي ًا
عما اقدمه وان��ا �صحافية
منذ � 22سنة ،اليوم وخالل
العقدين �أح��اول دائما ان
اطور ما اقدم والزلت حتى
اليوم ولن �أكون ابدا را�ضية
مئة باملئة عما �أقدم وهذا
ما ي�ساعدين يف التقدم.
• �أين الإعالم الكويتي؟
 حقيقة فوجئت بتقدمالإع��ل�ام ال��ك��وي��ت��ي بكل
و�سائله وانا كنت �سعيدة
باكت�شاف العديد من
ال��ق��ن��وات وال�صحف

• عزيزة نايت

الكثرية حتى لو كانت دولة �صغرية مثل
ال��ك��وي��ت احت���دث فقط ع��ن احل��ج��م ويف
الكويت �إعالميون معروفون اليوم
حتى يف العامل العربي عامة ولي�س
فقط يف الكويت وما اعجبت به ان
العديد من ال�صحافيني متم�سكون
بحريتهم يف التعبري ويكررون
م��رة �أخ��رى ان حرية التعبري
مذكورة يف الد�ستور الكويتي
وان كان بع�ض القوانني
التي ت�أتي بعد ذل��ك يف
بع�ض الأحيان قد ت�صعب
الأم����ور ،لكني �سعيدة
ب����أن �أرى ال�صحافيني
وال�صحافيات يف الكويت
يدافعون عن حريتهم يف
التعبري للحفاظ عليها،
وهذا اعتقد مهم.
• الربنامج الذي عرفك
اجلمهور منه؟
 ا�شتغل يف التلفزيونم��ن��ذ ��� 12س��ن��ة يف
ب��رن��ام��ج «�ضيف
وح��دث» بالبداية
و�أ����ص���ب���ح الآن
«�ضيف وم�سرية»،
ب���ال���ب���داي���ة كنت
مذيعة اخبارية ل�سنوات
عدة بعدها قدمت برنامج
«ثقافة».
• حدثينا ع��ن برنامج
«�ضيف وم�سرية»؟
 تعود فكرة برنامج«�ضيف وم�سرية» يل،
ح��ي��ث ق��م��ت ب��ق�تراح
ف��ك��رة امل����شروع على
جمل�س ادارة القناة
منذ � 8سنوات وكان يف
البداية ا�سمه «�ضيف
وح��دث» والفكرة انه

ن�أتي ب�ضيف ويحدثنا عن حدث مهم عا�شه
يف حياته بالإ�ضافة �إلى احلديث عن م�سريته
ال�شخ�صية ،بعد ذلك حتول الربنامج �إلى
«�ضيف وم�سرية» و�أ�صبح اطول 45 ،دقيقة،
وخالل الربنامج يتحدث ال�ضيف ويفتح لنا
قلبه وباب بيته وعامله للحديث عن حياته
ال�شخ�صية واملهنية �أهم املحطات يف حياته
وبالتايل ن�أتي ب�شخ�صيات ريادية لها م�سار
مهم �سواء يف ميدان الفن �أو ال�سيا�سة
�أو غ�ير ذل���ك ،وك��ل �ضيف �شاهد على
حقبة تاريخية من بلده �أو لديه م�سرية
طويلة مهمة لنك�شفها للجمهور ،اما عن
ال�شخ�صيات التي مت اختيارها ليكونوا
�ضيوف ًا يف الربنامج مل يعلنوا عنها حتى
الآن جلعلها مفاج�أة للجمهور ومت ت�سجيل
احللقات وللت�أكد لي�س هناك �أي م�شاكل
تقنية وميكننا قول ان هناك �شخ�صيات
�إعالمية و�شخ�صيات فنية و�شخ�صيات
من ع��امل القانون وم��ن الأدب وامل�رسح
وال�سينما وحاولنا اختيار �شخ�صيات
ريادية متثل بلدها الكويت ،وك�أنهم �سفراء
لبلدهم ،وهي �شخ�صيات مهمة يف الكويت
ويحبها اجلمهور الكويتي وهذا بالن�سبة
لنا عبارة عن التفات جلمهورنا يف الكويت
ولدينا متابعون يف الكويت ونتمنى ان
يكون عددهم اكرث يف الفرتة املقبلة وهذه
�أول زيارة لنا يف الكويت لإطالق حلة جديدة
للربنامج ون�سخة جديدة للربنامج �سوف
تتغري احللة اخلارجية للربنامج واخرتنا
الكويت ان تكون املنطلق.
• انطباعك عن ال�شعب الكويتي؟
 �سعدت ب��زي��ارة الكويت ووج���دت خاللهذه الزيارة طيبة �أبناء الكويت وانه �شعب
م�ضياف ،والتقدم امل��ذه��ل ال��ذي حققته
هذه الدولة و�أعجبت بعادات وتقاليد اهل
الكويت الأ�صيلة من حفاوة اال�ستقبال خا�صة
ما ي�سمونها بالدواوين التي تعترب برملان ًا
م�صغر ًا و�أمتنى ان ازور الكويت بالقريب
العاجل و�أ�شكر جميع من توا�صل معي وقدموا
يل امل�ساعدة بالو�صول �إلى ال�ضيوف.

داود حسين يتذكر غانم الصالح
بصورة من «زارع الشر»

• داود ح�سني مع غامن ال�صالح وحممد املنيع

�شارك النجم داود ح�سني جمهوره
ومتابعي ح�سابه الر�سمي على
«ان�����س��ت��غ��رام» ،ب�����ص��ورة و�صفها
ب�أنها من الزمن اجلميل ،ي�ستعيد
م��ن خاللها ذكرياته م��ع النجم
العمالق ،الراحل ،غامن ال�صالح،
�أثناء ت�صوير م�سل�سلهما «زارع
ال�رش» ،الذي ُق ّدم يف عام ،1995
و���ش��ارك يف بطولته كوكبة من
جنوم اخلليج.
وعلق داود ح�سني على ال�صورة،
التي ظهر من خاللها ب�صحبة النجم
ال��راح��ل غ��امن ال�صالح ،وخمرج
العمل ،والفنان حممد املنيع،
داخل كوالي�س ت�صوير امل�سل�سل،

قائال« :من �أر�شيف الزمن اجلميل..
قبل ت�صوير م�شهد من م�سل�سل زارع
ال����شر ،م��ع النجم العمالق غامن
ال�صالح ،رحمة الله عليه ،و�أبونا
الغايل الله يحفظه حممد املنيع،
والأ�ستاذ الكبري املخرج يو�سف
حمودة».
و���ش��ارك اي�ضا داود جمهوره عرب
ح�����س��اب��ه ال�شخ�صي ع��ل��ى موقع
«ان�ستغرام»� ،صورة جتمعه ببنات
امل��خ��رج منري ال��زع��ب��ي «�سما»،
و«���ش��ام» ،م��ن كوالي�س م�سل�سل
«مو�ضي قطعة من ذهب» ،الذي يقوم
بت�صويره حالي ًا يف الكويت.
وك�شف «داود» ،من خالل ال�صورة

صمود الكندري تنتهي من «عطيتك عيوني» وتشكر القائمين على العمل
�أعلنت الفنانة �صمود الكندري عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام» ،انتهاءها من
ت�صوير امل�سل�سل االجتماعي «عطيتك عيوين»
املقرر عر�ضه مطلع العام املقبل.
و�شاركت الكندري ،ب�صورة جتمعها مع عدد
من الفنانني ،وجهت من خاللها ال�شكر �إلى كل
القائمني على العمل ،وكتبت« :احلمد لله انتهينا
�شكرا لوزارة
من ت�صوير م�سل�سل عطيتك عيوين
ً
االعالم على الدعم الذي تقدمه ل�صناعة الدراما
التليفزيونية يف الكويت التي تعترب حا�ضنة

• هدى اخلطيب

�أ�سا�سية للمبدع الكويتي».
«�شكرا لوزارة الإعالم وجميع قياداتها
و�أ�ضافت:
ً
وعلى ر�أ�سهم وزير االعالم ووزير الدوله ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجلربي ووكيل وزارة االعالم طارق
�شكرا عالثقه
امل��زرم والوكالء امل�ساعدون..
ً
الذي منحوين اياها وان �شاء الله نقدم لكم عمال
خمتلفا ومتميزا».
«�شكرا لكل الفنانني اللي بذلوا جمهود
وتابعت:
ً
وتعبوا معاي ع�شان يطلع العمل ب�أح�سن �صورة
�شكرا للأ�ستاذ ح�سني املن�صور ،كان ايدي اليمني
ً
�شكرا حممود بو�شهري وقفتك ما
بهذا العمل،
ً
�شكرا اال�ستاذة ه��دى اخلطيب على
�أن�ساها،
ً
�شكرا �سعود
�شكرا طيف
تقديرك وفنك الراقي،
ً
ً
بو�شهري لأنك خمتلف متاما وك�سبت �أخ و�صديق
�شكرا
�شكرا فوز ال�شطي على وقفتج
اعتمد عليه،
ً
ً
ميثم بدر».
«�شكرا للفنانني املتميزين بهالعمل
وا�ستطردت:
ً
�صمود امل�ؤمن راح تكون مفاج�أة العمل ،فواز
�شكرا على حر�صك واهتمامك بالدور».
حمد البدر
ً
جدير بالذكر �أن م�سل�سل «عطيتك عيوين» من �إنتاج
وبطولة �صمود الكندري ،وحممود بو�شهري،
وبا�سمة حمادة ،وفوز ال�شطي ،وجني الفيلكاوي،
وميثم بدر و�شيماء ،ومن ت�أليف عادل اجلابري،
و�إخراج �سائد ب�شري الهواري.
وخ��ا���ض��ت الفنانة �صمود ال��ك��ن��دري املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «خذيت من عمري
وعطيت» ،من بطولة :حممود بو�شهري ،انت�صار
ال�رشاح ،اميان احل�سيني ،فهد البناي،
طيف ،حممد جابر ،عبد االمام عبدالله،
وغ�يره��م ،وه���و م��ن ت���أل��ي��ف عامر
احلزميي� ،إخراج حمد البدري.

• �صمود
الكندري

عن معاناة الفنان يف الت�صوير،
قائال« :عندما ي�شاهد اجلمهور العمل
الفني ف�إنه ي�ستمتع مبا ي��راه..
ولكن خلف هذا اال�ستمتاع كمية من
التعب واملعاناة ..كرثة �ساعات
الت�صوير مل جتعل �أخ��ي املخرج
املتميز منري الزعبي يق�ضي بع�ض
الوقت مع بناته».
«مو�ضي قطعة من ذهب» بطولة نخبة
من النجوم ،من بينهم :رمي ارحمة،
�أ�سمهان توفيق ،هبة الدري� ،شهد
يا�سني ،ح�سني املهدي ،يعقوب
عبدالله ،عبد املح�سن القفا�ص،
و�آخ����رون ،وه��و م��ن ت�أليف حمد
الرومي ،و�إخراج منري الزعبي.

منذ �أك�ثر من ع�رشين �سنة �أ�صبحت الربامج
احلوارية الأك�ثر رواج��ا بني املتابعني خا�صة
الربامج ال�سيا�سية ،و�أ�صبح النا�س يف جمال�سهم
يحر�صون على القنوات االخبارية التي تبث هذه
النوعية من الربامج ،خا�صة انها تتناول ما يدور
حولنا من �أحداث �سيا�سية مهمة ،فالكل يتابعها
ليعرف اهم الأحداث ولكن هذه الربامج احلوارية
عليها م�آخذ ،خا�صة ان اجلميع يتابعها ،ولن�أخذ
مثال طريقة حوار ال�ضيف على الهواء مبا�رشة،
بع�ض هذه القنوات تختار ال�ضيف الذي يكون
مع توجهها ،وهذا الأمر وا�ضح ومالحظ ،ويف
فن الإع�لام ال�صحيح اليجوز ذلك ابدا ان كانت
القناة منربا ح��را كما تزعم ،امل�أخذ الثاين
مقاطعة ال�ضيف على الهواء مبا�رشة وه��ذا ما
ي�سبب له احل��رج ام��ام امل�شاهدين ،والأده��ى
والأمر ا�ستعرا�ض املحاور معلوماته امام ال�ضيف
و�إظهار نف�سه و�أن��ه �أكرث فهما من ال�ضيف ،ثم
انهاء احلوار وال�ضيف يتكلم ،وما يثري اال�شمئزاز
كرثة رفع املحاور يده يف وجه الكامريا واال�شارة
ب�أ�صبعه �إلى الكامريا وهذا خط�أ لي�س بال�سهل،
فمتى ا�شار املحاور ب�أ�صبعه و�أكرث من حركة يده
�أ�صبح حماورا فا�شال فالهدوء والرزانة امر مهم
للغاية يف الربامج احلوارية والب��د من اعطاء
ال�ضيف الفر�صة الكافية لإبداء وجهة نظره يف
املو�ضوع املطروح وعدم مقاطعته يف كل حلظة.
ارج��و ان تكون ال�صورة وا�ضحة للجميع لعل
وع�سى ان نرى برامج حوارية ن�ستفيد منها.

بطاقة فنية
�إلى االعالمي املتميز با�سل
ال��زم��ان��ان ،ال���ذي اخ��ذه
العمل الإداري من ن�شاطه
االعالمي وبراجمه الرائعة
التي طاملا �شاهدناها،
نعلم يا با�سل انك ا�صبحت
مدير ادارة ب��وزارة االعالم
ولكنا نريد ان نراك خمرج ًا
كما كنا ن��راك يف ال�سابق
ب�ين الفينة والأخ����رى،
فاالعالم الكويتي بحاجة
ال����ى خ�ب�رت���ك ور�ؤي���ت���ك
االخراجية املتميزة ،تقبل
منا هذه البطاقة مع تقديرنا
واحرتامنال�شخ�صك.

• با�سل الزمانان

مسمار بلوح
اللقافة ياجماعة اخل�ير �صفة ما هي حلوة لأن
امللقوف يتحا�شاه النا�س ،واحلقيقة �أك��و مذيع
ملقوف ومذيع رزي��ن ،امللقوف اللي يقطع على
�ضيفه حديثه ،يحاول يبني ان��ه مذيع زمانه،
امل�شكلة انه ملا يلقف ل�ضيفه ي�صري �سالفة اللي
يقول :يبي يكحلها عماها ،ترى اللقافة مو زينة
والركادة زينة ،ياكره املذيع اخلفيف يبي له �شد
براغي ووازنية.

رسالة حالمة من غدير السبتي
لزوجها في عيد ميالده
حر�صت الفنانة غدير ال�سبتي على تهنئة زوجها
املخرج �أحمد الفردان ،مبنا�سبة ذكرى ميالده،
وذلك عرب ح�سابها على موقع «ان�ستغرام».
ون�رشت «غدير»� ،صورة لزوجها وجهت من
خاللها ر�سالة رومان�سية حاملة اليه ،قائلة:
«معاك تزهو حياتي ،وتكتمل حبا وفرحا ،كل
عام و�أنت �سند ،وظهر يل ،كل عام و�أنت حبي
الأول ،كل عام و�أنت �أجمل �شي �صار بحياتي،
يا تو�أم روحي ،يا حبي وقدري اللي انتظرته
�سنني».
و�أ�ضافت�« :أحبك و�أع�شقك و�أمووت فيك ،ع�سى
عامك اجلديد عام جناح وحب وحتقيق كل اللي
تتمناه عقبال � 100سنة».
وانتهت الفنانة غدير ال�سبتي ،حديثا ،من
ت�صوير م�سل�سل« :بني الأم�س واليوم» ،من
ت�أليف �ضيف الله زيد ،و�إخ��راج �أحمد
ال��ف��ردان ،و���ش��ارك يف بطولته نخبة
من النجوم ،من بينهم� :أحمد ايراج،
وحممد جابر ،و�شفيقة يو�سف ،و�أحمد
ال��ع��ون��ان ،وم��ي عبدالله ،ون��واف
ال�شمري ،وجمموعة من الأطفال.
وخا�ضت غدير ال�سبتي ،املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل« :روتني»،
ت�أليف علي دوح��ان ،و�إخ��راج عي�سى
ذي��اب ،و�شارك يف بطولته نخبة من
النجوم منهم �إلهام الف�ضالة ،ومها
حممد ،وهند البلو�شي ،و�شيماء علي،
وخالد �أمني ،وحممد املن�صور.

• غدير
ال�سبتي

