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رشا الخطيب لـ »األنباء«: 
مذيع األخبار ليس »برستيج« فقط..

والجمال ليس كل شيء للمذيعة!

حدثينا في البداية عن مشاركتك 
في »هال فبراير«؟

٭ هذه أول مرة أشارك فيها 
في املهرجان، وقد كنت خائفة 
الكويتي كبير  ألن اجلمهور 
ويتفاع���ل جدا م���ع مقدمي 
الغنائية، والنني  الوصالت 
قدمت وصلة فنانة كبيرة مثل 
شيرين، كانت مسؤولية، وآمل 
ان تفتح آفاقا جديدة لي في 

مجال الفن.

أرى ان��ك لس��ت غريب��ة عن 
الكويت؟

٭ أنا أتابع اخبار الكويت اوال 
بأول ولي فيها اقارب واصدقاء 
وعندي »فان���ز« فيها، واآلن 
»السوش���يال ميدي���ا« الغت 
املس���افات، وللعلم هذه أول 
مرة ازور الكويت وقد أحببتها 
وسعدت جدا بشعبها الطيب 

املضياف.

هل م��ن املمكن ان ن��راك في 
االعالم الكويتي؟

٭ كل شيء جائز، ولدي قناعة 
بان كل شيء نصيب و»اذا اهلل 

أراد فال مانع«.

ماذا عندك جديد؟
٭ عندي اخبار املس���تقبل، 
ول���دي برنامج عل���ى اذاعة 
»صوت لبنان« اس���مه »أول 
غنية«، ويحكي عن املوسيقى 
في حياة املشاهير، واالغاني 
الت���ي تذكرهم باملاضي، وقد 
اس���تضفت في���ه جنوما في 
السياس���ة واالع���الم وأيضا 
استضفت فنانني مثل: احمد 
الس���قا، تامر حسني، محمد 
إم���ام، هاني رم���زي، احمد 
السعدني، ملحم زين، راغب 
عالمة، ناجي االسطى، ماغي 
ابوغص���ن وغيرهم، والذين 
أضاف���وا للبرنام���ج كثيرا، 
واحلل���و انه ميك���ن متابعة 
البرنام���ج م���ن اي مكان في 
العال���م »اون الي���ن«، وهذا 
اعطاني دفعة كبيرة وساهم 
في النج���اح الذي حصدناه، 
واالن استعد لتجديد فقراته، 
خصوصا انني ال احب الروتني 

وال أريد ان ميلني الناس.

السياسة والفن، ما عالقتهما؟

٭ أنا أعي����ش احلدث الذي 
ينقله اخلبر، خصوصا انني 
قبل ان اكون مذيعة اخبار كنت 
مراسلة لتلفزيون املستقبل، 
وكنت اغط����ي على االرض، 
لذلك اعرف قيمة اخلبر وكيف 
يكتب، ودائما احرص على 
التحضير للنشرة، واذا لم 
اعرف خبرا أو اشعر به، أسأل 
عنه، وهناك من يقول لي إنني 
أتفاعل مع االخبار جدا وأتأثر 

٭ هم���ا يكم���الن بعضهما، 
الفن���ي يجعلني  والبرنامج 
اخرج من الضغط الذي اعيشه 
في مجال االخبار وما فيه من 
مواضيع دموية ومأس���اوية 
تتع���ب القلب، »وكل ما اقعد 
بالنشرة اقول.. يا عم ما في 

بلد ظابط«.

في نشرة االخبار هل تشعرين 
باخلبر الذي تقرأينه؟

بالقصص االنسانية.

ه��ل ملذي��ع االخب��ار صف��ات 
معينة؟

٭ لالس���ف البع���ض ينظر 
انه  الى مذيع االخب���ار على 
»برستيج« فقط، لكن بالنسبة 
لي ال بد ان يكون مذيع االخبار 
عميقا ف���ي ثقافت���ه ولغته، 
السيما ان املشاهد اصبح اكثر 
حدة في االنتقاد، وأتاحت له 

مواقع التواصل االجتماعي ان 
يبدي رأيه بحرية، وهذا حق 
له، ولكن علينا كمذيعي اخبار 
ان نع���ي هذا األمر وان نكون 

على قدر املسؤولية.

وبالنسبة للمذيعات؟
٭ مذيع���ة االخب���ار لي���س 
بالضرورة ان تكون جميلة لكن 
ال بد ان تكون مثقفة وشكلها 
مرتب، ألنها تدخل كل بيت، وال 

بد ان حتترم عقل املشاهد.

لك��ن اآلن اجلم��ال مه��م جدا 
للمذيع��ة حت��ى ل��و كانت في 

االخبار..
أنا أحتدث عن  ٭ )مقاطعة( 
الذوي���ق لالخبار،  اجلمهور 
والذي يبحث عن املادة وليس 

الشكل.

البع��ض ي��رى ان اجلمه��ور 
اختلف في متابعة االخبار مثل 

السابق؟
٭ مازال���ت االخبار حتتفظ 
مبكانتها، وبالنسبة للشعب 
اللبناني فه���و يعرف في كل 
ش���يء، ومرت علي���ه احداث 
انه  كثيرة، وعنده »حشرية 
يضل يتابع«، الفرق هو ان لكل 
قناة في لبنان جمهور يحب 
ان يتابع النشرة عليها وتكون 

تابعة لسياسته اكثر.

التقسيمات احلزبية والسياسية 
في لبنان هل تؤثر في نشرات 

االخبار وهل هناك حرية؟
٭ هناك حرية الى حد ما، لكن 
في املرحل���ة االخيرة اختلط 
بالناب���ل، ونحن في  احلابل 
»املس���تقبل« لدينا حرية في 
االخبار، ولك���ن هناك بعض 
االشخاص ال نتناول اخبارهم 

العتبارات معينة.

االعالم  حري��ة  ع��ن  حدثين��ا 
باالع��الم  مقارن��ة  اللبنان��ي 

العربي؟
٭ االعالم اللبناني فيه حرية 
كبي���رة، لكن لالس���ف هناك 
انحرافا في كثير من القنوات 
والت���ي اصبحت تبحث فقط 
عن نسب املتابعة بغض النظر 
افتخر  عن املضم���ون، لذلك 
بانتسابي ل� »املستقبل« ألنها 
ما زالت محافظة على خطها 
وتناسب مبحتواها االعالمي 
جميع أفراد االس���رة، وأيضا 
اللبناني والصحافة  الشعب 
لديهما حرية رأي، والهجوم 
في االعالم ال يكون عن عبث، 
وأنا مع حرية التعبير لكن ضد 
الشتائم أو قلة األدب والتجريح 

في االخرين.

انت مع االعالم الذي يستخدم 

الفضائح جلذب نسب املشاهدة 
واالعالنات؟

٭ أرف���ض هذا االم���ر جملة 
وتفصيال، وللعل���م كمذيعة 
لبرنام���ج اذاعي فني تأتيني 
قص���ص كثي���رة وارف���ض 
استغاللها، ألنني ارفض بتاتا 
ان تكون ش���هرتي من خالل 
فضح االخرين، ألن هذه أسوأ 
انواع الش���هرة وأسخفها، انا 
احب ان اكون مشهورة بشغلي 

وتعبي وحب الناس لي.

ما رأيك في الفنانات اللبنانيات 
الالتي اجتهن الى التقدمي؟

٭ اذا كان���ت الفنانة ناجحة 
في التقدمي فما املانع ان تكمل 
فيه؟ املشكلة هي ان بعضهن 
يستمر رغم انهن غير جيدات 
ويرفضن االنسحاب، ارى انه 
اذا كان االنسان جنما فيجب 
اال يحرق نفسه وصورته عند 

الناس.

من االجن��ح م��ن الفنانات في 
جترب��ة التق��دمي م��ن وجه��ة 

نظرك؟
٭ لو نظرنا للماضي واحلاضر 
واملس���تقبل فلن تتكرر رزان 
مغربي ومينى شري، فرزان 
ومين���ى اعالميت���ان مبعنى 
الكلمة وطرحهم���ا راق وله 
معنى، والباقي ميكن ان نطلق 
عليهن مقدمات برامج وهناك 

فرق كبير بني املعنيني.

مقدم��ة  أم  إعالمي��ة  وان��ت.. 
برامج؟

٭ أنا رش���ا اخلطيب، وأحب 
ان اكون املراس���لة التي تقدم 
برامج، اما االعالمية  فمازال 
الوق���ت طوي���ال لك���ي اصل 
الى تعب  اليها، النها حتتاج 
ومثابرة وتطوير مستمر للذات 
والقدرات، منذ عشر سنوات 
وأنا أعمل في »املس���تقبل«، 
واحلم���د هلل، اصعد الس���لم 
خط���وة خط���وة م���ن دون 

تسرع.

ما رأي��ك في برامج الهواة التي 
تق��دم مواهب للس��احة الفنية 
ومنه��ا »مذي��ع الع��رب« الذي 
يهدف الى تقدمي مذيعني جدد؟

٭ برامج الهواة وسيلة تسلية 

وفرصة للذي���ن يريدون ان 
يظهروا موهبتهم امام الناس، 
لكنن���ي ضده���ا العتبارات 
كثي���رة، منه���ا انه���ا جتعل 
املوهب���ة تعيش حلما جميال 
لفترة قصي���رة من الزمن ثم 
تتركها تواجه الواقع الصعب، 
ما اثر على الكثيرين والذين 
أصابهم االحباط وانعزلوا عن 
العالم، وانصح املشاركني في 
هذه البرام���ج بان يعتبروها 
مرحلة تدفعهم إليجاد فرصة 
حقيقية للمواصلة في املجال 

الذي يحبونه.

من قدوتك في االعالم؟
٭ هناك كثيرون يؤثرون في، 
وفي لبنان مارسيل غامن الذي 
مازال محافظا على خطه من 
سنوات طويلة، وبوال يعقوبيان 
ألنها »شاطرة« باحلوار، واحب 
»ستايل« طوني خليفة فهو 
عنده شيء مختلف، وفي الفن 
نيش���ان ألن له خطا واضحا 

وله بصمة.

مل��اذا ال تقدم��ني برنامج »توك 
شو«؟

٭ بالفع���ل جه���زت حلق���ة 
»بايلوت« لصالح »املستقبل« 
واالدارة أحبت الفكرة، وأنتظر 
حتس���ن االوض���اع إلكم���ال 
املوض���وع، وهو سياس���ي 
العديد من  اجتماعي يناقش 
الناس  التي ته���م  القضاي���ا 

بطريقة جديدة.

وم��ا اجلديد الذي س��تقدمينه 
ويختل��ف عن برام��ج »التوك 

شو« االخرى؟
٭ أنا شخص في االعالم وقد 
مللت من »التوك شو« احلالية 
فما بالنا بالناس، لذلك اشتغلت 
على مضمون ال يش���به احدا 
التك���رار وهناك  وبعيدا عن 
الناس عند  قصص سيحبها 

عرض البرنامج.

أخيرا.. ما طموحك؟
٭ أن تعود »املستقبل« لسابق 
عهدها وان »تفوت« على كل 
بيت، ولدي طموح الن يكون 
لدي برنامج خاص بي بجانب 
تقدميي لالخبار، وأن أقدم في 

قناة إخبارية كبيرة.

عبّرت عن سعادتها باملشاركة في »هال فبراير« ولقاء الشعب الكويتي

أفتخر بانتسابي
لـ »املستقبل« ألنها 

مازالت محافظة 
على خطها 

وتناسب مبحتواها 
اإلعالمي جميع 

أفراد األسرة

»أول غنية« يجعلني 
أخرج من الضغط 
الذي أعيشه في 

مجال األخبار

مارسيل غامن مازال 
محافظًا على خطه 

وبوال يعقوبيان 
»شاطرة« باحلوار 

وطوني خليفة 
عنده شيء مختلف 

ونيشان له بصمة

حاورها: عبدالحميد الخطيب

رغم الشوط الكبير الذي قطعته املذيعة املتميزة رشا اخلطيب واخلبرة في مجال تقدمي االخبار في قناة »املستقبل«، اال انها، 
حسب ما أكدت، مازالت تتأثر مبا تقرؤه من أخبار مأساوية، لذلك بحثت عن متنفس آخر عبر اذاعة »صوت لبنان« من 

خالل برنامج فني يحمل عنوان »أول غنية« يخفف من الضغوط التي متر بها يوميا، مؤكدة انها تعتز ألنها بدأت مراسلة، 
كاشفة ايضا عن انتظارها لتقدمي برنامج »توك شو« سياسي اجتماعي مختلف وال يشبه غيره.

رشا اخلطيب كانت ضيفة على الكويت الفترة القليلة املاضية، حيث شاركت في احلفل اخلتامي ملهرجان »هال فبراير« 
بتقدمي وصلة النجمة املصرية شيرين عبدالوهاب، وحصدت بأسلوبها الراقي اجلميل اعجاب اجلمهور، لكن ماذا عن 

جديدها؟ وما مواصفات مذيعة االخبار من وجهة نظرها؟ وكيف ترى الفنانات الالتي اجتهن الى التقدمي؟ وما رأيها في 
االعالم اللبناني؟ بهذه االسئلة اجتهنا لرشا اخلطيب، فأجابت برحابة صدر، كاشفة عن أمور اخرى، فإلى التفاصيل:

منى زكي

ما الذي يجمع منى زكي بجيمس بوند؟
بعد نشر األفيش اخلاص 
بفيلم »من 30 سنة«، قيل إن 
ذلك تس����بب في خالفات بني 
بطلي الفيلم منى زكي وأحمد 
السقا، إال أن منتج العمل وليد 
أكد في تصريحات  منصور، 
له، أنه ال يوجد أي خالف بني 
األبطال، وأن الصورة طرحها 
الس����قا عبر صفحت����ه على 
»الفيسبوك« وليست ألفيش 
الفيلم، حيث إنه لم يتم تصوير 
األفيش وال اإلعالن اخلاص به 
حتى اآلن. وتابع منصور، أن 
التصوير حاليا جار على قدم 
وساق في استوديو األهرام، 
فيما س����ينطلق فريق العمل 
قريبا إلى لندن من أجل تصوير 
أربعة مشاهد هناك، حتت إدارة 
ش����ركة النجم جيمس بوند، 

وهي مشاهد أكشن.
وتدور أحداث فيلم »من 30 
سنة«، حول جتارة السالح، إال 
أنه يختلف عن فيلم »اجلزيرة« 
الذي قدمه أحمد السقا عن نفس 
الفكرة، ويشارك في بطولته 
إلى جانب السقا ومنى زكي، 
كل من شريف منير وميرفت 
أمني ونور اللبنانية، والفيلم 
قصة وحوار أمين بهجت قمر 

ومن إخراج عمرو عرفة.

نيللي كرمي سلوم حداد

سلوم حداد يصاب بـ »الندم«!
..ونيللي كرمي: »وعد مني مش حانكد عليكم تاني«

تنوي شركة »سما الفن 
لإلنتاج« إجناز مسلسلها 
اجلدي���د »الن���دم«، تأليف 
حس���ن س���امي يوس���ف، 
الليث حجو، بعد  وإخراج 

أيام قليلة في دمشق.
وذكر تقارير صحافية 
ان نخبة من جنوم الدراما 
السورية س���يؤدون أدوار 
البطولة وفي مقدمتهم سلوم 
حداد، وباسم ياخور، ودانا 

مارديني وغيرهم.
ويستعرض العمل حقبة 
مهمة من تاريخ س���ورية 
احلديث، بني 2003 و2015، 
عبر قص���ة رجل أربعيني 
يعمل كاتبا تلفزيونيا، يسرد 
حكايته في ربيع العام 2003 
ليلة سقوط بغداد، وتنتهي 
في الع���ام 2015 عند كتابة 
عمل���ه التلفزيوني اجلديد 

الذي يسرد احلكاية.
من جان���ب اخر وعدت 
الفنانة نيللي كرمي، جمهورها 
بعدم جتسيد الشخصيات 
التي  التراجيدية احلزينة، 
اش���تهرت بها ف���ي الفترة 

األخيرة، مرة أخرى.
وكتب���ت نيلل���ي عبر 
الرس���مي��ة  صفحته������ا 
التواص���ل  عل���ى موق���ع 
االجتماعي»فيسبوك«: »وعد 
مني مش حانكد عليكم تاني 
والي جاي »اكشن«، وتستعد 

الفنانة نيللي كرمي، خلوض 
الس���باق الرمضاني املقبل 
مبسلسل »س���قوط حر«، 
بعدم���ا انتهت من تصوير 
فيلهما اجلديد »اشتباك«، 
الفترة  الذي يعرض خالل 

املقبلة.


