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تمنى تطوير القناة الثالثة وأجاب عـــــ

 متفائل بحل سـريع لألزمة الرياضية بشرط توافر حسن النوايا واجتماع جميع االطراف

محللو االسـتديو كفـاءات فنية ومؤهلة علميـًا واختيارهم يتم بعناية بسـبب خبرتهم وتاريخهم
٢٠٠٦-٢٠٠٧ وكذلـــك بطولة 
الكــــأس ثـــم قدمــــت بعدها 
االستديو التحليلي لكأس آسيا 
لكرة القـــدم ٢٠٠٧ وكان معي 
من الضيوف املدربان القديران 
صالح العصفور وفوزي ابراهيم 
اللذان تعلمت منهما الكثير ثم 
ارتأت ادارة القناة بعد ذلك ان 
اتولى االستديو التحليلي لكل 

البطوالت احمللية.
فهد جاسم: ما تقييمك الفني 
الفائت؟  لالستديو خالل املوسم 

وما جديدكم للموسم املقبل؟
لقد تطور كثيـــرًا فكنا في 
الســـابق نخرج نصف ساعة 
قبل املباراة واملوســـم الفائت 
خرجنا قبل وبعد املباراة ملدة 
ساعة كاملة كما ان ساعات البث 
ازدادت وايضا في الدورة السابقة 
كان عدد الضيوف يقتصر على 
ضيف واحد أو اثنني، ولكن في 
الدورة املاضية شاهدمت ان العدد 
يصل الى ٤ ضيوف اضافة الى 
نهائيات كأس األمير وولي العهد 
تواصل البث فيها ملدة عشـــر 
ساعات وهذه أول مرة حتدث 

في تاريخ التلفزيون.
ــل صحيح  ــي العنزي: ه عل
ــي اختيار  ــاك مجامالت ف ان هن

ضيوف البرنامج؟
ال اعتقد ان هناك مجامالت 
واختيار الضيوف هو من صلب 
عمل فريق االعداد واحملللني الذين 
تواجدوا معي وهم من خيرة 
املدربني كعبداللطيف الرشدان 
الهاجري وطارق  وعبدالعزيز 
اجلالهمة وجاسم الهويدي وهم 
باملناسبة مؤهلون من الناحية 
العلمية ويحملون شهادات في 
التدريب، واالختالف في وجهات 

املكونة من غسان النصف ووائل 
سليمان وعبداحلميد محمد لم 
يأت من فراغ والدليل انه أصر 
عبر اللجنة التي يرأسها على 
خروج املنتخب ملعسكر القاهرة 
استعدادا خلليجي ١٩ قبل صدور 
قرار فيفا وحمل الشيخ أحمد 
الفهد الرسالة الشهيرة الى بالتر 
وهذا موقف يحسب للرشدان 
والدليل العروض اجليدة التي 
قدمها األزرق في البطولة كأثر 
للنتائج االيجابية للمعســـكر 
ولكن الذي ال يعرفه اجلمهور 
ان الرشدان كان يعتذر عن عدم 
حتليل أي مباراة للمنتخب بل 
الـــى امللعب لدعم  كان يذهب 

الالعبني.
ــري: أال تعتقد  ــر املطي ناص
ــور الضيوف في  ــرار ظه ان تك
ــدى  ــل ل ــبب املل ــج يس البرنام

املشاهد؟
لألمانة ضيوفنا كلهم ذوو 
خبرة من الناحية الفنية وهم 
قريبون من العبي الدوري احمللي 
ويعرفونهم متام املعرفة ولكن 
تبقى مســـألة مهمة وهي على 

الضيف أال يكرر نفسه.
ــد  ــن جت ــمري: أي ــا الش مه
نفسك: في األخبار الرياضية أم 

السياسية؟
أنـــا ولدت من رحـــم ادارة 
األخبار ولكني تخصصت في 
األخبار الرياضية وللعلم فلقد 
قمـــت بتغطية بعض األحداث 
السياسية املهمة مثل انتخابات 
مجالس األمة والبلدي وكذلك 
كنت مراســـال علـــى اجلبهة 
ابان حرب حترير  الشـــمالية 
العـــراق من الطاغيـــة وقمت 
آنذاك بنقل وتغطية  وزمالئي 

خبر سقوط الصاروخ العراقي 
الذي نزل بني منطقتي اجلهراء 
وســـكراب أمغرة فكان حدثا 
رئيسيا بارزا وذلك في الساعة 
السادسة صباحا، واذكر انني 
هرولت الى مكان احلدث دون 
اخذ االحتياطـــات الالزمة من 
لبس الكمام الواقي من الغازات 
السامة األمر الذي أثار حفيظة 
الضابط األميركي املسؤول الذي 
قام بدفعي بقوة منبها بضرورة 
أخذ االحتياطات في مثل هذه 

األحوال.
ــطي: هل لديك  ــاري الش مش
ــج  برام ــدمي  لتق ــتعداد  االس

سياسية؟
حاليا أفضل التخصص في 
الرياضيـــة كمحاور  البرامج 
أو قـــارئ نشـــرات أخبـــار 
رياضية وأترك األمور األخرى 

للمستقبل.
ــل: هل أنت  ــم الزهامي جاس
ــداد لإلعالميني محمد الزامل  امت

ومحمد املسند؟
أنا أتشرف بهذين األستاذين 
وهما مـــن اجليل الذهبي الذي 
مرت بـــه الكرة الكويتية وأمر 
اختيـــار املذيع متروك لإلدارة 

واحترام الناس ومحبتهم.
ــا رأيك  ــي: م ــن العجم حس
ــة  ــج الرياضي ــتوى البرام مبس
ــن البرامج  ــا؟ وأين أنت م عندن

اإلذاعية؟
بشـــكل عـــام التلفزيـــون 
مؤسسي حكومي ويعاني من 
أمام  الذي يقف عثرة  الروتني 
متطلباتنا، وشـــبابنا كفاءات 
والدليل تواجدهم في القنوات 
انا  األخرى وبالنسبة لإلذاعة 
عملت في االذاعـــة مع زميلي 

مبارك الخالدي

اعترف اإلعالمي املتألق ومقدم برنامج «االستديو التحليلي» املصاحب للبطوالت 

احمللية محمد بوقريص انه قدساوي امليول والهوى ولكنه ملتزم باحليادية اثناء 

تقدميه البرنامج وقال ان اختيار الضيوف مهمة كادر االعداد وانه ال شـأن له في 

عملية اختيار احملللني وأبدى بوقريص رأيه في االزمة الرياضية التي تعاني منها 

كرتنا قائال ان احلل سهل شريطة صفاء النوايا وان التخطيط السليم كفيل بعودة 

االزرق لسابق عهده، شاكرًا كل من شجعه وأخذ بيده نحو ما وصل اليه من تألق 

خصوصا زمالءه في وزارة االعالم متواصال مع كل من اتصل به فكان هذا احلوار:

مقدم برنامج «االستديو التحلـيلي» محمد بوقريــــمقدم برنامج «االستديو التحلـيلي» محمد بوقريـــــص:  أنا قدساوي وال أخجل من ذكر ميولي الرياضية

البطاقة الشخصيةالبطاقة الشخصية
االســــــــم: محمــــــــد 

عبداحملسن بوقريص
احلالـــة االجتماعيـــة: 
متزوج ولديـــه ولدان 
يوسف وعبداهللا وبنتان 

لولوة ودالل.
السكن: الروضة.

املؤهل: دبلوم ادارة.

احمد الشالحي، منصور املطيري، 
قدســـاوية عازمية، يعقوب احلجيل، 

واحمد الهاشـــم، بو احمد، فالح 
العباد، مشاري اجلحيل، خالد 
احمـــد، محمد الفهـــد، صفية 
مهـــدي، حســـن العجمـــي، 
الشـــطي، حسن  مشـــاري 
اجلمالي، محمد اجلناعي، 
عبداهللا الرشيدي، جاسم 
الرشيدي، رهف، عبداهللا 
الرشيدي، فالح احلفيزي، 
الرشيدي، موضي  ناصر 

عبداحملسن، فهد الرشيدي، 
سالم نايف، بسام احلسون 

وعامر الدوسري.

(محمد ماهر)االعالمي محمد بوقريص يتوسط الزمالء سمير بوسعد وعبدالعزيز جاسم ويحيى حميدان ومبارك اخلالدي 

محمد بوقريص في استديو االخبار في القناة االولى لتقدمي النشرة الرياضية

بوقريص خلف الكاميرا

النظر مطروح ووارد وبالنسبة 
لي انا مستمع فقط لقلة خبرتي 

بينهم.
ــل كنت  ــمري: ه محمد الش
تلعب ألحد األندية قبل أن تكون 
ــزات احملاور  ــا ممي ــا؟ وم مذيع

الناجح؟
لقد لعبت فترة في صفوف 
ناشئي القادسية وكذلك شاركت 
الوزارات مع فريق  في دوري 
اإلعالم والشك ان سرعة البديهة 
وردة الفعل واخللفية الرياضية 
الكافية مـــن أهم عوامل جناح 
احملاور الذي يستطيع شد انتباه 
ضيوفه حول نقاط تثري احلوار 
ليكون بذلك صوتا للجمهور.

ــمالي: أحب  ــز الش عبدالعزي
أشيد فيك في البداية وسؤالي عن 
عبداللطيف الرشدان كان رئيسا 
ــني، كيف  ــة اختيار الالعب للجن

تعاملتم معه أثناء البرنامج؟
الرشدان فوق شهادتي فيه او 
تقييمي له وهو صاحب فضل 
على الكرة الكويتية واختياره 
اللجنـــة االنتقالية  من قبـــل 

ــا الفريق  ــيدي: م فهد الرش
الذي تشجعه محليا وعامليا؟

محليا انا قدساوي وال أخجل 
من ذكر ذلك لعشـــقي جلاسم 
يعقوب وفيصل الدخيل وعامليا 
ريـــال مدريد بالرغـــم من ان 
العروض  امتع  برشلونة قدم 

في املوسم الفائت.
ــد: متى دخلت  منصور محم
املجال اإلعالمي؟ وما أول برنامج 

حواري لك؟
دخلـــت وزارة اإلعالم بعد 
مرحلـــة التحريـــر كموظـــف 
وتدرجـــت في العمـــل الى ان 
اصبحت رئيس قســـم ولكن 
توجهت للعمل كمذيع منذ عام 
٩٨ وقد اكتشفني زميلي براك 
احلريبي وقدمنـــي للجمهور 
االعالمي ماجد الشطي واما اول 
برنامج حواري فكان 
برنامج االستديو 
التحليلـــــــي 
لبطــولــــــــة 
الدوري لكــرة 
اليد موســـم 

المتصلونالمتصلون




