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 سعيد بالعمل في قناة «العدالة» ونجاح «محمل الخير»

 صالح جرمن: ال أقلد أحدًا.. و«كالم صريح» يختلف في مضمونه عن البرامج األخرى

 .. في برنامج «كالم صريح»

 احمد الوسمي
ــتطاع املذيع صالح جرمن ان يثبت وجوده من خالل برنامج    اس
ــاة «العدالة» فقد تبنى الكثير  ــح» الذي يعرض على قن «كالم صري
ــاميا  ــالة وهدفا س ــانية إلميانه بأن لالعالم رس من القضايا االنس
لتوصيل معاناة الناس وطرح همومهم حتى يتم حل هذه املشاكل. 
ــاهدين  جرمن متيز بطريقته العفوية وتألقه في التواصل مع املش

ــاس واطلق عليه  ــكل رائع مما جعله قريبا من قلوب الن بش
ــدوره اكد انه يفتخر  ــيط» وهو ب ــب «مذيع املواطن البس لق
ــال االعالمي.  ــه بخدمة الناس في املج ــذا اللقب الحساس به
«األنباء» التقت جرمن الذي عبر عن سعادته بتقدمي برنامجه 
الشهير «كالم صريح» واستمراره، مشيرا الى انه ال يقلد اي 

ــير في خط واضح واضعا بصمته من خالل  برنامج ويس
ــخصيته اجلادة، مؤكدا ان ال احد يتدخل في طبيعة  ش

ــى ادارة القناة التي يحترم كل القائمني  برنامجه حت
ــدث فيها جرمن  ــا، العديد من النقاط حت عليه

فإلى تفاصيل اللقاء:

  حدثنا عن بداياتك؟
  كانت فــــي برنامج «كالم صريح» 

من اعدادي وتقدميي في بداية شهر 
مارس املاضي والبرنامج عبارة 

عن استقبال اتصاالت املشاهدين 
وطرح مشــــاكلهم بكل جرأة 
ومبوضوعية ونحاول من 
البرنامــــج حل هذه  خالل 

املشاكل.

  مع الناس

  يقال ان برنامجك تقليد 
ــاس» الذي  ــج «مع الن لبرنام

يعرض على قناة سكوب؟
  برنامجي يختلف عن برنامج 

«مع الناس» كليا.
  شلون؟

  النه يعتمد على التقارير والنزول للشارع 
واملشاركات للناس عن طريق تصوير التقارير 
واالميــــالت وليس عن طريــــق SMS واالمور 

الشخصية ال نتحدث فيها في البرنامج.
ــكوب ابراهيم  ــك تقلد مذيع قناة س   يقال ان

بوعيدة؟
  (يضحك)، لم يبتــــدع بوعيدة مثل هذه 
النوعية من البرامج وهذه البرامج معمول بها 

من زمان وهذا البرنامج كان موجودا في اذاعة الكويت من سنوات، 
وين مقارنة التقليد؟

  اقصد التقليد في الشخصية؟
  انا ال اقلد احدا ولي كاريزما خاصة فيني، 
واتكلم بشخصية جادة تتفاعل مع القضية 

واملشكلة املطروحة.
ــع الناس» قد  ــد ان جناح «م   اال تعتق

يكون سببا لتقليدكم له؟
  مامقياس النجاح هل في عدد 
وكمية االتصــــاالت؟ املهم في هذه 
النوعيــــة من البرامــــج ليس عدد 
املتصلــــني فاملهم هــــو املصداقية 
ومتابعة املشكلة وتسليط الضوء 
السلبي للمشكلة  على اجلانب 
القضيــــة  وليســــت 

 ممثلة «مشـــهود» لها بنقل 
احلچي وتربيط العصاعص تفكر 
انها تروح حـــق دولة خليجية 
علشان جترب حظها هناك ألنه 
املنتجني عندها كاشفني أالعيبها.. 

احلمد هللا والشكر! 

 املمثلة اللي معتبرة نفسها 
«غالية» على اجلميع هااليام 
قاعـــدة تدور على واســـطات 
علشان تشارك في أحد االعمال 
الدرامية، مع انه مخرج العمل ما 

يبيها.. خير إن شاء اهللا!

 واسطات حظ

 .. في برنامج «كالم صريح»
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  انا ال اقلد احدا ولي كاريزما خاصة فيني، 
واتكلم بشخصية جادة تتفاعل مع القضية 

واملشكلة املطروحة.
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 صالح جرمن

تهتم باملواطن البسيط بشكل مباشر.
  ليش تتهرب من االجابة على السؤال؟

  كل القنــــوات احمللية خير وبركة ويكفيني شــــرف انها تســــمى 
قنوات كويتية.

  من هم املذيعون اللي يعجبونك في القنوات احمللية؟
  جعفر محمد مذيــــع برنامج «اللوبي» واحمد الفضلي مذيع قناة 

«سكوب» وسالم الدوسري مذيع قناة «املختلف».
  يقال تفرض عليك احيانا في البرنامج اجندة معينة.

  بكل صراحة انا معد البرنامج ولم يسبق ان فرضت ادارة القناة 
علي اي امر او قضية اناقشها بالبرنامج.

  ما رأيك في مثل هذه النوعية من البرامج؟
  تعتبــــر من افضل البرامج التي نتواصــــل فيها مع ا لناس وهي 

متنفس للمواطن.
  كلمنا عن برنامجك «محمل اخلير».

  لقد عرض في شهر رمضان برنامج انساني بحت يتناول القضايا 
االنسانية ويعتمد على املساعدات من اهل 
اخلير من خالل عرض التقارير عن احلاالت 
مصورة وقد القى جناحا كبيرا خالل الشهر 

الفضيل.

  رسالة نبيلة

ــج  البرام ــي  ف ــك  نفس ــرت  حص ــاذا    مل
االنسانية؟

  ألنني اشعر مبعاناة الناس وانا واحد من 
ابناء هذا املجتمع، فاالعالم هو رسالة نبيلة 
لتسليط الضوء على مشاكل املجتمع، وهذا 
الهدف الرئيسي هو الذي دخلت بسببه الى 

املجال االعالمي.
  ما جديد برنامج «كالم صريح»؟

  سنجدد في بعض الفقرات حيث نكثف 
التقارير وســــنفتح اكبر مجال للمتصلني، 
وسيتم تخصيص حلقة اسبوعية تناقش 
قضيــــة محددة وتســــمى احللقــــة قضية 

االسبوع.
  كلمة اخيرة.

  امتنــــى ان احوز رضا املشــــاهدين وان 
اقدم كل ما هو مفيد للمشــــاهد الذي يتابع 
برنامج «كالم صريح»، واعتذر لكل مشاهد 
لم نستطع التواصل معه وذلك للضغط على 
االتصاالت وامتنــــى التواصل على االمييل 

 .kalam@aladala.tv

املطروحة بشكل فردي لكن نتناولها كموضوع عام.
  يقولون انك «تصارخ وايد» في البرنامج؟

  طبيعي احب الضحك واملرح لكن في البرنامج تفاعلي مع القضية 
يكون من خالل احساسي الوطني وحبي الهل ديرتي يخليني انفعل 

وايد.

  كلنا اخوان

ــل أن تظهر في اي قناة محلية  ــو قناة «العدالة» غير موجودة تفض   ل
اخرى؟

  البد ان اشــــكر مالك قناة «العدالة» ألنهم اعطـــــوني الـــــفرصة 
مــــع اخواني بإدارة القناة، و«العــدالة» مميزة واشــــعر فيها بروح 

االسرة الواحدة وكلنا فيها اخوان.
  اي قناة محلية تعجبك؟

  اي قناة تتحدث عن الوطنية وسقف 
احلرية فيها مفتوح تعجبني وكذلك اللي 

 مدير ادارة في التلفزيون 
ليما ما ســـافر مـــع وفد 
القاهرة حط حرته مبعدين 
إدارته وقام يتدخل حتى في 
مونتاج حلقات برامجهم.. 

هذي مو علوم الغامنني!

 سفر

 رشا شربتجي مع اإلعالمية د.بروين حبيب

 تجربة رشا شربتجي اإلخراجية مع «بروين»

 أمسية شملت مقطوعات ألشهر العازفين العالميين

  أجواء موسيقية في الجامعة األميركية بالتعاون مع «دارتماوث»
 عبدالحميد الخطيب

  في حفل رائع بدأت وقائعه في 
متام الساعة السابعة مساء امس 
االول نظم البرنامج املوسيقي 
التابــــع للجامعــــة االميركية 
في الكويت امســــية موسيقية 
بالتعاون مع «دارمتاوث» وهي 
احدى جامعــــات نخبة رابطة 

«ايفي» بالواليات املتحدة.
  حضــــور غفير ســــواء من 
مســــؤولي اجلامعتــــني، ومن 
املهتمني باملوســــيقى والطالب 
واالعالميني جاؤوا ليستمتعوا 
بأجواء فنية شملت مقطوعات 
مختلفة سواء كانت فردية او 
جماعيــــة أداها اعضــــاء هيئة 
التدريــــس والطــــالب من كلتا 

املؤسستني.
  امكانات فنية كبيرة اظهرها 
املشــــاركون في االمسية وهم: 
انــــاكارا دمييتروفــــا، إيلينــــا 

   يذكر ان احلفل ُقدمت فيه 
مقطوعــــات لكل مــــن موزارت 
وبرامز وراشما نينوف وكذلك 

لرميسكي كورساكوف. 

«القيثارة» وفيصل البحيري الى 
جانــــب العازفني ماثيو فورمان 
ولوريل ســــتافيس من جامعة 

دارمتاوث.

تســــينكوفا، داغمار بيينياس 
الكويت ســــارة  وطالبهــــم من 
ســــليمان علــــي «الفلــــوت او 
املزمار» وخالد عبدالغفار علي 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  في حلقة السبت املقبل من برنامج «نلتقي مع بروين» على قناة دبي 
تستضيف اإلعالمية د.بروين حبيب املخرجة السورية رشا شربتجي 
التي تنتمــــي إلى عائلة فنية، والتي قدمت من خالل أعمالها العديد من 
الوجوه اجلديدة، وتعاملت مع جنوم الدراما السورية، في الوقت الذي 
ملع جنمها خالل السنوات اخلمس األخيرة مع اختراقها الدراما املصرية 
وعملها مع كبار النجوم املصريني، في مسلســــالت: «شرف فتح الباب، 

أوالد الليل، ابن األرندلي وغيرها».
  ورغم أنها بدأت مسيرتها اإلخراجية مع مسلسل «قانون ولكن»، إال 
أن مسلسل «أشواك ناعمة» كان ضالتها الذي يجول في عوالم األنثى في 
مرحلة املراهقة، حيث استطاعت من خالل هذا العمل أن تلفت األنظار إلى 
مشــــروعها الذي بدا أنثويا ثم ما لبثت أن وجدت نفسها تقوم بتحريك 
كبار املمثلني الســــوريني والعرب في حياة ينهشــــها التسلط الذكوري 
حتى النخاع، فشكل الفساد واخلير والشر، والصراع الطبقي، وانتشار 
الفقر والتخلف «تيمات» أساســــية ألعمالها الالحقة التي راحت تنتزع 
أكبر نسبة مشاهدة في العالم العربي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ابنة 

شرعية ملدرسة هيثم حقي ووالدها املخرج هشام شربتجي.
  تناول احلوار بداية عملها اإلخراجي في مسلســــلي: «قانون ولكن» 
و«أشــــواك ناعمة»، ودور والدها املخرج هشــــام شربتجي في سلوكها 
طريق اإلخراج، واختيارها لنجوم وممثلي أعمالها الدرامية، واملدارس 
اإلخراجية املتعددة، ودور الدراما في محاربة الفســــاد بكافة أشــــكاله، 
والفرق من حيث اجلوهر بني املرأة املخرجة والرجل املخرج، واملشاكل 

التي ميكن أن تواجهها مع شركات اإلنتاج.
  كما توقفت بروين مطوال حول جتربتها اإلخراجية في مصر، وإدارتها 
للفنان يحيى الفخراني في مسلسل «شرف فتح الباب»، والفنان جمال 
سليمان في مسلسل «أوالد الليل»، وسر الكاميرا التي يجيد املخرجون 
السوريون استعمالها أكثر من غيرهم في صناعة املسلسالت الدرامية، 
والفرق التقني والنفسي بني وقوف املمثل أمام كاميرا واحدة ووقوفه أمام 
ثالث كاميرات، ومناشدتها الصحافيني املصريني بعدم االنشغال بتباين 

اللهجات على حساب االهتمام باملعاجلة الدرامية لألعمال الفنية.

 (متين غوزال)  جانب من احلفل 


