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)محمد نظير(عبدالوهاب العيسى

عبدالوهاب العيسى مع فريق نشرة أخبار »الوطن«

عبدالوهاب العيسى: صدق المذيع السياسي ُيكسبه قلوب الناس
يرى أن التخصص في التقديم أولى خطوات النجاح

االخرى وذلك وفقا لالحصاءات 
االخيرة التي اظهرت ان نش���رة 
اخبار »الوطن« يش���اهدها ثالثة 
اضعاف الذين يطالعون نشرات 
االخبار على القنوات االخرى وهذا 

دليل متيز وتفوق.
ما سبب هذا التميز والتفوق؟

اوال الن جمي���ع املذيعني بها 
كويتيون بعد ان كان عدد مذيعي 
نش���رات االخب���ار احملليني فقط 
ثالثة او اربعة ثانيا الننا نعرض 
فقط األحداث احمللية واذا ذكرنا 
خبرا عامليا كبي���را نربطه ايضا 

بالكويت.
وكيف ترى دعم ادارة »الوطن« 

لكم؟
القناة ال تبخل علينا بأي شيء 
خصوصا الشيخ خليفة العلي هذا 
الرجل الذي جازف بشباب كويتي 
طموح في هذه املؤسسة الفخمة 
وراهن عل���ى جناحهم وانا منهم 
وبالفعل بنينا مؤسس���ة عمالقة 

اجلميع يشير لها بالبنان.
تؤيد تخصص املذيع؟

بالطب���ع فالتخص���ص اول 
خطوات النجاح فهو يعطي املذيع 
الثقافة والفهم ويعرفه كل كبيرة 
وصغيرة في مجاله وبالنسبة لي 
كل يوم اتعل���م جديدا من خالل 

املناظرات التي اجريها.
السياس��ية  البرام��ج  تتاب��ع 

االخرى؟
نعم وم���ن اهمها برنامج »مع 
التقدي���ر« للمذيع احمد الفضلي 
وكذلك اس���تفدت ج���دا من اخي 
الورع  الصحافي واملذيع سعود 
الذي قدم ثالث���ة برامج ناجحة 
وهي »نقاش في املمنوع، املنصة، 
هوا الديرة« على شاشة الزميلة 
»العدالة« وامتن���ى ان يعود الى 
الساحة االعالمية وأحب أن أشيد 
ببرنامج »اللوبي« جلعفر محمد 
وكذلك كنت من اش���د املعجبني 
مبحمد الوشيحي وعبداهلل بوفتني 
اللذين امتنى عودتهما لكي نستفيد 
منهما وأتابع ايضا »لقاء الراي« 
لبالل شعيب على شاشة الزميلة 

»الراي«.

مختلفة سواء كانت رياضية او 
فنية او اقتصادية وغيرها.

يفوح من كالمك انك ترغب في 
تقدمي برامج غير سياسية؟

حتى اآلن ال افكر في هذا االمر 
لكن من اجلي���د ان اتعرف على 
اجلمهور اآلخر واعني املشاهدين 
غير املهتمني بنشرات االخبار او 

البرامج السياسية.
تشاهد »مناظرة«؟

اكيد، واحرص على ان يشاهده 
»ربعي« ايض���ا وذلك لكي اصيد 
اخطائي وأعدلها وللعلم كثيرا ما 
تأتيني مالحظات وانا على الهواء 

مباشرة وبالفعل استفيد منها.
حدثنا عن االختالف بني تقدميك 

لالخبار و»مناظرة«؟
نش���رة االخبار البد ان اخرج 
فيها من شخصيتي واعيش مع كل 
ما اقدمه فهي بالنسبة لي عبارة عن 
مقطوعة موسيقية اغني فيها بكل 
احساس اما في »مناظرة« فأكون 
فيه على طبيعتي خصوصا انني 

انا املتحكم في كل شيء.
ما رأيك في مس��توى نش��رة 

اخبار »الوطن« مقارنة بغيرها؟
لقد تفوقت على نشرات القنوات 

ملناظرته وهذا اخلالف شد انتباه 
معد البرنامج عبداهلل البقمي 
وصاحب الفكرة الى أن تكون 
هناك حلقة خاصة يتناظران 
فيه���ا وبعد جناح هذه احللقة 

استمررنا حتى اآلن.
تالمس��ون تأثي��را لبرنامجكم 
بالنس��بة للقضايا التي تناقشونها 

فيه؟
نعم فلقد ناقشنا مشكلة القائمة 
املس���تقلة لطلبة اجلامعة والتي 
كان املها ان تصل الى ثالثة آالف 
صوت وبعد ساعة ونصف مدة 
احللقة حصلوا على ما يزيد على 
اربعة آالف صوت كذلك عرضنا 
قضية »االعالم الفاسد« وبالفعل 
التال���ي للحلقة حدث  اليوم  في 
حترك لبعض نواب مجلس االمة 
من خالل جلسة طارئة وناقشوا 

هذه القضية فيها.
ملاذا ال حتول��ون »مناظرة« الى 

برنامج يومي؟
ه���ذا صعب جدا الن���ه اذا مت 
حتويله الى يومي فالبد ان نبتعد 
عن السياس���ة وللعلم نحن اآلن 
بصدد توس���يع قاعدة اجلمهور 
املتاب���ع لنا من خ���الل مناظرات 

في احصائي���ة اخيرة اجرتها 
شركات عاملية حصل »مناظرة« 
على املركز األول من حيث نسبة 
املشاهدة ليس بالنسبة ل�»الوطن« 
فقط وإمنا على مس���توى جميع 

القنوات الكويتية.
صف لنا شعورك بهذا النجاح؟

ال يوصف خاصة عندما يتصدر 
برنامج���ي وانا في هذه الس���ن 
الصغيرة وسط عمالقة كبار في 
مجال البرامج السياسية لكن اعتبر 
هذا دافعا ودعما وفي نفس الوقت 
مسؤولية كبيرة جتعلني أدقق في 

كل ما سأقدمه في املستقبل.
كأن لديك جديدا؟

ال يوجد لكن تفوق »مناظرة« 
بهذا الش���كل رغم قص���ر عمره 
جعلني أفكر ف���ي اضافة بعض 
»النكهات« له، مع احتفاظه بفكرته 

ومضمونه.
كيف أخترمت فكرة البرنامج؟

لقد جاءت ابان خالف حدث 
ب���ني النائب د.فيصل املس���لم 
مع د.محمد الرميحي حيث ان 
املس���لم هاجم جريدة اوان في 
احدى ندواته السياسية ورد 
عليه د.الرميحي بأنه مستعد 

املذي���ع  التق���ت  »األنب���اء« 
عبدالوهاب العيسى لتعرف منه 
جديده ومن هو قدوته اإلعالمية؟ 
وسبب متيز نشرة اخبار »الوطن« 
والعديد من االمور الشائقة، فإلى 

التفاصيل:
يوما  يزداد  تعلقك  عبدالوهاب 

بعد يوم بالبرامج السياسية؟
أنا أعشق هذا املجال ودخولي 
السياس���ية  العلوم  إلى قس���م 
بجامعة الكويت زاد من حبي له 
لذلك عندما قدمت في تلفزيون 
»الوط���ن« طلبت منهم أن أكون 
متخصصا في هذا املجال وأشكرهم 

النهم حققوا لي هذه الرغبة.
رمبا صفاتك أهلتك لذلك؟

املذيع السياسي ال يختلف عن 
اآلخرين بالنسبة للصفات العامة 
الثقافة واحلضور والتمكن  مثل 
من االدوات لكن اهم شيء هو ان 
يكون صادقا حتى يكسب قلوب 

الناس وال يحرق نفسه.
يبدو أنك ال تخاف التقدمي؟

اخلوف شيء صحي وقد كان 
موجودا عندي في بداياتي مع 
نشرة االخبار لكنه زال بعد 

ذلك.
وماذا عن »مناظرة«؟

)يضحك( للعلم في 
كل حلقة من »مناظرة« 
أكون خائفا خصوصا 
ان البرنام���ج ل���ه 
جمه���ور كبي���ر 
ليس في الكويت 
فق���ط وإمن���ا 
على مستوى 

اخلليج.
حدثنا عن 

أصدائه.

عبدالحميد الخطيب
املذيع الشاب عبدالوهاب  أكد 
العيسى أن التخصص الذي ينتهجه 
في حياته العملية من خالل تقدميه 
لنشرات األخبار والبرامج 
السياسية دون غيرها هو 
أحد األس����باب الرئيسية 
لنجاحه، مشددا على أن 
ادارة تلفزي����ون »الوطن« 
تش����كل الداعم األساسي له 

منذ بداياته اإلعالمية.
العيسى سعيد بحصول 
برنامجه »مناظرة« على املركز 
األول من حيث نسبة املشاهدة، 
مرجع���ا ذل���ك إل���ى احلرية 
التي يحظ���ى بها برنامجه 
ومناقشته لقضايا مهمة 
متس معظم شرائح 

املجتمع.

نش�رة أخبار »الوط�ن« تحظى 
بنس�ب�ة مش�اهدة عالي��ة 
و»مناظرة« تف�ّوق على الجميع


