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مطرب���ة »باركت« 30
ألح����د املط�ربي�����ن 
الش���باب بعد جناح 
 ألبومه بس هاملطرب 
 ما  اهت��م مبب�اركتها.. 

صچ ما يستحي!

مق�����دم برام���ج 
يب���ي  تلفزيوني���ة 
»يصلح« بني مذيعتني 
ب���ص  متهاوش���تني 
صلحه م���ا طلع منه 

فايدة.. اهلل يعينك!

مباركة صلح
ممثلة »اش����تاقت« 
للقيل والق����ال هاأليام 
متشي وتس����ولف عن 
 زميل����ة له����ا وعالقتها 
 م����ع أح����د املخرجني.. 

واهلل عيب!

عالقة

»بدل عن ضايع« .. قصة حب ملياردير فقد ذاكرته
مفاجآت وصراعات على شاشة »المستقبل«

لقطة ألبطال املسلسل

نادر في إحدى السهرات التلفزيونية مع النجمة إلهام الفضالة

نادر كرم: أتمنى تقديم برنامج »توك شو« والتقييم في النهاية للمشاهدين
يرى المذيع كالممثل الذي عليه أن يجّرب الكوميديا والتراجيديا

نادر كرم

»بيتك« ادخلني بيوت املشاهدين 
اما البرنامج املنوع »جنوم على 
األرض« فقد وضعني على سلم 

النجومية.

ضوء

لك��ن الحظنا ان »جن��وم على 
األرض« كان يهتم بإظهار الضيف 

بشكل مبالغ.
 لم تكن هناك مبالغة بقدر ما 
هي وصف حقيقي حلجم ومكانة 
الضيوف، فمن الطبيعي جدا ان 
جت���د الثناء واملديح املس���تحق 
خصوص���ا إذا م���ا عرفنا ان هذا 
البرنامج يحمل في طياته نوعا 
من التكرمي والتتويج ملشوار هذا 
النجم من خالل تسليط الضوء 
على ما قدمه خالل مس���يرته في 
مجاله ومن باب الذوق والعرفان 
اجد نفس���ي مجبرا على وصفه 
بأوص���اف قيلت عن���ه من قبل 
الصحاف���ة واجلمه���ور ولم ازد 

عنهم بشيء.
 إذن هذا س��بب إطرائك الزائد 

في البرنامج؟
 ال شيء أمتع من سماع املرء 
املديح الذي يستحقه، وصدقني 
ان اإلط���راء مقتص���ر فقط أثناء 
مقدم���ة الترحيب والش���كر في 
ختام البرنامج، وان جمعتهما فلن 
تتجاوزا الدقيقتني فقط، وبحسبة 
ال تخلو من املنطق اجد نفس���ي 
مقصرا في الثناء واإلطراء حيت 
اختزل مش���وارا مليئا بالعطاء 
امت���د لنحو عش���رين عاما على 
سبيل املثال اختزله في دقيقتني 
مديحا فأي���ن املبالغة؟ )مداعبا( 
يا اخي هناك مث���ل نيوزيلندي 
يقول »اإلط���راء يطري األجواء« 
وأحيانا الوضع يحتاج إلى »شوية 

طراوة«. 
 ه��ل ان��ت محتك��ر للبرام��ج 
املنوعة ام ان��ك متخوف من تغير 

عبدالحميد الخطيب
يباشر املذيع نادر كرم تقدمي 
برنامج »الثالثة معاكم« بنجاح 
كبي���ر وفي جعبت���ه برنامجان 
جديدان سيران النور قريبا على 

شاشة تلفزيون الكويت.
 نادر أكد انه يؤمن بشمولية 
املذيع مش���يرا إل���ى ان »جنوم 
على األرض« وضعه على س���لم 
النجومية ومشددا في الوقت نفسه 
على ان اإلطراء الذي كان يستخدمه 
في البرنامج ألنه يحمل في طياته 
نوعا من التكرمي والتتويج ملشوار 

النجم الضيف.
»األنباء« التقت كرم لنعرف منه 
سر احتكاره في البرامج املنوعة، 
وشروط تقدميه لبرامج »التوك 
شو«، ورغبته في التقدمي اإلذاعي، 

فالي تفصيل احلوار:
 ن��ادر قدمت برام��ج مختلفة 

كيف تقيم نفسك فيها؟
 مسألة التقييم اتركها للمشاهد 
واملعنيني، وان كنت راضيا متام 
الرضا عم���ا قدمته م���ن برامج 
وسهرات، ودعني أقل لك واشتق 
من أهم م���ا قدم���ت، فالرياضة 
برنامج »الثالثة معاكم« جعلني 
مع الناس، والبرنامج االجتماعي 

بقدراتي ومبا أقدم ومبكانتي لدى 
املسؤولني، والشباب في النهاية هم 
دعامة واستمرارية لنا، فالفضاء 
بات يستوعب الكثير وفي األخير 

ال يصح إال الصحيح. 
 ماذا ع��ن عالقت��ك بتلفزيون 

الكويت ومشاهديه؟
 تلفزيون الكويت هو مصنع 
لإلبداع، من هن���ا كان االرتباط 
احلميم مع هذا اجلهاز الش���امخ 
ومشاهديه الذين يتمتعون بذوق 
راق، فالعالقة مع املش���اهد تأتي 
من صدق ما تقدم، وإش���عارهم 
بأنك فرد منهم يطل عليهم عبر 
شاشات منازلهم بكل احترام لهم 

ولعقولهم وأذواقهم.
ب��ن  موقع��ك  ت��رى  كي��ف   

مذيعيه؟
 ف���ي قلبهم جميع���ا، بينهم 
أكملهم ويكملوني، فأنا  ومعهم، 

عود من حزمة. 
أين أنت من أثير اإلذاعة؟

 للعلم أنا تواق جدا خلوض 
ه���ذه التجربة الت���ي لم أخضها 
حت���ى اآلن، وأمتنى التعاون مع 
قطاع اإلذاعة الذي يترأسه الوكيل 
املس���اعد خالد العنزي احد اهم 
األشخاص الذين فتحوا لي مجال 

اإلعالم منذ البداية. 
 ما جديدك؟ 

 حاليا أقدم برنامجني أسبوعيني 
عل���ى القناة الثالث���ة الرياضية 
»الشوط الثالث« وبرنامج »سهرة 
الثالثة« الذي يعرض بعد منتصف 
ليل كل جمعه على الهواء مباشرة 
واس���تضيف م���ن خالله جنوم 
الرياضة داخل الكويت وخارجها، 
كذلك احضر لبرنامجني احدهما 
منوع والثاني اجتماعي سيريان 
النور عن قريب، كما قمت مؤخرا 
بتسجيل سهرة خاصة مع األديب 
الكبير انيس منصور ستعرض 
الحقا على شاشة القناة األولى.

املجال؟
 ليس احتكارا او تخوفا بقدر ما 
هي مسؤولية ألقيت على عاتقي، 
فبعد سنة كاملة وهو عمر برنامج 
»جنوم على األرض« استضفت 
ما ال يقل عن 60 جنما من صفوة 
النجوم في مختلف املجاالت، أجد 
نفسي امام عملية انتقاء دقيقة ملا 
هو آت وصراع مع النفس حول 
قبول او رفض ما يتم تقدميه لي 

من برامج. 
 كأن��ك ض��د فك��رة التغيي��ر 

بالنسبة للمذيع.
 دائما أقول ان االستمرار يعطيك 
االستقرار، ولكن هذا ال مينع من 

التجديد في إطار محدد.

ممثل

 وم��ا رأي��ك في فك��رة املذيع 
الشامل؟

 لدي فلسفة خاصة حول هذا 
املوضوع، فأجد مق���دم البرامج 
كاملمثل الذي عليه ان يجرب العديد 

العاجل، خصوصا اذا توافرت فيه 
شروط النجاح من إعداد ومواد 
وديكور وإخراج وميزانية محترمه 
ال تذهب ل� »جيبي« اخلاص بل 

للبرنامج في األساس. 
 ن��ادر البعض ي��ري خطواتك 

بطيئة ما تعليقك؟
 ليس���ت بطيئة بقدر ما هي 
خطوات محسوبة، فالكيف أهم من 
الكم بالنسبة لي فالظهور من اجل 
الظهور ال يغني وال يقنع، ومن 
جهة اخرى دعنا نتفق بأن بعض 
االجراءات الروتينية اململة حتد من 

بعض الطموحات واألفكار. 

 ثقة 

 طاقات ش��بابية تدخل الوسط 
اإلعالم��ي بكث��رة أال يش��كل هذا 
هاجس��ا لك م��ن أن تق��ل فرصك 

اإلعالمية؟
 إطالقا.. فقد قيل »ان الواثق 
بنفسه دائما يقود اآلخرين« واقصد 
بالقيادة هنا هو اني واثق متاما 

من األلوان »كوميديا، تراجيديا«، 
كذلك املذيع عليه اخلوض في أكثر 
من حقل حتى ينمي إدراكه وتكون 
لديه اخلبرة في التعاطي مع جميع 

األحداث واملناسبات. 
 أال تؤيد التخصص؟

 دعني اقل لك أين التخصص 
اآلن؟ انا ال أج���ده إال في مقدمي 
النش���رات اإلخبارية السياسية 
فقط، ام���ا البقية فيكفي ان ادلل 
على ان معظم البرامج احلوارية 
الناجحة ومنها برنامجي »جنوم 
على األرض« الذي استضفت من 
خالله الوزي���ر والعب كرة قدم 
والشاعر واملطرب واملمثل واألديب 

والصحافي، ليست متخصصة.
 انتشرت برامج التوك شو ملاذا 

ال تفكر في تقدميها؟ 
 عبر جريدة »األنباء« أعلنها 
مستعد ان أتوقف عن تقدمي جميع 
البرامج اذا ما أتيحت لي الفرصة 
لتقدمي مثل هذا النوع من البرامج 
الذي أصبو إلى حتقيقه في القريب 

مشهد من »بدل عن ضايع« 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يطلق تلفزيون املس���تقبل العمل الدرامي املشوق »بدل عن 
ضايع« من تأليف الكاتبني س���ليمان وإيل���ي حداد ومن إخراج 
ليليان البستاني. ومن إنتاج شركة »رؤى برودكشن« ومن بطولة 
يوسف اخلال، نيللي معتوق، برناديت حديب وعلي منيمنه، حيث 
يطرح كيف ميكن حلياة إنسان أن تتبدل للعكس متاما مبجرد 
تعرضه حلادث عارض. فبطل املسلسل رودي الذي يجسد دوره 
اخلال هو ملياردير متسلط ومتعجرف، استولى على ثروة والده 
بالغش واخلداع بعدما أدخله في غيبوبة دنيوية شديدة. وألنه 
أعتقد أن ماله وجاهه لن يقعا به أبدا في طائلة القانون، مارس 
عمليات مشبوهة معدودة مثلت إحداها مفترق الطرق الذي غير 
حياته كليا. ففي الوقت 
الذي كان رودي 
يس���تم�ت���ع 
بحي�ات�ه وال 

يكترث ألحد، منى إلى علمه أن إحدى عملياته املش���بوهة بدأت 
تتكشف خيوطها وأن عليه أن يختفي في أسرع وقت ممكن حتى 

ال يتعرض للمالحقة القانونية.
استمع رودي إلى النصيحة وقرر الهرب بالفعل، لكن األقدار 
كانت له باملرصاد، ففي الوقت الذي كان يهم فيه مبغادرة منزل 
عشيقته إلى مكان مجهول سقط على رأسه حوض كبير أوقعه 
من دون قصد أحد العمال الفقراء. وعلى الفور فقد رودي ذاكرته 
من جراء هذا احلادث الذي تس���بب فيه الشاب نور الذي يلعب 
دوره الفن���ان علي منيمنه، والذي متلك���ه اخلوف من مالحقة 
الش���رطة أو إجباره على حتمل تكالي���ف العالج فقرر أن يأوي 
امللياردي���ر املصاب في منزله. وعلى الفور تغيرت حياة رودي 
متام���ا وأصبح يعيش حياته في بيئة متواضعة احلال دون أن 
يدرك طبعا أنه ذلك امللياردير املتعجرف. ومبرور األيام يدخل 
رودي في قصة حب حقيقية مع شقيقة نور التي جتسد دورها 

الفنانة نيللي معتوق.
ومع استمرار غياب امللياردير عن مجتمعه املخملي املعتاد، بدأت 
الشرطة في البحث عنه، والالفت انها لم تكن وحدها التي تسعى 
إليه بل ايضا عصابات املافيا التي س����بق وأن شاركته الكثير من 
أعماله غير املشروعة، وتتسارع األحداث وتتوالى املفاجآت وتزداد 
تشويقا لتجذب املشاهدين من كل مكان ملعرفة كيف ستنتهي هذه 

املغامرة املشوقة واملثيرة.
لق����د تضافرت جهود الكاتب واملخرجة من أجل معاجلة 
إظهار صراع السلطة واملال واالختالف الطبقي في لبنان 
والوطن العربي بصورة واقعية ومعمقة تبدو أقرب إلى 
احلقيقة من مجرد كونها كلمات وسطورا على أوراق 
بيضاء. لق����د جنح فريق العم����ل بأكمله في حتويل 
هذا الصراع املتواصل بني اخلير والشر إلى حلقات 
تلفزيونية تنبض باحلياة ليستمتع بها مشاهدو 

تلفزيون املستقبل في كل مكان.
يذكر ان املسلسل سيبث على القناة األرضية 
كل ثالثاء وأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت 
ابت����داء من غد  بي����روت 
األربعاء، وعلى القناة 
الفضائي����ة يومي 
األربعاء واخلميس 
ف����ي التاس����عة 
والنصف مساء 
بتوقي��������ت 
السعودية 
ابتداء من 
اخلميس 
املقبل.

.. مع غادة عبدالرازق في »جنوم على األرض«


