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فني الصوت يتأكد من تركيب السماعة للزميل بسام اجلزاف قبل بدء النشرة 

متابعة مستمرة لألخبار

البقية ص33

كانت البداية مع الزميل بالل ش����عيب 
رئيس حترير األخبار والبرامج السياسية 
والذي حتدث عن انطالق نشرتني إخباريتني 

جديدتني فقال:
هناك عدد كبير من املشاهدين ال تسنح 
لهم الفرصة ملشاهدة نشرة أخبار الساعة 
التاسعة مس����اء، لذلك تقرر إعداد نشرة 
إخبارية محلية مفصلة حول كل املواضيع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في 
نشرة جديدة تعرض في الساعة الثانية 
عشرة بعنوان »نش����رة األخبار احمللية 
املفصلة«، إضافة إلى إعداد موجز لألخبار 
االقتصادية يعرض في الساعة السادسة 
مس����اء كل يوم، من أجل تعزيز نشرات 
األخبار احمللي����ة التي يعرضها تلفزيون 
الراي لتبقي املش����اهدين على اطالع دائم 
ومستمر بكل ما يجري من أحداث وتطورات 
على كل املستويات، مع التركيز على أخبار 
مجلس األمة والقضايا التي تهم املواطنني 
بشكل أكبر مثل قضية إسقاط القروض أو 
فوائدها ومشاكل ارتفاع األسعار والرواتب 
والكوادر وقضايا الس����ياحة واألس����واق 

التجارية وغيرها. 
كم أصبح عدد النش��رات اإلخبارية التي 

تعرض اآلن بعد هذا التطوير؟
ابتداء من األول من مارس اجلاري وبعد 
إطالق نش����رة األخبار املفصلة اجلديدة 
أربع  واملوجز االقتصادي أصب����ح لدينا 
نش����رات إخباري����ة، هي موج����ز األخبار 
االقتصادية الذي يعرض الساعة السادسة 
مس����اء، عناوين األخبار الرئيسية الذي 
يعرض الساعة الثامنة مساء، نشرة األخبار 
احمللية املفصلة في الساعة التاسعة مساء، 
ونشرة األخبار احمللية املفصلة في الثانية 

عشرة منتصف الليل.
وماذا عن فريق العمل املختص باألخبار 
والبرام��ج السياس��ية، كم لديك��م اآلن من 

املذيعني واملراسلني؟
لدينا أربعة مذيعني معروفني يتمتعون 
بخبرة وحضور إعالمي مميز هم بس����ام 
اجلزاف وس����ميرة عبداهلل وعلي دشتي 
وزينب خان، ولدينا خمسة مراسلني إضافة 
إلى فريق كبي����ر من الفنيني واحملترفني. 
وفي صباح كل ي����وم نقوم بعقد اجتماع 
ملكتب التحرير يتم فيه حتديد أهم األحداث 
التي يجب التركيز عليها بعد دراسة وافية 
للمواضيع املطروحة على الساحة، فيتم 
توزيع املهام على املراسلني حيث يتوجه 
املراسل إلى املكان احملدد لتسجيل احلدث 
وعقد اللقاءات. هناك بعض املواضيع ال 
تتطلب وجود مراسل وإمنا تتطلب فريق 
التصوير فقط، ولدينا فريق عمل محترف 
مزود بأحدث األجهزة ذات املواصفات العالية 
التي تنتج كلها مع جهود فريق العمل مادة 
إعالمية هادفة وموضوعية وتضع املشاهد 

في قلب احلدث على مدار اليوم.
نعلم أن طبيعة املواضيع السياس��ية وما 
يصاحبها من أحداث ال ترتبط بزمان ومكان 

محددين، فكيف تتعاملون مع هذا الواقع؟
بالتأكيد الفريق العامل في قطاع األخبار 
والبرامج السياسية ال يرتبطون بأوقات 
محددة للعمل وال مكان محدد أيضا، فهم 
جاهزون دائما لتغطية أي أحداث تطرأ على 
مدار الس����اعة، والتجارب السابقة أثبتت 
أننا تعاملنا مبهنية واحتراف كبيرين في 

هناك محرر لألخبار ومعه مساعد محرر 
ومراجع وطباع، كل هؤالء هم في احلقيقة 
يؤدون عمال ميكن أن يؤديه شخص واحد 
وهذا ما جنده في احملطات اخلاصة، فاملذيع 
في تلفزيون الراي ه����و القارئ واملدقق 
واملراجع واحملرر واملترجم وبالتالي تصقل 
موهبته بكل املهارات اإلعالمية ألنه يعمل 

وبشكل موسع.
جتربتك اإلعالمية بني القطاعني احلكومي 
واخلاص خ��الل هذه الفترة الطويلة تعطيك 
بال شك خبرة كبيرة، من خالل جتربتك هل 
تش��عر بأن درجة املوضوعي��ة في القنوات 
اخلاص��ة أقل وأنه��ا موجهة أكث��ر ملصالح 

أصحابها؟
بال شك ال توجد وسيلة إعالمية خاصة 
ليس لها توجه معني يخدم مصالح أصحابها، 
ولكن ه���ذا ال يعني عدم وجود موضوعية 
وحيادية خاصة في قطاع األخبار والبرامج 
السياسية، ومن خالل جتربتي مع تلفزيون 
الراي أستطيع أن أقول بكل أمانة إنني حتى 
هذه اللحظة الحظت أن أصحاب قناة الراي 
ال عالقة لهم نهائيا مب���ا يحدث في القناة 
من الناحية اإلعالمية وال يفرضون توجها 
معينا وال مينعون نشر مادة إعالمية معينة 
ألهداف خاصة، فاألمر متروك للمختصني 
العاملني في القناة ونحن بكل أمانة نتعامل 
مع األخبار واألح���داث مبهنية عالية ومن 
منطلق شعور وطني بالدرجة األولى ووفقا 
للمعايير اإلعالمية احملترفة التي تؤمن بحق 
الن���اس في معرفة احلقيق���ة  مبوضوعية 

وجترد. 
وكيف ترى جتربة املذيع الكويتي وخاصة 
املذيع��ات هل الي��زال هناك ع��زوف عن هذا 

العمل؟
أعتقد أننا مازلنا مجتمعا شرقيا ينظر إلى 
الفتاة التي تعمل في اجلهاز اإلعالمي أنها قد 
خرجت عن طوع األسرة الشرقية، وهي نظرة 
قاصرة بالتأكي���د فاملذيعة تقوم بدور كبير 
ومتارس مهنة مثل بقية املهن، بل أحيانا قد 
ينتهي عمل املذيعة من التلفزيون في الساعة 
التاسعة صباحا وتعود ملنزلها بينما ينتهي 
عمل الطبيبة أو املعلمة في وقت متأخر ومع 
ذلك يقال عن املذيعة انها تتأخر بسبب العمل 
اإلعالم���ي، ولذلك اليزال هن���اك عزوف عن 
هذه املهنة والرس���الة، وفي تلفزيون الراي 
ارتأى املسؤولون أن يقتصر تقدمي النشرات 
اإلخبارية على من يتقن اللهجة الكويتية بغض 
النظر عن اجلنسية، ألن األخبار تهتم بشكل 
أساسي بالشأن احمللي ويفترض أن تتوافر 
في املذيع أو املذيعة إتقان اللهجة الكويتية 

وفهم ثقافة املجتمع الكويتي.

مشروع إعالمية كبيرة

كانـــت بدايتها مع إحدى القـــنوات الــتلفزيونية 
اخلاصة، تلقت خاللها دورات تدريبية في مـــركــز 
اجلزيرة اإلعالمي في قطر على يد خبراء إعالميني، وبعد 
أول نشـــرة إخبارية قدمتها تلقت عرضا من تلفزيون 
الراي فانتقلت وهي تشعر بأن طموحها بدأ يتحقق نظرا 
ملا يتمتع به تلفزيون الراي من انتشار أكبر، سميرة عبداهلل 
وجه إعالمي مميز تنبأ لها كثير من اإلعالميني الكبار بأن 

واس���ع وعادة هم من النخبة املثقفة. في 
تلفزي���ون الكويت قدمت برامج رياضية 
وثقافية واجتماعية وسياس���ية وبرامج 
لألطفال ومنوعات ومقابالت إلى أن استقرت 
بي األمور مع البرامج السياسية وكل ذلك 
ساهم في صقل موهبتي بالتأكيد، وبعد 
جتربة دامت تقريبا 14 عاما انتقلت إلى 
تلفزيون الراي والذي أتاح لي فرصة لصقل 
موهبتي بش���كل أكبر، فمساحة احلرية 
واالنطالق في تلفزيون الراي أكبر، وزحمة 
املذيعني في تلفزيون الكويت ونظام العمل 
املعمول به هناك ال يعطي للمذيع مجاال 
أكبر للعمل واإلبداع، فبسبب وجود كم 
هائل من املوظفني الذين البد أن توظفهم 
وزارة اإلعالم، يصبح لكل شخص مهام 
بسيطة يقوم بها ويذهب، بينما الوضع 
مختلف في تلفزيون الراي، فاملذيع يشارك 
في حترير اخلب���ر والبحث عنه، كما أن 
ترتيب أولوية األخبار يختلف بني تلفزيون 
الكوي���ت وتلفزيون ال���راي ففي النهاية 
الدولة  الكويت ه���و تلفزيون  تلفزيون 
الرسمي واألخبار كانت تأتينا وال نشارك 
في حتديد املهم فيها أو األهم، وأعتقد أنه 
آن األوان لفصل تلفزي���ون الكويت عن 
وزارة اإلعالم حتى يس���تطيع أن يواكب 
التطور احلاصل في العالم وليتمكن من 
املنافسة مع القنوات األخرى. باختصار 
في تلفزيون الراي األولوية تصبح للخبر 
األكثر أهمية، فاخلب���ر هو الذي يفرض 

نفسه وليس توجهات أخرى.
تقول إن كثرة املوظفني في وزارة اإلعالم 

تعوق اإلبداع في العمل، كيف ذلك؟
بالتأكي����د، وزارة اإلعالم ف����ي النهاية 
وزارة حكومية مثلها مثل بقية الوزارات 
مطلوب منها توظيف الكويتيني وحتى غير 
الكويتيني ألجندة سياسية معينة مع الدول 
الشقيقة والصديقة، فتجد على سبيل املثال 

تغطية مختلف األحداث في مختلف مناطق 
الكويت، إن كان لناحية سرعة وصولنا 
إلى مكان احلدث أو سرعة حصولنا على 
املعلومة التي عندما تكون غير مرتبطة 
بالصورة نقوم ببثها مباشرة كخبر عاجل 

فور حدوثها في مختلف ساعات النهار.
تتميز نش��رات الراي اإلخبارية بتغطية 
رزينة وموضوعية لألخبار احمللية مبختلف 
مستوياتها، فهل لديكم توجه للتوسع في هذا 

املجال لتشمل األخبار العاملية مستقبال؟
االهتمام الرئيس����ي لدينا هو الش����أن 
احمللي، ولكننا نتعاطى أيضا مع األخبار 
العاملية بحسب أهميتها وهي تكون حاضرة 
دائما في نشراتنا اإلخبارية إذا كان اخلبر 

مهما لدرجة كبيرة.
ال شك أن العمل في القنوات التلفزيونية 
اخلاص��ة يختلف نوع��ا ما ع��ن العمل في 
التلفزيون احلكومي بصورة عامة، هل لك أن 

تخبرنا عن طبيعة عمل املراسلني لديكم؟
املراس����ل يقوم بأعم����ال كثيرة، فبعد 
االجتماع الصباح����ي وحتديد األولويات 
والقضايا املهمة يتوجه إلى مكان احلدث 
املادة اإلخبارية مبستوياتها  لتس����جيل 
املختلف����ة، مبا فيه����ا عقد اللق����اءات مع 
املس����ؤولني أو املواطن����ني أو املقيم����ني، 
التي  ويسجل مالحظاته على املشاهدات 
رآها ويستقصي ويبحث عن أي معلومة 
ناقصة ويعمل على اس����تيفاء كل أركان 
اخلبر املوضوعي اجلي����د، ثم يعود إلى 
مبنى التلفزيون ملراجعة املادة املصورة 
ويناقش مع رئيس التحرير كل تفاصيل 
املادة اإلعالمية املتوافرة لديه ليتم االتفاق 
على السياق الذي سيتم فيه عرض التقرير 
التي سيتضمنها ونوعية  والشخصيات 
املشاهد والضيوف وغيرها من تفاصيل 
العم����ل. كما يقوم بكتابة النص ويتوجه 
إلى قس����م املونتاج لتسجيل صوته على 

الصورة وإضافة املقابالت وإجناز التقرير 
بصورته النهائية.

كقناة تلفزيونية خاص��ة، ما الصعوبات 
التي تواجهكم في عملكم وهل تفرض عليكم 

توجهات سياسية معينة؟
ال توجد صعوبات أو مشاكل لفريق من 
احملترفني، وأؤكد للجميع عدم وجود أي 
تدخل أو توجيه لعملنا ميكن أن يؤثر على 
موضوعية وحيادية ما نقدم من مادة أو 
رسالة إعالمية، والسبب بسيط وهو أن 
إدارة احملطة ليس لديها أي أجندة سياسية 
خاصة ان أصحابها غي����ر مرتبطني بأي 
توجه سياسي يحتم علينا توجيه نشرات 
األخبار باجتاهه، وهذه ميزة متيزت بها 
قناة الراي خالل التغطيات اإلخبارية من 
خالل التجارب السابقة، لذلك فإن نشراتنا 
اإلخباري����ة كانت منب����را ملختلف القوى 
والتيارات السياسية والفكرية في البالد، 
وبالتالي فإن املشاهد قادر من خالل متابعة 
نشرة الراي أن يطلع على كل التوجهات 
السياس����ية في الكويت دون احلاجة إلى 
متابعة مصدر إخباري آخر، فكل ش����يء 
موجود في نشرة أخبار الراي حتت اعتبار 
واحد ومحظور واحد وهو عدم املس����اس 

بالذات اإللهية والذات األميرية.
م��ن خالل عمل��ك كإعالم��ي كيف ترى 

مستوى احلريات اإلعالمية في الكويت؟
هناك ميزة معروفة لدى اجلميع وهي 
أن بالكوي����ت حرية إعالمية تكفي ليكون 
املواطن على اطالع كامل بحقيقة كل األمور، 
وهناك حرية في طرح أي قضية أو فتح أي 
ملف ضمن القوانني املرعية وهي احلرية 
نفسها التي س����محت لنا كفريق إخباري 
في تلفزيون الراي باس����تخدام اخلبرات 
املوجودة للتميز واإلبداع في العمل الذي 

نتقنه.
ه��ل واجهت��م مش��كالت م��ع جمهور 

املشاهدين كما يحدث بني فترة وأخرى في 
بعض احملطات التلفزيونية األخرى؟

في إدارة األخبار والبرامج السياس���ية 
لم نواجه أي جتمهر شعبي اعتراضا على 
خبر يتم بثه في نشراتنا، وهذا يدل على 
درج���ة املوضوعية واحليادي���ة والطرح 
الرزين بالتأكيد. لكن واجهنا بعض الدعاوى 
القضائية التي قام برفعها بعض األشخاص 
تتعلق غالبا مبا يطرحه بعض الضيوف 
م���ن آراء، والقضاء الكويتي مش���هود له 
بالنزاهة والعدالة وال يوجد مش���كلة في 

هذا االجتاه.

خبرة واحتراف

ومن جــانبه أكد املــذيـع اإلعالمي الـــذي 
يتمتـع بقدرات احترافية عالية وحضـور مميز صقلـتها 
ســــنوات خبــرة طـويلة في العــمل بتلفزيون 
الكويت ثم تلفـــزيون الراي الزميل بســام اجلــزاف، 
أكـد أن تلفزيون الكويت اليزال يعمـل بطريقة تقليدية 
جتاوزتها أغلـب القنوات التلفزيونية فـي العالم، وقال 
إنه آن األوان لفصل تلفزيـون الكويت عن وزارة اإلعالم 
حتى يتمكن من االنطالق بحرية واللحاق ببقية احملطات 

الناجحة.
كيف تقيم جتربتك بني تلفزيون الكويت 
كتلفزيون حكومي وتلفزيون الراي كمحطة 

خاصة؟
بداية تلفزيون الكويت أعطاني الكثير، 
تعلمت فيه أصول العمل اإلعالمي حيث 
أتيحت ل���ي الفرصة لتق���دمي كل أنواع 
البرامج، خاصة أن اإلعالم احلكومي يتميز 
عن اإلعالم اخلاص بوجود اإلذاعة، وأنا 
شخصيا أفضل اإلذاعة كثيرا وأجد فيها 
مجاال أوسع لإلبداع واالنطالق، حيث ان 
الراديو متوافر ف���ي أي مكان وجمهوره 

أخبار »الراي«.. تألق.. تجدد.. وتطور مستمر
قطاع األخبار والبرامج السياسية عزّز حضوره بنشرات إخبارية جديدة مع مطلع هذا الشهر

مسـاحة الحريـة اإلعالمية فـي الكويـت كبيرة
وال توجد خطوط حمراء غير المنصوص عليها في القانون

محمد هالل اخلالدي
مع بداية مارس اجلاري، أطلق قطاع األخبار والبرامج السياسـية في تلفزيون 
الراي نشرتني اخباريتني جديدتني ليعزز بهما حضوره اإلعالمي املميز وسط أجواء 
التنافس الشديد الذي تشهده وسائل اإلعالم على املستويني احمللي والعربي. 
وقد حرصت »األنباء« على التواجد مع فريق عمل »أخبار الراي« في اسـتديو االخبار 
بتلفزيون الراي مع بداية اطالق املرحلة التجديدية وسجلت حلظة بلحظة اجلهود 
الكبيرة التي يبذلها فريق العمل على مستوى املذيعني واحملررين واملصورين 
بقيادة رئيس حترير االخبار والبرامج السياسية اإلعالمي املميز 

الزميل بالل شعيب.
وتابعت »األنباء« عن قرب عمليـة »صناعة اخلبر« منذ بدايتها 
حتى نقلها للمشاهدين، وهي عملية معقدة تتطلب الكثير من 

احلرفية واجلهد واملتابعة املستمرة، والتي متيز فيها قطاع االخبار والبرامج السياسية 
في تلفزيون الراي، حيث اثبت جدارته ومصداقيته منذ البداية من خالل ما يتمتع به فريق 
العمل من حرفية عالية وموضوعية كبيرة تتوجهـا إدارة واعية ومهنية ال حتمل اجندة 
سياسية غير مصلحة الكويت لتوجه بها دفة االخبار. ونظرا ألهمية املوضوع حرصت »األنباء« 
على لقاء رئيس حترير االخبار والبرامج السياسية في تلفزيون »الراي« الزميل بالل شعيب 
وفريق املذيعني املميزين الزمالء بسام اجلزاف، سميرة عبداهلل، علي دشتي وزينب 
خان، وذلك لتسليط الضوء على التطوير الذي طرأ على نشرات »أخبار الراي« والتعرف 
عن قرب على طبيعة العمل في هذا القطاع اإلعالمي املهم ودوره في تشكيل املشهد 
السياسي في الكويت، والصعوبات التي تواجه العاملني في مجال اإلعالم املرئي، خاصة 
في ظل تزايد الهجوم على االعالميني ومحاوالت تضييق احلريات االعالمية على عملهم، 

واستطالع آرائهم وجتاربهم اخلاصة مع قناة »الراي« فكان هذا اللقاء:

بالل شعيب 
رئيس تحرير األخبار 

والبرامج السياسية
 في تلفزيون الراي

شعيب: أخبار »الراي« تمتاز بموضوعية وحيادية حققت 
لها انتشـارًا واسـعًا وإدارة القناة ليسـت لديها أجندة 
سياسـية خاصة وأصحابها غيـر مرتبطين بـأي توجه

موقف محرج
يروي الزميل بس����ام اجلزاف أحد املواقف 
احملرجة التي تعرض لها خالل عمله في تلفزيون 
الكويت حيث يقول كنت أحتدث مع زميلي قبيل 
البدء بنشرة األخبار، فنسيت تركيب سماعة 
األذن الت����ي أتواصل م����ن خاللها مع املخرج، 
وبدأت النشرة وبدأت بقراءة األخبار، فالحظت 
املخرج يصرخ على مدير االستديو وعلمت أن 
هناك خطأ ما، ولكنني أكملت قراءة النشرة وال 
أعرف ما الذي يحدث، ثم انتبهت لعدم وجود 
السماعة ولكن في حلظات سريعة لم أكن أدري 
كيف أتصرف، هل أتوقف عن قراءة النش����رة 
وأعتذر للمشاهدين، وأعتذر عن ماذا بالتحديد، 
ثم قررت أن أتوقف وأسحب السماعة وعرفت 
من املخرج أن صوتي طوال النش����رة لم يكن 
مسموعا للمشاهدين فاعتذرت للمشاهدين عن 
هذا اخلطأ الفني فنحن نعمل ومن يعمل خاصة 
على الهواء مباشرة معرض للخطأ، وبدأت من 

جديد بقراءة النشرة من بدايتها. 
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تكون مشروع إعالمية كبيرة.
كي��ف تنظري��ن إلى دور وس��ائل اإلعالم 
اخلاصة م��ع ازدياد عدد القن��وات الفضائية 

وتسارع األحداث؟
اإلعالم عموما في العالم العربي يعتمد على 
التوجه السياسي أكثر من اإلعالم احملترف 
ولكن هناك محطات فضائية قليلة تتمتع 
بدرجة كبيرة م���ن احليادية واملوضوعية 
وتتعام���ل مع األح���داث واألخبار بصورة 
إعالمية محترفة، وأجد أن تلفزيون الراي 
م���ن هذه احملطات التي تؤدي دورا إعالميا 
هاما، فتتعامل م���ع اخلبر كما هو وتعطي 
لوجهات النظر املختلفة فرصة متساوية، 
ورمبا هذا بالتحديد وأعني احلرفية واملهنية 
العالية أهم األس���باب التي جعلتني أختار 

تلفزيون الراي. 
برأيك م��ا مواصفات املذيع الناجح، خاصة 

مذيع األخبار والبرامج السياسية؟
باإلضافة إلى املوهب���ة التي يجب أن 
يتمتع بها املذيع، يحتاج إلى ثقافة عامة 
واسعة ومتابعة مستمرة لكل ما يحدث في 
العالم، فاملذيع ليس مجرد قارئ خلبر، البد 
أن يفهم ما يقرأ حتى يتمكن من إيصاله 
للمشاهد بصورة سليمة، ويجب أن يتمتع 
بحضور مميز في الشاشة وصوت قوي 
وواضح وقدرات لغوي���ة جيدة وإتقان 
مخارج األلفاظ واحلروف متكنه من تقدمي 
األخبار أو إدارة احلوارات بشكل سليم، 
فتقدمي األخبار تط���ور كثيرا وأصبحت 
هناك استضافة أحيانا بحسب املواضيع 
املهمة لضيوف ومحللني سياسيني وهذا 
يتطل���ب حصيل���ة سياس���ية قوية من 
املعلومات تسنده ليتمكن املذيع من توجيه 
اللقاء بصورة جيدة واستخراج املعلومة 
الت����ي تهم املشاهد، كما أن مذيع النشرة 
اإلخ�����بارية يرتبط عمله دائما بالظهور 
على اله����واء مباشرة، وهذا يتطلب مهنية 
عالية للظ����هور دائما بش���كل مناس���ب 
ال���خاصة، فنحن بشر  وإخفاء مشاعره 
ولدينا مشاكلنا وهمومنا ومشاعرنا جتاه 
ما يحدث ولكن خالل تقدمي النشرة يجب 
أال تظهر هذه املشاعر ألنها ستؤثر على 

موضوعية وجودة األخبار.
سياس��ية  وبرام��ج  أخب��ار  كمذيع��ة 
ك����ويتية كيف ترين الواقع السياسي في 

الكويت؟
 #جتربتنا السياس����ية في الكويت 
باعتقادي جترب����ة ناضجة جدا ورمبا 
تكون أنضج التجارب السياس����ية في 
الوطن العربي، فنحن لدينا دميوقراطية 
حقيقية وبرملان فاعل وانتخابات نزيهة 
ونشاط اجتماعي كبير من قبل مؤسسات 
املجتمع املدني ومش����اركة حقيقية من 
قبل الش����عب، ولكن مع ذلك مشكلتنا 
أننا نقارن أنفسنا باألسوأ دائما وليس 
باألفض����ل، وواقع الكويت السياس����ي 
حاليا من سيئ إلى أس����وأ بسبب أداء 
احلكوم����ة وبعض أعضاء مجلس األمة 
الذين أصبحوا معيقني للتنمية. وأعتقد 
أن السبب الرئيسي في هذا هو الشعب 
بالدرجة األولى، فالناخب هو الذي يختار 
أعضاء البرملان وأي إخفاق هنا يتحمله 
الشعب، خاصة أننا نتحدث عن نواب 

برام���ج وأخبار القناة، فال جتد برامج أو 
أخبار تتسبب في إثارة الفنت أو التقليل 

من شأن أي شريحة من أبناء الكويت. 
وهل تتلق��ون تدريبا معين��ا يؤكد على 

هذه احليادية واملوضوعية؟
نعم بالتأكيد، فقد تلقيت تدريبا خاصا 
في تلفزيون الراي على يد فريق متخصص 
من بريطانيا، كما تلقيت تدريبا آخر على 
يد فريق أميرك���ي محترف وعدة دورات 
متخصصة في التقدمي اإلذاعي في سورية. 
إضافة إلى دورات في مهارات اللغة العربية 
التي تنظمها مؤسسة عبدالعزيز البابطني 
والذي أوج���ه له الش���كر والتقدير عبر 
»األنب���اء« على ما يقوم به من دور كبير 
في حفظ التراث العربي ونش���ر الثقافة 
العربية بجهود ش���خصية مخلصة. هذا 
التدريب املتواصل يخلق بالتأكيد شعورا 
كبيرا باملسؤولية األخالقية قبل كل شيء 
 إضافة إلى توجه أصح���اب القناة نحو
املوضوعي���ة واإليجابية، ال���ذي يعرفه 

اجلميع.

بداية واعدة

شابة كويتية متتلئ بالطموح واألمل، صقلت موهبتها 
بالتعليم املتخصص فكانت أول مذيعة أخبار وبرامج سياسية 
كويتية متخصصة بالعلوم السياسية واإلعالم، بدأت عملها 
كمذيعة في تلفزيون الوطن ثم انتقلت إلى تلفزيون الراي 
واستطاعت أن تصنع لنفسها بصمة إعالمية مميزة ارتبطت 

باسمها.. زينب خان.
السياس��ية ومذيعة  بالعلوم  كمتخصصة 
أخبار سياس��ية، كيف تنظرين إلى املش��هد 
السياس��ي في الكويت ودور وسائل اإلعالم 

في تشكيله؟
السياس���ي  الكثي���رون الوضع  يصف 

يتس����ببون التأزمي وتعطي����ل التنمية 
ومع ذلك يستمر فوزهم في االنتخابات 
ووصولهم للبرملان أكثر من مرة بدون 

تقييم إلجنازاتهم السابقة.
 وم��اذا عن دخول امل��رأة للبرملان، كيف 

تقييمني هذه التجربة حتى اآلن؟
في لقاء س���ابق في جريدة الراي قبل 
االنتخابات األخيرة ذك���رت أنني أتوقع 
وصول املرأة للبرملان في هذه االنتخابات، 
صحيح لم أكن أتوقع وصول أربع نائبات 
ولكن توقعت وصول املرأة ملجلس األمة. 
وأمتنى أال ننتقد جتربة املرأة في مجلس 
األم���ة اآلن فالبد من إعطائهن وقتا كافيا 
للعمل واثبات قدراتهن، فكثير من األعضاء 
الرجال أمضوا فترات طويلة في مجلس 
األمة ولم يقدموا شيئا حقيقيا للكويت، 
وليس من اإلنصاف تقييم جتربة دخول 
امل���رأة للبرمل���ان بناء على ه���ذه الفترة 
القصيرة خاصة في ظل هذا التوتر والوضع 
السياسي الس���يئ الذي متر به الكويت 
والضغط اإلعالمي عليهن من قبل البعض 

فقط ألنهن نساء.
من خالل جتربتك كفتاة كويتية تعمل في 
مجال اإلعالم، هل تشجعني الفتاة الكويتية 

على الدخول في هذا املجال؟
اتصور أن املجتمع الكويتي تطور كثيرا 
وجتاوز الكثير من النظرات السلبية لهذا 
العمل، وأن���ا أنصح أي فتاة لديها الرغبة 
الصادقة أن تبدأ وتطور ذاتها وتعمل على 
حتقيق طموحها، املهم أن تختار ما تريد 
وتش���عر بأنها قادرة متمكنة فيما أرادته، 
فمن لديها رغبة صادقة في العمل كمذيعة 
أخبار وبرامج سياسية فعليها أن تختار 
هذا املجال وال تتجه لبرامج منوعات مثال. 
والفت���اة الكويتية أثبتت جناحها في هذا 
املجال والذي هو في النهاية رسالة وعمل 
مهم ومهنة مثل بقية املهن التي يحتاجها 

في الكويت بالت���أزمي وكأنه حالة طارئة، 
وباعتقادي التأزمي كان موجودا وس���يظل 
كذلك مادام هناك عمل سياس���ي وممارسة 
دميوقراطية، فكل فريق سيعمل على مترير 
توجهاته وما يعتقد أنه األفضل واألصلح 
للمجتمع. أعتقد أيضا أن األمور هدأت إلى 
حد كبير بعد اخلطاب األخير لصاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد ونتمنى أن 
يستمر هذا الهدوء ويتفرغ اجلميع للعمل من 
أجل الكويت قبل كل شيء، أما بالنسبة لدور 
وسائل اإلع���الم فال شك أن����ها الس����لطة 
الرابعة ولها تأثي���ر كبير في صنع القرار 
وتش���كيل التوجهات، ومع التطور الكبير 
الذي ش���هدته الكويت في اآلونة األخيرة 
من حيث ظهور قنوات تلفزيونية خاصة 
وصحف كثيرة أصبح الوضع أكثر خطورة، 
فبعض القنوات لها أجندة خاصة وأجندتها 
هي الفتنة مبختلف أش���كالها، وكثير مما 
يحدث في بعض القنوات ال يحدث مصادفة 
أو عبثا بل يحدث بشكل مقصود وألهداف 
مقصودة. املهم أن يعي املشاهد أبعاد ما يقدم 
له واملشاهد الكويتي ذكي وقادر على متييز 
احملطات اجليدة التي حتترم عقله وحقه في 
معرفة احلقيقة بتجرد وموضوعية وبني 
احملطات التي تبث الفتنة وتفرق الشعب.

كث��ر احلديث عن ض��رورة تعديل قانون 
املطبوعات واملرئي واملسموع نحو مزيد من 
الرقاب��ة، خاصة بعد جنوح كثير من احملطات 
عن دورها وتس��ببها في خلق فتنة بني أبناء 

الكويت، كيف تنظرين لهذه الدعوة؟
أي تعديالت تتجه إلى تقييد احلريات 
وخاصة احلرية اإلعالمية هي بال شك غير 
دس���تورية، فالدس���تور ينص على أن أي 
تعدي���الت يجب أن تك���ون نحو مزيد من 
احلريات، ويكفي أن املادة 30 من الدستور 
تنص على أن احلرية الشخصية مكفولة 
واملادتان 36 و37 تتحدثان عن حرية التعبير 
وحرية الصحافة وبالتالي أي تعديالت يجب 
أن تراعي هذه احلقوق، وباختصار ينبغي أال 
تكون تشريعاتنا عبارة عن ردود أفعال على 
بعض املواقف االستثنائية، فالقنوات التي 
ال حتترم دورها الوطني وال حتترم وحدة 
الكويت وأبنائه ستواجه قبل كل شيء من 
أبناء الكويت أنفسهم، كما أن قوانني اجلزاء 
 املوجودة تكفي لردع أي عمل يضر بالكويت
فم���ا نحتاج���ه ه���و تفعي���ل القوان���ني 

املوجودة.
من خ��الل جتربتك كفت��اة كويتية، كيف 

ترين وضع املذيعة ونظرة املجتمع لها؟
نظرة املجتمع تغيرت كثيرا، فقد كانت 
النظرة س���لبية في السابق لكل من يعمل 
في مجال اإلعالم، لكن أصبح لدينا انفتاح 
كبير وفهم ألهمية ال���دور اإلعالمي وفهم 
أكبر ألهمية مشاركة املرأة الكويتية جنبا 
إلى جنب مع أخيها الرجل في تنمية البلد، 
فهي جزء من املجتمع وعليها واجبات مثلها 
مثل الرجل، واملادة 40 من الدستور تنص 
على حرية اختيار العمل لكل شخص، وأنا 
أنصح أخواتي الفتيات ممن يرغنب في العمل 
كمذيعات بأن يبادرن إلى تطوير قدراتهن 

وخوض التجربة.

املجتمع.

إصرار على النجاح

في عام 2004 نشـر تلفزيون الكويت إعالنا يطلب 
فيـه مذيعني كويتيني، فتقدم الزميـل اإلعالمي املميز 
علي دشـتي بأوراقه، ولكن لم يتم قبولـه ألن التعيني 
عادة يتطلب بالدرجة األولى »واسطة« وليس »الكفاءة«. 
لم يصب باليأس ولم يستسـلم، ففـي هذه األثناء كان 
تلفزيون الراي في طور التأسـيس، فقـدم أوراقه وعينه 
على األخبار والبرامج السياسـية، ومـع أول اختبار أداء 
قدمه طلب منـه مدير تلفزيون الراي االنضمام إلى فريق 
العمل في قطاع األخبار والبرامج السياسية، وبعد تدريب 
مكثف قدم أول نشـرة إخبارية وكان أول ظهور له على 
الهواء مباشـرة في أول يوم من شـهر يونيو 2005، وال 
يزال يتقدم بخطوات واثقة ومدروسة جعلت منه مذيعا 

متميزا في عالم اإلعالم.
ما طبيعة عمل املذي��ع وما هي متطلبات 

املهنة؟
بالنس���بة لعمل املذي���ع في احملطات 
اخلاصة بش���كل عام يفت���رض أن يكون 
املذيع محررا ومراس���ال صحافيا وليس 
مجرد قارئ للنشرة اإلخبارية، ومن أهم 
متطلبات املهنة أن يتمتع املذيع بحضور 
مقبول على الشاشة وقدرة على التفاعل 
مع األحداث واألخب���ار حتى يتمكن من 
تقدميها بفهم ويوصل الرسالة اإلعالمية 
املطلوبة بشكل سليم، هذا يتطلب قدرات 
لغوية جيدة وس���عة اطالع ومتابعة ملا 
يجري في الساحة احمللية والدولية. وعلى 
املذيع الناجح أن يعمل على تطوير قدراته 
وأدائه املهني باستمرار من خالل الدورات 
التدريبية والقراءة واالستفادة من خبرات 
وجتارب كبار اإلعالميني وهذا لن يتحقق 
إال إذا توافر لدى املذيع الرغبة الصادقة 

واحلماس والفضول اإلعالمي.
كيف تقرأ املش��هد السياسي في الكويت 
من خ��الل متابعتك املس��تمرة ف��ي عملك 

كمذيع أخبار سياسية؟
أعتقد أن األفضل للكويتيني أن يكونوا 
متفائلني دائما، خاصة أن أبناء هذا الوطن 
أثبتوا تالحمهم وتكاتفهم في أحلك الظروف 
وخاصة مع جتربة االحتالل العراقي، وما 
يعصف بالبلد من أزمات فأتصور أن نظرة 
املسؤولني سواء في السلطة التشريعية 
أو التنفيذية أبعد من أن تنحصر في هذه 
امللفات التي تسبب تلك األزمات، وباعتقادي 
سيوضع أمن البلد ووحدة الوطن وأبنائه 

موضع املسؤولية في عيونهم.
يرى البعض أن وسائل اإلعالم اخلاصة 
لعبت دورا كبيرا في تش��كيل هذا املش��هد 

السياسي املتأزم، فما تعليقك؟
بالتأكيد لوسائل اإلعالم مبختلف أنواعها 
دور كبير في تشكيل الوعي واالجتاهات 
واآلراء لدى الناس، ومن ميتلك وس���يلة 
إعالمية فهو في احلقيقة ميتلك س���الحا 
ذا حدين، يستطيع من خالله أن يسخره 
خلدمة املجتمع أو إساءة استخدامه فيضر 
املجتمع، وإساءة استخدام بعض الوسائل 
اإلعالمية لهذا اجلهاز اخلطير تكون عادة 
بسبب اجلهل بأهمية اإلعالم ودوره أو رمبا 
لوجود أهداف مقصودة وأجندة خاصة.

وكيف ترى جتربتك مع تلفزيون الراي، 
ه��ل تعتقد أنه يس��تخدم م��ن أجل صالح 

الوطن واملجتمع؟
أحمد اهلل أنني أعمل في تلفزيون الراي 
ضمن إدارة حكيمة تتصرف مبوضوعية 
وحيادي���ة مع اخلب���ر دون ترجيح كفة 
على أخرى، ودون شق الوحدة الوطنية، 
ففي تلفزيون الراي يستطيع املشاهد أن 
يالحظ بوضوح احلرفية واملهنية وترجيح 
مصلحة الكويت قبل كل شيء في جميع 

آن األوان لفصـل تلفزيون 
وزارة  عـن  الكويـــت 
اإلعالم حتــى يستطيع 
أن يواكـب بقية القنوات

مجتمعنا اليزال ينظر للفتاة 
التي تعمل في اإلعالم نظرة 
عزوف  من  ونعاني  تقليدية 
اإلعالمي العمل  عن  المرأة 

من يمتلك وسيلة إعالمية 
ذا  سـالحًا  يمتلك  فهـو 
يخدم  أن  يمكـن  حدين 
بـه المجتمـع أو يضـره

بعض القنوات التلفزيونية 
سياسـية  أجنـدة  لهـا 
خاصـة وتسـعى إلــى 
قصـد عن  الفتنــة  زرع 

تتمة المنشور ص32

املذيع في تلفزيون الراي يشارك في حترير األخبار وحتديد أولويات بثهاالزميلة زينب خان تعمل على حترير األخبار والتحضير لنشرة الساعة التاسعة نظرة من الزميلة سميرة عبداهلل لكاميرا »األنباء« واجلزاف يستعد

الزميل بالل شعيب مع املذيعة زينب خان واملذيع علي دشتي والزميل محمد اخلالدي في استديو أخبار الراي 

من داخل االستديو
الزميلة سميرة عبداهلل كانت ترتدي 
مالبس باللون األسود بسبب حالة وفاة 
أحد أقاربها، وكان احلزن واضحا عليها 
ط���وال الفترة، وما أن اقترب وقت تقدمي 
نشرة األخبار، وأخذت مكانها أمام الكاميرا 
في انتظار اشارة البدء، تغيرت مالمحها 
متاما، فارتس���مت على وجهها ابتسامة 
جميلة وبدأت في تقدمي النشرة بحرفية 
عالي���ة حرصت خاللها على أال تظهر اي 

عالمات للحزن امام املشاهدين.
 وبعد انتهاء نش���رة األخبار، سألتها 
كيف تفعلني ذل���ك؟ قالت إن على املذيع 
ان يكون ممثال ايضا  في بعض األحيان 
ويح���رص على الظهور بص���ورة الئقة 
ام���ام املش���اهدين وال يظهر مش���اعره 
 الش���خصية، وه���و امر مهم بالنس���بة
للمذي���ع أن يفصل حيات���ه اخلاصة عن 

العمل.
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