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يارا

أطلقت دويتو مع فايز السعيد بمناسبة عيد األم

يارا »سكر زيادة« في دبي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تس���تعد الفنانة 
يارا لتصوير ڤيديو 
كليب جديد ألغنية 
»س���كر زيادة« من 
ألبومه���ا اخلليجي 
»آلل���ئ  األخ�ي�����ر 
خليجية« مع املخرج 
جو ب���و عيد خالل 
األسابيع املقبلة في 
دبي وهي من كلمات 
سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل 
مكتوم � فزاع، أحلان 
فايز السعيد وتوزيع 

ابراهيم السويدي.
من جانب آخر، ومبناس���بة عيد األم أطلقت يارا ديو 
غنائيا جديدا مع الفنان اإلماراتي فايز السعيد بعنوان 
»الى أغلى الناس امي« وهي أغنية مهداة لألم من شاعر 
اإلحس���اس أنور املشيري، أحلان س���فير األحلان فايز 
السعيد، توزيع موسيقي حسام كامل، مهندس الصوت 
زاهر جعفر ومت التس���جيل في ستديو فايز ساوند في 

اإلمارات العربية املتحدة.

فايز السعيد

دائمًا على طبيعتها وتحاول قدر اإلمكان أال تقع في الخطأ

عهود أحمد: قصة حب كبيرة تربطني بـ »شباب العدالة«
عبدالحميد الخطيب

 تواصل املذيعة عهود احمد تقدمي برنامجها »شباب 
العدالة« مؤكدة انها تهوى هذه النوعية من البرامج 
النها تناسب سنها ومش����يرة في الوقت نفسه الى 
انه����ا حتاول تطوير امكانياتها االعالمية حتى تقدم 

ما يرضيها ويرضي الناس.
 »األنباء« التقت عهود لنعرف منها جديدها واهم 
طموحاتها وس����بب تأييدها لتخصص املذيع، فإلى 

تفاصيل احلوار:
حدثينا عن برنامج »شباب العدالة«.

ما بيني وبني »شباب العدالة« قصة حب كبيرة 
فهو برنامج ش����بابي حلو يعرض يوميا على قناة 
العدالة الساعة 7 مساء من تقدميي مع الزميلني علي 
دشتي واحمد داود وهو برنامج غير تقليدي مقارنة 
بالبرامج التي تهتم بأمور الش����باب ومشاكلهم ألنه 
يناقش امورا وقضايا ومواضيع تهم الش����باب لكن 

في اطار طبيعي حي����ث ما مييز البرنامج 
طريقة تقدميه احليوية بحيث نكون 

على طبيعتنا من غير تكلف وال 
جمود.

كيف تقيميين عملك بعد 
ترك »فنون«؟ 

انا لم اذهب ملكان آخر 
كما يظن البعض فقناة 
فنون وقناة العدالة ملك 
للشركة الوطنية املتحدة 
لالعالم فلم اذهب بعيدا 
مثلما اشيع، واحلمد هلل 

عالقتي بالكل جيدة في 
»العدالة« وبالتأكيد نتبادل 

االحت���رام وحب العمل في 
املجال االعالمي وهذا القاسم 

املشترك بيننا، وبالنسبة لالدارة 
متمثلة في فارس العنزي ال يسعني 

اال ان اوج���ه ل���ه كل احت���رام وتقدير على 
ادارته الراقية وسعيه الدائم للتطور بكل مجاالت 

االعالم. 
لكن البعض يقول انك تراجعت اعالميا.

تراجع����ت، لم احلظ هذا التراجع لم يبلغني احد 
من قبل ان مس����تواي تراجع فانا هلل احلمد بشهادة 
الكل اسير في خطاي االعالمية بثبات واحاول جاهدة 
تطوير نفس����ي قدر االمكان وان احسن اختياراتي 
بالنسبة للبرامج التي اقدمها حيث اني مسؤولة امام 

الناس التي تتابعني وتقيم ما اقدمه. 
تدرسن خطواتك االعالمية؟ 

نعم وضروري ان يدرس الشخص العادي ويخطط 
ملستقبله من ناحية الدراسة والتطور الوظيفي وغيرها 
من االمور ونفس الطريقة تنطبق على املذيعة لذلك 
البد ان حتسب حساب كل خطوة تخطوها وحتاول 

قدر االمكان اال تقع في اخلطأ. 

ما الفرق بن عهود في السابق واآلن؟
عندما بدأت العمل في املجال االعالمي اي من نحو 
3 سنوات كنت مستعجلة على كل شيء لكن تعلمت 
التأني والصبر وعدم االستعجال حتى اقدم ما يرضي 
الناس ويرضيني ويضيف الى مشواري االعالمي. 

ما طموحك؟ 
احاول االرتقاء في مجال����ي االعالمي والوصول 
باالعالم الكويتي الى القمة طبعا كوني كويتية يهمني 
صورة اعالم بلدي باخلارج، وال اخفيك سرا لم اصل 
لتحقيق 5% من مجمل قائمة طموحاتي لكن احلمد 
هلل اعتبر نفس����ي في البداية وان شاء اهلل اصل ملا 

اريد. 
البرامج الشييبابية هل سييتكون مجييال تخصصك 
اعالميييا؟ ام انييك ترغبن في تقدمي نوعييية اخرى من 

البرامج؟
لقد قدمت العديد م���ن البرامج وبدايتي كانت 
في برامج املسابقات وانتهيت ببرنامج 
شبابي لذلك اجد نفسي في البرامج 
الشبابية واملسابقات اكثر من 
غيرها ألنها وبكل بس���اطة 
تناس���بني فأنا شابة في 
مقتب���ل العمر واعلم كل 
ما يواجه الش���باب من 
عراقيل ومشاكل سواء 
في حياتهم العلمية او 

العملية.
انييت مييع تخصص 

املذيع؟ 
بالفع���ل الن املذي���ع 
املتخصص يتميز في أي 
مجال يقدمه سواء الرياضة 
او االخبار او الفن وغيرها من 
املجاالت املتنوعة لكل هذا ال مينع 
ان نرى في بع���ض االحيان مذيعني 

شاملني وناجحني.
كيف ترين الطريق االعالمي؟

بالنسبة لي كان احلظ والفرص اجليدة في صفي 
دائما وواجهت القليل من الصعاب من حيث تطوير 

النفس والثقافة االعالمية. 
ما مبدؤك االعالمي؟

عندما تفش���ل في جتربة معينة ابتسم يكفيك 
شرف احملاولة.

كيف تنظرين الى بنات جيلك من املذيعات؟
اهلل يوف���ق الكل خصوصا املذيعات الكويتيات 
الالت���ي اثبنت جدارتهن الكبيرة في املجال االعالمي 
وهذا شيء حلو وامتنى ان يالقني الدعم والتشجيع 

الذي يستحققن. 
واين انت منهن؟

انا موجودة واح���اول ان ارتقي واظهر بأجمل 
عهود أحمدصورة ممكنة امام املشاهدين.


