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غرام

مطربة »احترقت« في 
الساحة الغنائية هااليام 
تفكر انها جترب حظها 
التمثيل علش���ان  ف���ي 
الناس ما ينس���ونها.. 

اهلل كرمي!

حظ
مقدم����ة برامج بعدما 
انطفى »نوره����ا« قاعدة 
تدور على واسطة علشان 
تشتغل في محطة خليجية 
مختصة بالشعر.. خير ان 

شاء اهلل!

واسطة
ممثلة تعتقد انها »غالية« 
املنتجني، هااليام  على قلوب 
حاطة دوبها من دوب زميلة لها 
انها قاعدة تطرش  واملصيبة 
لها مسچات شتامي.. يا غريب 

صير اديب!

شتايم

عبدالعزيز الشمري: قصتي مع »بيتك« في التلفزيون غريبة!
بعد حصوله على دورات خاصة في قناة الجزيرة وعمله في اإلذاعة فقط

الزالت املطربة 
األردنية  واملمثلة 
غرام تصور مشاهدها 
في فيلم »أوالد البلد« 
وال�ذي تش�اركها 
البطول�ة فيه دنيا 
الصغي�ر  وس�عد 
وأحمد راتب ومحمد 
وإجن�ي  لطف�ي 
ومن تأليف س�يد 
وإخراج  الس�بكي 
إس�ماعيل فاروق. 
الفيلم  ويتح�دث 
عن الطبقة الفقيرة 
في مصر ومعاناتها 
االس�تغالل  م�ن 
بسبب احتياجاتها 
وتقوم غ�رام بدور 
راتب  احمد  زوجة 
»الش�ريرة« الت�ي 
حتث�ه دائم�ا على 
اس�تغالل الفرص 
حتى لو على حساب 
اآلخري�ن، اجلدير 
بالذكر ان املطربة 
غرام تس�تعد ايضا 
لوض�ع ملس�اتها 
األخيرة على ألبومها 
اجلديد ودخلت حيز 
املفاوضات مع أكثر 
من شركة إنتاج من 
اجل رعاية األلبوم.

عبداهلل بوفتني على قناة الراي وبسام اجلزاف وهاني 
الوزان وغيرهم الكثير لالمانة وكل واحد منهم لديه 

خط معني وموهبة مختلفة.
شنو هواياتك الشخصية؟

انا مغرم في شيء اس����مه السباحة باالضافة الى 
تخصيص وقت للقراءة لكي احافظ على املس����توى 

الثقافي املطلوب لكل شخص.
وشنو اخر كتاب قرأته؟

اخر كتاب قرأته ممنوع من الكويت ويحمل اس����م 
»زينه«.

هل حصلت على دورات خاصة س��اعدتك في املجال 
االعالمي؟

اكيد طبعا الواحد الزم يتعب على نفسه وال يقف 
عند حد معني وال ينتظر من املسؤولني الترشيح الن 
هناك اسماء كثيرة تتمنى ان تأخذ فرصتها وانا شخصيا 
لم اقف عند هذا احلد بل دخلت دورات خاصة وعلى 
حسابي الشخصي مثل دورة التقدمي التلفزيوني في 
قناة اجلزيرة في بيروت، ومت االشراف عليها من قبل 
االعالمية خديجة بن قنه وغسان جدو وحصلنا على 
ش����هادة من قناة اجلزيرة مرفقة ب����� DVD خاص بي 

شخصيا ووجود ضيف مت محاورته.
ما فكرت انك تتجه الى التقدمي التلفزيوني؟

كان لي عدة مشاركات خاصة في مهرجان املسرح 
كمراسل وفي االنتخابات وبعدها خضعت الى تدريبات 
من قبل رئيسي فريق االعداد في برنامج »بيتك« ملدة 
شهر تقريبا بشكل ش����به يومي وكانت معي املذيعة 
فاطمة الطباخ ووداد رمضان وورود حيات حضرت 
في نهاية التدريب ومع العلم مدير عام القناة االولى 
املخرج علي الريس اشاد فيني شخصيا وقال لي ان 
لدي موهبة وحضور جميل على الشاشة ولكن لالسف 
الشديد بعد كل هذا اجلهد لم ار اي توضيح او تفسير 
لعدم قبولي في هذا البرنامج وعدم وجود اي تبريرات 
من قبل رئيس فريق االعداد مع العلم اني متقبل الي 
انتقاد ولدي القدرة والطموح للتطوير ولكن الطريقة 
التي مت رفضي فيها كانت غير مقنعة وغريبة مع العلم 
اني تخرجت من دورة املذيعني ولدي االمكانيات لكي 

اكون مقدم ومذيع سواء في االذاعة او التلفزيون.
هل هناك نية لالنتقال الى قناة خاصة سواء بالتلفزيون 

او االذاعة؟
بالعكس ما عندي مانع املهم ان يكون شيئا مميزا 

ومختلفا ويفيدني شخصيا.

برامج لها طاب����ع خاص وتركت بصم����ة في حياتي 
مثل برنامج »يسعد صباحك« و»جنم على السحور« 
وبرنامجي احلالي »س����والف ضح����ى« باإلضافة إلى 
ب�������رنامج »ي����نعاد عل���يكم« � يوميا في رمضان 
� وكانت مدته ساعة وكان من العيار الثقيل واستمر 
ملدة سنتني وبرنامج اسمه »فضة كالم« وهو برنامج 
ش����عري وأقدم فيه القصي����دة وكانت جتربة جميلة 
ومميزة بالنسبة لي رغم اني ال أميل إلى هذه النوعية 

من البرامج.
عبدالعزيز هل ضروري أن يك��ون لديك برنامج في 

كل دورة؟
التواجد يكون جميال بأي شكل من األشكال، لكن ليس 
املهم أن أكون متواجدا في كل دورة ألن بعض الدورات 
تكون فيها طبيعة البرامج ال تناسبني شخصيا ومع 

هذا انا حريص على ان اكون حاضرا مع املستمع.
ما الفترة التي تفضل إنك تقدم فيها؟

فترة الضحى حبيتها جدا ألني احس نفسي غير 
مقيد وحر باإلضافة الى تفاعل املستمع معي باإلضافة 
الى برامج رمضان اللي تكون في فترة الس����حور من 
خالل برنامج حواري فيه ضحك وفيه روح التفاؤل 

واحلماس، لكن مع حدود األدب واالحترام.
منو من االعالميني اللي حترص على متابعة اعمالهم؟

 BBC احب تقدمي االعالمية ليلي����ان داود من قناة
االذاعية واحب تلقائية بركات الوقيان باالضافة الى 

 وشلون لقيت نفسك في محطة كويت اف ام؟
جتربة حلوة ولألمانة من أول ما دخلت الى اإلذاعة 
كانت عيني على الغنائية وأنا بطبعي أميل إلى البرامج 
املنوعة والفنية وأحس نفسي مرتاح اكثر مع اني قدمت 
برنامج »مراحب« في البرنامج العام على ثالثة دورات 

متتالية وكانت محطة جميلة جدا.
وش��نو الش��ي اللي اس��تفدته من برنامج »مراحب« 

حتديدا؟
برنامج »مراحب« قائم على االتصاالت وكان عندنا 
محور او سؤال معني ونعتمد على نوعية املتصلني ومدى 
عقلياتهم وتفكيرهم ومن هنا بدأت املفارقة ويبتدي 
احلوار حتى نصل الى مرحلة مع املستمع يستفيد منها 
وهذا البرنامج له الفضل الكبير علي 

من بعد اهلل سبحانه وتعالى.
هل هناك برامج ثانية اس��تفدت 

منها؟
أكيد انا بالنسبة لي كل برنامج اشارك 
فيه احس ان����ه هذه بدايتي 
واحاول ان استفيد 
بكل م����ا فيه من 
روح جدي����دة 
ي����ة  حيو و
ومعلومات، 
هناك  لك����ن 

)محمد ماهر( عبدالعزيز الشمري مع الزميل خالد السويدان

الرويني عضو »تحكيم« 
جوائز »إيمي ديجيتال«

بيروت � ندى مفرج سعيد
عينت األكادميية الدولية 
للفنون والعلوم التلفزيونية 
في أميركا اإلعالمية نشوى 
الروين���ي ضم���ن اعض���اء 
جلنة حتكيم جوائز »إميي 
ديجيتال« وذلك في فئة برامج 

األطفال والشباب.
وتس���تضيف األكادميية 
احتفالي���ة اجلائزة واملقرر 
إقامتها في بداية شهر ابريل 
املقبل للسنة اخلامسة على 
التوالي ف���ي مدينة »كان« 
الترشيح  الفرنسية.. وهذا 
يعد الثاني على التوالي، حيث 
كان مت اختيار الرويني العام 
املاض���ي لتكون احد اعضاء 
جلن���ة التحكيم مبس���ابقة 
جوائ���ز اإلمي���ي الدولي���ة 
 )IDEA( الرقمي���ة لألعمال 
2009 قسم األفالم الواقعية، 
وتع���د بذل���ك أول حضور 
عربي على مس���توى جلان 
حتكي���م املهرج���ان، إضافة 
إل���ى انتخابها العام املاضي 
ضم���ن اعض���اء االكادميية 
الدولية للفن���ون والعلوم 
التلفزيونية في اميركا على 
مستوى العالم، ومنحها حق 
حض���ور اجتماعات مجلس 
الت���ي تعقد في  االكادميية 

جميع دول العالم.
وعبرت نشوى الرويني عن 
سعادتها عقب اختيارها ضمن 
اعضاء  جلنة حتكيم اجلائزة 
وقالت: يش���رفني اختياري 
كعضو ف���ي واحدة من أهم 
اجلوائز املعنية بالتلفزيون 
العالم خاص���ة لكونها  في 
جزءا من االكادميية الدولية 
للفنون والعلوم التلفزيونية 
بأميركا، وذل���ك يفتح عهدا 
جديدا للحوار بني الش���رق 
والغ���رب، وفرصة للتفاعل 
التنفيذيني في  املديرين  مع 
صناعة السينما والتلفزيون 

بجميع انحاء العالم.

نشوى الرويني

المذيع عبدالعزيز الشمري

خالد السويدان
املذيع عبدالعزيز الش����مري من الكوادر الكويتية 
املوهوبة التي متتلك ق����درة على الظهور اإلعالمي، 
س����واء في اإلذاعة أو التلفزيون، فهو أحد الشباب 
الطموحني، الذي وض����ع بصمة واضحة في عدة 
برامج في اإلذاع����ة ويحاول دائما ان يضع كل ما 

لديه من إبداعات وثقافة في التقدمي.
عبدالعزيز الشمري حل ضيفا على »األنباء« 
حيث حتدث عن مواضيع كثي����رة، ومنها بدايته 
الفنية ودخوله للمجال اإلعالمي كما كش����ف عن 
أمور مهمة في حياته اخلاصة والعملية فكان هذا 

اللقاء الشيق:
كلمنا عن بدايتك ودخولك للمجال اإلعالمي؟

كانت في نهاية سنة 2006 بعد تخرجي من جامعة 
واشنطن تخصص صحافة وإعالم، ورجوعي للكويت 
ودخولي لوزارة اإلعالم وااللتحاق بدورة املذيعني حتت 
إشراف اإلعالمي غالب العصيمي واحلمد هلل اجتزت 

الدورة ودخلت الى عالم اإلذاعة.
وين كان توجهك في اإلذاعة؟

في البداي���ة لم يكن هن���اك توجه واحد 
فقط، ألننا كن���ا ندخل الى جميع احملطات 
اإلذاعية ونشارك فيها مثل البرنامج العام، 
والبرنامج الثاني، وبكل أنواع البرامج، 
ومن ثم دخلت إلى عالم البرامج الغنائية، 
مع ان كثيرا من املسؤولني لم يتوقعوا 
ان ادخل الى البرامج املنوعة بسبب 
طبقة الصوت واألداء الذي يجعلني 
في خانة التق���دمي اإلخباري لكن 
هذا كان حتديا بالنسبة لي وهو 
أنني استطيع تقدمي كل أنواع 
البرامج ألني مذيع ش���امل 
وليس هن���اك حتديد 

ألي نوع.

غرام  »شريرة«  
في »أوالد البلد«


