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مارد البرامج السياسية يجتاح الفضائيات
أحمد الوسمي

شهد االعالم الكويتي خالل 
السنوات االخيرة وحتديدا بعد 
اقرار قانوني املطبوعات واملرئي 
الفضائيات  انتشار  واملسموع 
اخلاصة مبختل���ف توجهاتها 
ومجاالته���ا، وبال ش���ك توجد 
الفضائيات لم تستطع  بعض 
مواصلة املشوار ومنها من رفع 
الراية البيض���اء وتوقفت في 
منتصف الطريق السباب عدة 
في مقدمتها غياب الدعم املادي 
الذي يعتبر عصب كل مشروع، 
ومن االمور التي تلفت االنتباه، 
ان غالبية هذه الفضائيات او 
نسبة كبيرة منها قامت مبواكبة 
احلالة العامة للبلد في مختلف 
القضايا، السيما السياسية منها 
الى درجة دفعت غالبية احملطات 
ألخذ منح���ى آخر على خالف 
هويتها والتفرع الس���تحداث 
برامج سياس���ية تباينت في 
قوتها بحسب قدرة من يقدمها 
من املذيعني، حيث متيزت بعض 
الفضائي���ة ببرنامج  القنوات 
سياس���ي اصبح هو واجهتها 

امام املشاهدين.
واعتبر الكثير ان انتش���ار 
البرامج السياس���ية بصورة 
الذي  كبيرة بات اشبه باملارد 
التهم البرامج املنوعة وفرض 
س���طوته عليها حيث متيزت 
مجموعة من البرامج السياسية 
واصبحت اكثر مشاهدة منها: 
»ليل الكويت« في قناة الصباح 
يقدمه املذيع عيسى سالمة، »لقاء 
الراي« قناة الراي تقدمي عبداهلل 
بوفتني، »اللوبي« العدالة تقدمي 
التقدير«  جعفر محمد، »م���ع 
س���كوب تقدمي أحمد الفضلي، 
الفقرة السياسية في برنامج »تو 
الليل« مع عبدالوهاب العيسى، 
»اليوم السابع« تقدمي احمد الفهد 
الوطن واس���تطاعت  في قناة 
هذه البرامج ان حتظى بنسبة 
مشاهدة عالية على الرغم من 
بعض الس���لبيات فيها اال انها 
تتطرق للواقع السياسي الذي 
نعيشه في الكويت حتى تعدى 
االمر الى بعض القضايا العربية 
وخصوصا »احداث مصر« التي 
مت تغطيته���ا من خ���الل هذه 

البرامج.

لكن ما يثير االستغراب هو 
التي تعالت  بعض االص����وات 
اخيرا تهاجم ظاهرة انتش���ار 
الفضائيات علم���ا انها تعتبر 
ظاهرة صحية من ش���أنها ان 
تفتح أمام املشاهدين آفاقا واسعة 
للبحث عن كل ما يالمس خطوط 
التماس في واقعهم احلياتي، كما 
ان انتشار احملطات الفضائية 
إيجابية حجم  يقيس بصورة 
الثقافية  احلرية والصح���وة 
فيما يتعلق باجلانب السياسي 
ويساهم الى حد كبير في جعل 
املشاهد شريكا استراتيجيا في 
القضية املطروحة من خالل ما 
يقدم وطرح جميع وجهات النظر 
املختلفة مع بعض املشاركات 
الهاتفية بهدف حتقيق املصلحة 

العامة واملشتركة، وأصبحت 
هذه البرامج متثل ثقال إعالميا 
وسببا رئيسيا في استقطاب 
اجلمهور، لك���ن في املقابل لن 
ننك���ر ان بع���ض الفضائيات 
انحرفت عن مسارها باملبالغة 
واخلروج عن املألوف بطريقة 
الط���رح أحيان���ا عندما أثارت 
الش���ارع ال���ذي قاطعها حيث 
ابتعدت عن اخلطاب اإلعالمي 
الذي يج���ب ان يكون متوافقا 
فكري���ا وثقافيا بطرح عقالني 
التجريح واإلسفاف  بعيد عن 
والهمز واللمز واإلس���اءة غير 
املباشرة، كما ان انتشار ظاهرة 
الفضائيات ساهم بصورة غير 
العبء  مباش���رة في تخفيف 
عن اجلهاز الرسمي )تلفزيون 

الكويت( والذي عادة ما يتعرض 
للكثير من االنتقادات بس���بب 
»أخذ دور املتفرج« وتتوقعه في 
إطار معني ال يحيد عنه وعلى 
الرغم م���ن قناعتنا التامة بان 
سياس���ة التلفزيون احلكومي 
تس���ير ف���ي إطار مع���ني لكن 
التجدي���د والتطوير مطلوبان 
في أي جهة إعالمية ولعل هذا 
ما يجعل الفضائيات اخلاصة 
أكثر متيزا بسبب سقف احلرية 
اإلعالمية الذي تتمتع به بحسب 
قانوني املرئي واملسموع وبعد 
تعيني اإلعالمي يوسف مصطفى 
كوكيل مساعد لقطاع األخبار 
واإلعالمي علي الريس كوكيل 
مساعد لقطاع التلفزيون نتمنى 
ان يواك���ب التلفزيون التطور 

السريع ومواكبة الركب.
أخيرا تظل رسالة البد من 
ذكرها حتى تص���ل للمعنيني 
القنوات  خصوصا أصح���اب 
الفضائية اخلاصة بعد تنازل 
وزارة اإلع���الم ع���ن القضايا 
القن���وات  ض���د  املرفوع���ة 
واإلعالمي���ني وهي ان تصحح 
مس���ارها كم���ا يج���ب عل���ى 
املس���ؤولني ان يحظى اإلعالم 
الكويتي بالدعم املطلوب ماديا 
ومعنويا من أجل االستمرار في 
عكس احلالة الصحية لإلعالم 
وتعريف اآلخرين بأننا منلك 
جميع املقوم���ات التي تؤهلنا 
ملقارعة اإلعالم العربي س���واء 
على صعيد اإلمكانيات الغنية أو 

مقدمي البرامج احملترفني.

رغم األصوات التي تعالت وهاجمت انتشارها

سمية اخلشاب

جنوى كرم

عبداهلل بوفتني.. »لقاء الراي«

علي حسني.. »املشهد السياسي«

جعفر محمد.. »اللوبي«

عبدالوهاب العيسى.. »تو الليل«

)فريال حماد(أحمد املوسوي في البرنامج 

أحمد الفضلي.. »مع التقدير«

عيسى سالمة.. »ليل الكويت«

»كادو فرح« تقدم ساعات ثمينة
 لمستمعي »ألو فبراير«

مفرح الشمري
يواص���ل برنام���ج 
املسابقات »ألو فبراير« 
تقدمي مفاجآته ملستمعيه 
»كويت FM« خصوصا 
عمالء »زي���ن«، وذلك 
العديد من  من خ���الل 
اجلوائز القيمة املقدمة 
من الش���ركات الراعية 
للبرنامج وهي: »األنباء«، 
»زين«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »عيادة بلسم 
لألسنان«، »الفايز للعود 
والعطور«، »ليموزين 
اخلرين���ج«، »اجلوثن 
جالي���ري« باالضاف���ة 
الى »معهد كراون بالزا 
الصحي«، و»ميديا فون 

بلس«.

ساعات ثمينة

مبناسبة االحتفاالت 
الوطنية قدمت شركة 
»كادو فرح« مجموعة 
من الس���اعات الثمينة 
لتوزيعها على املشاركني 
ف���ي احللقات اخلاصة 
الوطني وعيد  للعي���د 
التحرير وهي ساعات 
مرصعة باالملاس، وذلك 
املناسبة  ابتهاجا بهذه 
الس���عيدة حتى ترسم 
االبتس���امة على شفاه 
مس���تمعي البرنام���ج 
الذي���ن ي���زداد عددهم 
يوما بعد ي���وم، وهذا 
إن دل على شيء فإنه 
يدل جناح هذا البرنامج 
الذي حقق أعلى نسبة 
اتصاالت في أي برنامج 
مسابقات يبث عبر أثير 

االذاعة.
يذك���ر أن البرنامج 
يقدمه أحمد املوسوي 
ويع���ده عل���ي حيدر 
الكن���دري،  وناي���ف 
ويتص���دى إلخراج���ه 
سعود املس���فر، بينما 
ينسق اتصاالته جميل 
اقبال، رامي الش���عار، 

ومحمود عطية.

سمية الخشاب تبدأ بمناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية
»عواصف الحب« شمال الصعيد

عقد احتكار يسبب انسحاب فنانة 
بحرينية بعد نجاحها أمام نجوى كرم

قررت الفنانة البحرينية جنمة عبداهلل االعتذار عن برنامج املسابقات 
»Arabs Got Talent« الذي يعرض أسبوعيا على قناة mbc وذلك بعد 
جناحها ف���ي أول مرحلة فيه امام جلنة التحكيم املكونة من جنوى 
كرم وعمرو اديب وعلي جابر، وأرجعت جنمة س���بب اعتذارها الى 
اشتراطات وضعتها القناة على املتسابقني لن تستطيع االلتزام بها، 
كان أبرزها توقيع عقد احتكار ملدة عامني ال تستطيع خاللهما الغناء 
أو تقدمي حفالت، ما سيتعارض مع عملها كفنانة في فرقة البحرين 
للموسيقى، ومشاركاتها في املهرجانات املوسيقية كممثلة للبحرين، 
وقالت جنمةه انها اتصلت بالقائمني على البرنامج وأبلغتهم بقرار 
اعتذارها عن مواصلة املس���ابقة، لكنهم لم يردوا عليها بااليجاب أو 

السلب، ولكنها أكدت أنها لن تستطيع املواصلة في البرنامج.

 يس���تعد املخرج حس���ني 
صالح بداية الشهر املقبل، لبدء 
تصوير أول مش���اهد مسلسله 
اجلديد »عواصف احلب«، والذي 
تدور أحداثه في إطار اجتماعي، 
واملسلس���ل م���ن تأليف صالح 
عتريس، حسب »اليوم السابع« 

املصرية.
ويشارك في البطولة كل من: 
سمية اخلشاب وصابرين ومجدي 
كامل، وسيتم تصوير املسلسل في 
شمال الصعيد واستديو اجلابري 
في دهشور، ومت رصد ميزانية 
للمسلسل تقدر بحوالي 12 مليون 

جنيه.
 يذك���ر ان الفنان���ة س���مية 
اخلش���اب تش���ارك فيفي عبده 
في مسلسل »كيد النسا« والذي 

س���يعرض خالل شهر رمضان 
املقبل ويدور في اطار اجتماعي 
انساني ويشاركهما فيه نخبة من 

أملع جنوم الدراما املصرية.

فخرية خميس: انتظروني في أعمال كويتية

نسب قمر الشهر المقبل: »ذنبي أني حلوة«

نيكول سابا تجري تعديالت على »نور ومريم« 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حددت محكمة األسرة في الدقي النظر في 
القضية التي أقامتها الفنانة اللبنانية قمر ضد 
جمال مروان صاحب »ميلودي« إلثبات نسب 
طفلها جيمي اليه حتى جلسة 20 مارس املقبل. 
وقررت اس����تدعاء املغنية للتحقيق معها في 
القضية. وكانت قمر قد تغيبت عن اجللس����ة 
الثانية للدعوى، فيم����ا تغيب صاحب قنوات 
»ميلودي« هو اآلخر عن اجللس����ة األولى. من 
جهة اخرى تقدم محامي الفنانة مرتضى منصور 
بطل����ب تصريح من احملكمة م����ن أجل دخول 
جيمي إلى مصر، ألن القانون اللبناني ال يسمح 
ألي أسرة باستخراج شهادة ميالد لطفل إال إذا 
كان والده حاضرا. الى ذلك من املقرر ان تطرح 
الفنانة قمر قصة حياتها في أغنية حتمل عنوان 
»ذنبي اني حلوة« لضمها أللبومها اجلديد الذي 
جتهز له حاليا. وجتس����د الفنانة في األغنية 
قصة حياتها، ومشاكلها مع رجل األعمال جمال 
مروان. ومن املتوقع ان تصور األغنية ڤيديو 
كليب بعد صدور األلبوم، لكنها لم تستقر على 

ذلك بشكل نهائي. 

الباسوسي إدخال  قرر املؤلف محمد 
بعض التعديالت على أحداث مسلس���ل 
الفنانة نيكول سابا »نور ومرمي« لتناسب 
الفترة اجلديدة في مصر، وقال مسؤول 
العالقات العامة بش���ركة صوت القاهرة 
ف���ي بيان ان املؤلف محمد الباسوس���ي 
باالتفاق مع املخرج إبراهيم الش���وادي 
ومسؤولي اإلنتاج بشركة صوت القاهرة، 
قرروا، حسب موقع »في البلد« أن يدخلوا 
تعديالت على س���يناريو مسلسل »نور 
ومرمي« خاصة أن املسلسل يناقش الفساد 
على مستوى رجال األعمال ومجال الصحة 

في مصر. 
يذكر ان املسلس���ل من بطولة نيكول 
سابا التي جتسد شخصية طبيبة األطفال 
املتزوجة من احملامي الفاسد »نور« الذي 
يجسد شخصيته الفنان يوسف الشريف، 
باإلضافة ملش���اركة كل من ياسر جالل 
وجيه���ان فاضل وأحمد خليل وكارولني 
خليل وخالد محمود، واملسلسل مأخوذ 
عن قص���ة للكاتب���ة الصحافي���ة نوال 

مصطفى.

مفرح الشمري
أكدت النجمة العمانية فخرية خميس أنها 
حريصة على املش���اركة في االعمال الدرامية 
الكويتية في الفترة املقبلة، خصوصا بعد أن 
غابت عنها في العام املاضي بسبب ارتباطاتها 

الفنية وظروفها األسرية.
وقالت فخرية في تصريح ل� »األنباء« أنها 
تلقت الدعوة من عدد من املنتجني للمشاركة 
في أعمالهم الدرامية التي س���تعرض في شهر 
رمضان املقبل، وهي اآلن في عملية اختيار لعدد 
من االعمال التي عرضت عليها، خصوصا أنها 

تبحث عن االعمال التي حتمل بني طياتها أفكارا 
جديدة لم تطرح على الشاش���ة من قبل حتى 
تظهر بش���كل جديد جلمهورها الذي يطالبها 

بالتنويع في جتسيد أدوارها.
ورفضت النجمة العمانية االفصاح عن أسماء 
االعمال الدرامية التي تلقت الدعوة للمشاركة 
فيها أو عن منتجيها حتى يتم االستقرار النهائي 

من قبلها.
وشكرت كل من واساها من الكويت بوفاة 
زوجها متمنية للجميع الصحة والعافية وطول 

العمر.

رفضت اإلفصاح عن أسمائها أو منتجيها

فخرية خميس

قمر

نيكول سابا

يشيلك وتشيله ما هو:
أ ـ الجمل

ب ـ الحذاء

شيرين: لو كنت حاماًل للمرة الثالثة »أبقى أرنبة« 
نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب خبر 
حملها للمرة الثالثة، بعد ان رزقت بابنتني، 
وقالت في لقاء مع مجلة »زهرة اخلليج«: 
ل���و كنت حامال للمرة الثالثة، كده »أبقى 
أرنبة«. وأضافت أنها صرحت أمام الناس 
بأن لديها مشكلة في منطقة البطن، بعد 
ان أجنبت طفلتها الثانية أخيرا. لكن هناك 
من اس���تغل األمر ضدها، وأخذ يعايرها، 
بأنها سمينة، فعللت قائلة، انها تضايقت 
في البداية، لكنه���ا أخذت املوضوع على 
محمل املزاح وقالت: حرجع التخن موضة 

تاني. 
وختمت شيرين حديثها بأن هناك من هم 
فارغون، فما ان شاهدوها مع املتظاهرين، 
حتى تركوا مس���ألة التظاهرات وكتبوا 
ان شيرين حامل للمرة الثالثة بدليل ان 
بطنها منفوخ ومثل هذا الكالم تافه وفارغ 

شيرين عبدالوهابوفاضي على حد قولها. 


