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عبدالحميد الخطيب

الشباب هم عماد اي وطن، وفي الكويت 
7٢% نسبة الشباب ويوجد بينهم طاقات 
ابداعيــة وتطوعيــة ومواهــب في جميع 
املجاالت، من هذا املنطلق استضاف برنامج 
»الكارت مع بــركات«، الذي يعرض على 
تلفزيــون »الراي« ومن تقــدمي اإلعالمي 
املتميــز بركات الوقيــان، ضيفة من جيل 
الشباب تدعم الشباب وتتبنى مبادراتهم، 
خصوصا انها صاحبة مبادرات ومشاريع 
عديدة في مجال االنتاج االعالمي العربي 
والعاملي، وهي وكيلة وزارة الدولة لشؤون 

الشباب الشيخة الزين الصباح.
 وبدأ احلوار باحلديث عن قلة لقاءاتها 
االعالمية، حيث قالت: نحن نريد ان نعطي 
مســاحة للشباب لكي يتحدثوا، وارى ان 
املسؤولني يجب ان يكونوا خلف الكواليس، 
ففي املاضي كنت اعمل بامليدان الشــبابي 
االعالمي اما اآلن فدوري كمســؤولة ليس 
امام االعالم. وذهبت الشيخة الزين بحديثها 
الى بدايتهــا في العمل االعالمــي وقالت: 
تشرفت بالعمل في العديد من االنتاجات 
االعالمية، وقد مارست هذا املجال واحببته 
بعدما حدث الغزو العراقي الغاشم والذي 
اثــر في بطريقة ال توصــف مثلما اثر في 
الكثيرين، مســتدركة: وقــت الغزو كانت 
قصــة الكويــت مفقــودة، وكنت اشــاهد 
القنوات االخبارية االجنبية تبث قصتنا 
وهم ال يعرفون شيئا عنا اال رمبا قيمتنا 
اجلغرافية واالقتصادية واملعلومات خاطئة 
احيانا ومعظمها ســلبي، وكان يتملكني 
وقتها شــعور الضعف واليأس واخلوف 
ألن قصتنا االنسانية غير معروفة، ووقتها 
كنت باجنلترا ووالدي ووالدتي في الكويت.

وكلمتني اوبرا بانه ســيتم تغيير القصة 
١٨٠ درجة، وقالت لي »سنذهب الى مكان 
آخر للتصوير بزاوية اخرى قد ال ترضيك 
لكن انصحك على االقل بان تنقلي املعلومات 
التي تريدين ايصالها«، صحيح ان القصة 
طلعت من اهم القصص في الشرق االوسط 
بالنسبة لفريق اوبرا لكن كان بودنا تسليط 
الضوء على القضية البيئية وقتها بصورة 

اكبر.
وردت الشيخة الزين على سؤال وجهه 
لها احد املغردين على »تويتر« عن اخلبرة 
في العمل، قائلة: لدي خبرة اكثر من ٢٠ عاما 
فــي مجال ريادة االعمال واالعالم وتنمية 
الشباب، واسست شركة مع زمالئي وكنت 
اترأس مجلس ادارتها وكنت كذلك الرئيس 

اتصلت عليه اســرار واشــاهد البيئة في 
املكان الذي نقل قصة الكويت.

وتطرقت الشيخة الزين الى احلوار الذي 
اجرته مع االعالمية العاملية اوبرا وينفري، 
وذكرت قصته كاملة، قائلة: افتخر بانني 
اســتطعت ان اقدم صورة الكويت خارج 
االطار العربي، وحدث اللقاء عندما كنا ننتج 
فيلما عن آثار احلقول النفطية واآلبار على 
البيئة احمليطة والصحية بالكويت، وهنا 
نعود مرة اخــرى الى قناة ABC حيث ان 
شركة اوبرا »هارفو« مملوكة بالكامل للقناة 
والتي قال املسؤولون فيها انهم مهتمون 
جدا مبوضوع الفيلم، وبالفعل جاؤوا الى 
الكويــت وبهرتهم بتعافيها الســريع من 
آثــار احلرب، لذا قرروا ان يغيروا القصة 

وتابعت: املشكلة االساسية ان االعالم 
االجنبي كان ميلك القصة وبالتالي الراي 
العام وايضا ميلك القرارات السياسية التي 
ستحرك مستقبل الكويتيني، لكن اختلف كل 
شيء في يوم وليلة بعدما قامت الشهيدة 
اسرار القبندي باختراق احلصار االعالمي 
العراقي واتصلت باالعالمية العاملية باربرا 
والتــرز، وكان لهــذا االتصــال اثــر كبير 
جــدا و»عمل هــزة« باالجهــزة االعالمية 
والديبلوماسية، حيث عرف اجلميع صورة 
الكويت االنســانية واملقاومة املدنية ضد 
الغزو الغاشــم، ومنذ هذه اللحظة قررت 
ان اواجــه الضعف واليأس واخلوف وان 

اشارك في امليدان االعالمي.
واردفت الشيخة الزين: بعد حصولي 
علــى البكالوريوس من جامعة بوســطن 
 ABC تخصــص اعــالم عملت فــي قنــاة
بنيويورك ملدة ثالث ســنوات تقريبا مع 
املذيع العاملي مستر بيتر جينينغز وبعدها 
عملت مراسلة لنفس القناة باالمم املتحدة، 

ومن ثم قررت ان اعود الى الكويت.
وبسؤالها عن اسمها وهل كان القائمون 
علــى القناة يعرفون انهــا بنت الصباح، 
ردت: من القصص املضحكة انني تعمدت 
ان اكتب اســمي في السيرة الذاتية »زين 
صباح« وليس الصبــاح حتى ال يعرفوا 
اســمي بالكامل، الســيما انني كنت ارغب 
فــي ان يتــم اختياري بناء علــى مهارتي 
التي اكتسبتها اثناء دراستي وليس بسبب 
اسمي، كنت اريد ان اجرب مجال االعالم من 
اساسه وان ادخل مصنع القصة، مضيفة: 
وهناك سبب آخر النضمامي لـ ABC وهو 
ان الشهيدة اسرار القبندي اتصلت بباربرا 
اثناء عملها في القناة وكنت حريصة على 
ان اخوض التجربة في نفس املكان الذي 

التنفيذي لها وهي شركة مساهمة مقفلة 
وكانت من اهم الشــركات على مســتوى 
الشرق االوسط وانتجت العديد من املشاريع 
املختصــة بالصناعــات االبداعية، كما ان 
هذه الشركة قامت بعمل حاضنة للشباب 
وســلطت الضوء على املشاريع الشبابية 
وروجــت لها في الســوق العاملي هذا كله 
بالقطاع اخلاص، تقريبا ١7 عاما من العمل، 
قبــل انضمامي الى القطاع احلكومي، هذا 

غير عملي بالواليات املتحدة.
وعن دور وزارة الشباب، ردت: مرسوم 
انشاء وزارة الشباب حدد دورها بانها جهة 
استراتيجية تنسيقية غير تنفيذية، ومع 
ذلك رأينا انه من املســتحيل عدم النزول 
الى امليدان ألنــه ال بديل عن ذلك، ونزلنا 
بــكل قوتنا وامكاناتنا كــون العاملني في 
الوزارة هم االصغر ســنا على مســتوى 
الشرق االوسط حيث ال تتجاوز اعمارهم 
٢7 عاما، يعملون ٢4 ساعة خلدمة الكويت.
واكملت: الوزارة اليوم اســتطاعت ان 
تقوم بدور جبار، وقد مت عمل استفتاء بني 
الشــباب واخذنا آراءهم وبامكان اجلميع 
الدخول على موقع الوزارة واالطالع على 
االرقــام التــي مت جتميعهــا مــن املجتمع 
الشــبابي، وبامكان اي شخص ان يعطي 
مالحظاتــه والتي تؤخذ بعــني االعتبار، 
مستطردة: عندنا ١6٠٠ مبادرة حتى اآلن 
سواء بدعم مالي او لوجستي او اعالمي، 
باالضافة الى العديد من املشاريع والبرامج 
التي قدمــت للمجتمع الشــبابي، وعندنا 
سياســة وطنية للشباب هي االولى على 

مستوى الدولة واخلليج.
واضافت الشيخة الزين: ال ألوم الناس 
عندمــا يقولون ان املبــادرات محتكرة او 
ان املشاريع مطاعم، لكن امتنى ان يبحث 

اجلميع في املوضوع قبل اطالق االتهامات، 
وهنــاك كما قلت موقــع الوزارة وفيه كل 
شيء، ويوجد امييلي عليه وانا اقوم بالرد 
شخصيا على كل االستفسارات، نحن لدينا 
آليــة مت اعدادها من شــباب الــوزارة مع 
املجتمع الشبابي ونظامنا الداخلي مبني 

على املصداقية واملسؤولية.
وحل ضيوفا على احللقة كل من مدير 
التحرير الزميل محمد بســام احلســيني 
وخريــج قســم االعــالم جامعــة الكويت 
واملشــارك في املبــادرات الشــبابية عمر 
القصاص والناشط بـ »السوشيال ميديا« 
عبداملطلب نذر، حيث وجه كل منهم سؤاال 
للشيخة الزين، واكدت انها اذا عاد بها الزمان 
كانت ستضيف على مقابلة اوبرا وينفري 
دخول املرأة للمجلس وحقها السياســي، 
متمنية ان ترى املرأة الكويتية في احلياة 
السياسية بارقام اعلى في املستقبل، كما 
حتدثت عن مشــاركتها فــي مهرجان كان 
بفيلم »اميركا«، وقالت: قدرنا ان نرفع اسم 
الكويت وعلمها الول مرة في هذا املهرجان 
العريق من خالل فيلم يسلط الضوء على 

القضية الفلسطينية.
وعن فيلم »الطريق الى مكة«، ردت: مت 
هذا الفيلم بتضافــر جهود الكثيرين فقد 
استغرق التجهيز له خمس سنوات حتى 
وصلنــا الى التصوير باملغــرب واململكة 
العربية السعودية، وقمنا وقتها بتدريب 
مصورين اجانب على تقنية »اي ماكس« 
لكن اســتحال دخولهم الى مكة ألنهم من 
األخــوة املســحيني فتم تدريــب اخواننا 
املســلمني، وافتخر باننا لــم ننتج فيلما 
فقــط بل صنعنا طاقــات ابداعية جديدة، 
مؤكدة ان طموحاتها السينمائية ال تنتهي 
لدرجة انها تنظر لالمور بعدسة سينمائية.

تعمدت أن أكتب اسمي »زين صباح« وليس الصباح حتى ال يعرفوا اسمي بالكامل

اتصال الشهيدة أسرار القبندي بباربرا والترز »عمل هزة« باألجهزة اإلعالمية والديبلوماسية في العالم

»الكارت مع بركات«  كشف جوانب جديدة في شخصيتها

ملشاهدة الڤيديو  
ميكن استخدام QR كود أو 

أو

كارول سماحة: هكذا أُربي ابنتي
حتدثت الفنانة كارول سماحة عن تعاملها 
مع ابنتها »تاال« حينما تكون مشغولة بحفلة 
أو سفر، وقالت: تاال عاطفية للغاية وتشعر 
بأنهــا منزعجة أثناء غيابــي، لكنني أحاول 
أن أعــوض لها ذلك حينمــا أكون في املنزل 
وأجعلها تتفهم طبيعة مهنتي التي تتطلب 
مني أحيانا الغياب لبعض الوقت، كما أعوض 
لها هــذا الفراغ بقدر اإلمــكان وأقضي وقتا 

طويال معها، فيمكن القول إنني أم جيدة.
وبسؤالها عن تربية ابنتها، قالت كارول، 
وفق موقع »نواعم«: ابتعد متاما عن اسلوب 
القوة والعنف والكبت، فأنا ضد كل هذه األمور 
التي تتسبب مبشــاكل كثيرة في شخصية 
الطفل، وميكن القول إنني أســير على نهج 
والدتي التي رأيتها تربي من دون عقد وتترك 
املساحة للطفل إن كانت لديه شخصية كي 
يقوي شخصيته وأن يكون منظما وشخصا 
بال عقد. وعن التمثيل وملاذا ال تكرر التجربة 
بعد مسلسل »الشحرورة«، ردت: ألنه ليس 
شــرطا أن أشــارك كل عام، ولكي أقدم عمال 
متثيليــا، ال بد من أن يكون على مســتوى 
كبير وهو أمر ليس بالسهل، لكنني متشوقة 
كارول سماحةكثيرا للعودة وخوض التجربة مرة أخرى.

مذيعة عايشة على 
إجنازاتها القدمية ومو 

قادرة تطور نفسها مع 
انه مسؤولينها مهتمني 

فيها بس لألسف 
هاالهتمام مو مستغلته 
علشان جتدد من أدائها 

وعطائها في اإلعالم.. 
ماكو إحساس!

ممثلة خليجية مثيرة 
للجدل تبي تسوي 

نيولوك يديد لها تطلع 
فيه في فيلم سينمائي 

خليجي قصير تبي 
تصوره بعد رمضان 
ودورها مفاجأة فيه 

مثل ما تقول.. 
اهلل ال يبلينا! 

ممثــل بعد املشاكــل 
اللي صارت له في 

مسلسله املعــروض 
حاليا يفكر هاأليام 

باإلنتاج علشان ما يعطي 
ناس قيمــة وهم ما 

يستاهلونهــا مثل ما 
يقول.. 

خير ان شاءاهلل !

عطاءمفاجأة إنتاج

تترقب الفنانة زينة ردود فعل مسلسلها اجلديد »ممنوع االقتراب 
أو التصوير«، الذي تقدم من خالله شخصية »كاميليا منصور«، النجمة 
املشهورة التي تتعرض ألمر يقلب حياتها رأسا على عقب ويغير مسار 
حياتها حتى ان شخصيتها تتغير متاما. وتكشف زينة، في تصريحات 
صحافية لها، عن أن الشــخصية تعاني التدخل فــي حياتها وتقول 
»ممنوع االقتراب أو التصوير« وأن حياتها خط أحمر، فالدور مركب 
وصعب، كما أن الرسالة هي عدم املتاجرة بحياة اآلخرين ألن هناك من 
يحب الفضائح. ورفضت الربط بني الشخصية التي تقدمها أو رسالة 
العمل وبني شخصيتها احلقيقية، موضحة أن الشخصية ال متت لها 
بصلة ولكن قد يكون الربط الوحيد هو أن شــخصية »كاميليا« كانت 
تتمتع بطيبة زائدة لكنها تغيرت، وأيضا فزينة لم تعد طيبة لدرجة أن 
تصدق ما يقال لها، فبطبيعة احلال من خالل التجارب واخلبرات التي 

مرت بها تغيرت كثيرا.

زينة: لم أعد طيبة
 واالقتراب ممنوع!

أكد أنه يحضر لسنغل شبابي عربياً

حسام يسري: تنفيذ »البنات والساحر 2 « كويتيًا.. 
و»حني يكتمل القمر« سعودياً

@amira3zzam  -  أميرة عزام

صرح املوزع املوسيقي حسام يسري 
لـ »األنباء« عن عدة أعمال جديدة حصرية 
يقوم بتنفيذها قائال: »انتظروني في العيد 
بتنفيذ مســرحية )البنات والســاحر٢( 
الغنائيــة، فقد عرض اجلــزء األول منها 
عام ١٩٩٠ وهي بطولة هدى حسني وسحر 
حســني وتأليــف وإخراج جناة حســني 
ومن أشــعار عبداللطيف البناي وأحلان 
ســيف القطان وتوزيــع منير احلريري، 
كما سأشارك باملسلسل السعودي »حني 

يكتمل القمر« من تنفيذي املوسيقي وأحلان 
تصويرية، وهي موسيقى رعب، من إخراج 
عمر الديني وإنتاج شركة الصدف لإلنتاج 

الفني.
ولفت يســري الى نوعية املوســيقى 
التصويرية للمسلسلني اللذين يعرضان 
حاليا »عطر الروح« وقال: هي موسيقى 
تصويريــة من إخــراج محمــد القفاص 
ومسلسل »اخلافي أعظم« موسيقاه حتاكي 
احلقبة الزمنية لألحداث، وهو من إخراج 
أحمــد املقلة، مختتما بأنــه بصدد تنفيذ 

سينغل شبابي عربيا مميز بعد العيد.

اإلعالمي بركات الوقيان أثناء البرنامج

حسام يسري

وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب 
الشيخة الزين الصباح

الزين الصباح: أنظر لألمور بعدسة سينمائية
وهذه القصة الكاملة للقائي مع أوبرا وينفري

ورفع علم الكويت في »كان«


