مقابلة

 Laurence Hopperمؤسس القناة التلفزيونية
البحرية :(NC) Nautical Channel
ولدت في مصر وعشت في لبنان قبل
الحرب األهلية
للشرق األوسط مكانة خاصة في قلبي
لدينا مشاهدون بعمر  12سنة  ..و 70
ً
أيضا!
سنة
ً
حاليا  33دولة أوروبية وأفريقية ..
نغطي
ونسعى لتوسعة التغطية
أجرى المقابلة في دبي :سالم كزما
ف���ي الخام���س م���ن ش���هر كان���ون األول/ديس���مبر الماض���ي انضمت
إل���ى المحط���ات التلفزيونية العالمي���ة ،محطة جديدة مميزة تحت اس���م
 (NC) Nautical Channelمركزها المملكة المتحدة مع مكتب عمليات لها
في روما (إيطاليا) .أسس���ها  Laurence Fox Hopperلتحل محل محطة
س���ابقة اس���مها  Yacht & Sailعلى الصعيد الدولي ،باس���تثناء إيطاليا.
ولذلك ورغم ارتباطها الوثيق بإيطاليا إال أنها شركة دولية .وإللقاء الضوء
على هذه القناة التلفزيونية التقت «عالم اليخوت والمراكب» مؤسسها
 Hopperوأجرت معه اللقاء اآلتي:
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• كي���ف تبث القن���اة؟ وف���ي أي دول يمكن
مشاهدتها؟
– يتم اس���تقبالها عن طريق االش���تراك في
ش���بكتها فقط .وه���ي متوفرة عب���ر الهاتف
الخليوي والـ  IPTVوالقمر الصناعي والكيبل
والـ .DTT
• هل هي محطة مجانية؟
– ليس���ت مجاني���ة ب���ل أنه���ا تعتم���د نظ���ام
ً
جزءا
االشتراك المدفوع .وتشكل اإلعالنات
ً
صغيرا من عائداتنا.
• هل تتم مشاهدتها عبر اإلنترنت؟
– على موقعنا اإللكتروني ،يمكنكم مشاهدة
مقتطفات لغالبية البرامج المهمة.
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• ما هي لغات المحطة؟
– لغتن���ا األساس���ية ه���ي اإلنكليزي���ة ث���م
الفرنس���ية ونتول���ى الدبلجة إل���ى األلمانية.
كما أن قناتنا الش���قيقة ()Y&S – only Italy
متوفرة باإليطالية.
• أين هي مكاتبكم؟ وماذا عن أطقمكم؟
– ف���ي المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنس���ا.
ولدينا أكبر شبكة دولية لصحافيي الرياضات
البحرية.
• كيف تختارون العاملين في المحطة؟ وهل
ً
أيضا؟
هم بحارة
– إن كل منتجي برامج الرياضات المائية لدينا
يملكون خبرات فيها تعود ألكثر من عش���رين
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ً
ً
مثال
عام���ا .لدين���ا خبراء ف���ي خمس ق���ارات
 Michel Dejoieيمارس اإلبحار منذ طفولته
وقد ترعرع مع غالبية كبار البحارة الفرنس���يين
مث���ل Yves et ،Loic and Bruno Peyron
 .. Lionel Pean ،Marc Pajotوغيره���م.
ونحن القناة التلفزيونية الوحيدة المخصصة
للرياضات البحرية والحياة الراقية.
• ما هي أوقات البث؟
– على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.
• وماذا عن برامج القناة؟ وكيفية بثها؟
– نح���ن نس���تقبل م���واد تلفزيوني���ة منوع���ة
من أنحاء العالم حول ش���تى أن���واع األحداث
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البحري���ة وال نتمكن من عرضه���ا على الهواء
بالكامل لهذا نختار من بينها .نحن قناة محلية
ودولي���ة وينعكس ذلك عل���ى برامجنا .ونحن
نتطل���ع لع���رض أح���داث بحري���ة من الش���رق
األوسط وخاصة من الخليج العربي وسواحل
الدول العربية .إننا نتبع سياسة إعادة البرامج
ً
إس���بوعيا في أوق���ات مختلفة
عش���ر م���رات
خالل اليوم وذلك حتى يتمكن المشاهد من
متابعتها في الوقت الذي يالئمه.
• على ماذا تركزون في برامجكم؟
– إن الموض���وع الرئيس���ي ه���و الرياض���ات
البحري���ة من اإلبح���ار إلى س���باقات المراكب
اآللي���ة ،من التزلج على المي���اه إلى الكاياك،
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Laurence Hopper – Nautical Channel
من المعارض إلى المسلس�ل�ات الوثائقية.
ونح���ن نرع���ى  RC-44 Boatيدع���ى Aqua
مالك���ه ف���ي دب���ي .وق���د غطين���ا العديد من
س���باقات مراكب الدهو .إن تغطية القوانين
المحلي���ة ل���كل دول���ة أمر صعب لكننا نش���جع
عل���ى االلت���زام بالقواني���ن األساس���ية التي
تحترم البيئة (ال ترم األوساخ عن المركب – ال
ً
تلوثا – احترم البحار.)...
تحدث
• هل تعرضون برامج تعليمية؟
ً
دروس���ا في اإلبحار وسالسل
– نحن نعرض
بحرية قصيرة.
• هل لديكم برامج خاصة باألطفال؟
ً
حاليا لكننا
– ليس لدينا هذا النوع من البرامج
نعمل على إنتاج برنامج بعنوان «»Academy
نس���جله في مدرس���ة ش���هيرة لإلبحار .وهو
يغطي يوميات فتى يتعلم اإلبحار.
• ه���ل تعرض���ون برام���ج ع���ن تكنولوجي���ات
صناعة المراكب؟
ً
ً
– نح���ن نع���د برنامج���ا جديدا ح���ول تكنولوجيا
الكربون المس���تقبلية .في فرنس���ا أحد أكثر
ً
تط���ورا الت���ي تصن���ع
المراك���ز التكنولوجي���ة
الص���واري الكربوني���ة والمراك���ب وغيره���ا.
الفرنس���يون رواد ف���ي تكنولوجي���ا المراكب
المزدوج���ة والثالثية الهي���اكل وهم يملكون
بعض أس���رع المراكب الشراعية في العالم.
وم���ن برامجن���ا نذك���ر( X Force :وثائقي عن
اإلبح���ار والغ���وص والتزل���ج) – Solar Boat
 Turanorوهو أول مركب في العالم يعمل
بالطاقة الشمس���ية –  Hydroptereأس���رع
مرك���ب ش���راعي ف���ي العالم تصل س���رعته
إلى  50عقدة في الس���اعة .كما أن اإلمارات
ً
تقني���ا حيث يت���م صنع
مرك���ز صن���ع متط���ور
المراكب الشراعية الكربونية Farr 400 Class
إضافة إل���ى يخ���وت  Majestyالفاخرة التي
تصنعها ( Gulf Craftش���ركة الخليج لصناعة
القوارب).

كل األطفال يلعبون
بالمراكب في أحواض
االستحمام ويكبرون وصور
المراكب في أذهانهم
 NCغير مجانية وتبث
على مدار الساعة طيلة أيام
األسبوع باللغتين اإلنكليزية
والفرنسية مع دبلجة إلى
األلمانية

مس���اعدة الصناعة البحرية بالترويج للمراكب
وزيادة أعداد الذين يش���ترونها أو يش���تركون
في شتى األنشطة البحرية.
• ما هي نسبة أخبار المراكب الشراعية إلى
اآللية؟
–  60بالمئة للشراعية و  40بالمئة لآللية.

• هل تتحدثون عن المشاكل البيئية؟
– نعم لدينا ش���ركاء مث���ل  Surfriderإضافة
إلى وثائقيات مثل .Planet Blow

• ه���ل لديك���م آراء واضح���ة عم���ا يري���ده
مشاهدوكم؟
– إنن���ا نزيد مش���اهدينا حول العالم « :ونعيد
ً
هدفا
اخت���راع» العال���م البح���ري .ه���ذا لي���س
ً
س���هال لكن ما يس���اعدنا هو أن ه���ذا العالم
ً
دولي���ا بحق .كل واحد من���ا يفهم معنى
ب���ات
ّ
بغض النظر ع���ن خلفيته أو
المرك���ب الجميل
لغت���ه .ونح���ن اآلن نغطي  33دول���ة أوروبية
وأفريقي���ة وس���نكون كذل���ك ف���ي الواليات
المتحدة وروس���يا في تموز (يوليو) المقبل.
وم���ن بي���ن تل���ك ال���دول دول تعتب���ر اإلبحار
رياض���ة وطنية مثل فرنس���ا وكذل���ك رومانيا
الت���ي بدأت فيها الرياضات البحرية للتو .وال
ننس���ى ان كل األطف���ال يلعب���ون بالمراكب
ف���ي أحواض اس���تحمام .وكل واحد منا يكبر
وصورة المراكب امام عينيه.

• وماذا عن المعارض الرئيسية؟
– نغطي أخبار األحواض والمناسبات البحرية
عبر فقرات تلفزيوني���ة يتم أعدادها وعرضها
ف���ور انته���اء المع���ارض .كم���ا أنن���ا نركز على
كل األخب���ار المهمة للمراك���ب ألن واجبنا هو

• هل أجريتم اس���تبيانات حول مش���اهديكم
(العمر ،المهنة ،الجنسية  ...الخ).
– لدين���ا مش���اهدون بعمر  12س���نة وكذلك
بعمر السبعين .نحن نوجه برامجنا نحو شتى
المجموع���ات العمري���ة في الوقت نفس���ه.
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ً
مثال مسلسالت التزلج على المياه مخصصة
للش���بان في حي���ن أن مسلس�ل�ات اليخوت
الفخمة موجهة لكل األعمار والخلفيات.
• ما هي نس���بة تغطية األح���داث الرياضية
البحرية؟
– حوالي  65بالمئة من البث.
• كيف ترون مستقبل الصناعة البحرية؟
ً
سيئا لكنه اآلن يتحسن ببطء .لن
– كان الوضع
نعود إلى األيام الصعبة منذ ثالث س���نوات
حي���ن كانت الئحة انتظار ش���راء مركب طويلة
ً
جدا .المس���تقبل مش���رق والمراكب الجديدة

تحت���اج إلى القليل من الصيانة .بعض الناس
ي���رون أن اقتناء مركب هو أمر من الكماليات.
ليس���ت كل المراك���ب مكلف���ة للغاي���ة .األمر
يشبه اقتناء منزل ثان.
• م���ا ه���ي مخططاتك���م بالنس���بة للش���رق
األوسط؟
– إن للشرق األوسط مكانة خاصة في قلبي
ألنن���ي ولدت في مصر وعش���ت في لبنان
ً
صغيرا ،قبل الحرب
لعدة سنوات عندما كنت
األهلية.
ويب���دو ل���ي أن الصناع���ة البحري���ة تنمو،
إذ أن المزي���د من المارينا يتم إنش���اؤها في
الخليج العربي والمحيط الهندي وفي الشرق
األوس���ط مع زيادة أعداد المراكب الش���راعية
واآللي���ة للرياضة أو االس���تجمام .لقد أصبح
ً
ً
دوليا للمراكب واإلبحار
مركزا
الشرق األوسط
إذ يت���م فيه تنظي���م العديد من المناس���بات
واألح���داث البحرية .كما أن غالبية الس���باقات
ً
مركبا ترع���اه دولة
الدولي���ة الرئيس���ية تض���م
شرق أوسطية.
نأمل أن نتمكن من المساهمة في تطوير
ونشر ثقافة عالم البحار في الشرق األوسط
عبر قناتنا  .Nautical Channelونحن نتوجه
ف���ي برامجنا نحو البح���ارة المحترفين وكذلك
الذي���ن يتعرفون على عال���م البحار ألول مرة.
إنن���ا قادرون على نقل أخب���ار عالم البحار في
الش���رق األوس���ط إلى بقية أنح���اء العالم ...
وكذلك العكس.
كما أننا سنسعى لتقديم برامجنا باللغة
العربية وأن نركز على الشؤون المحلية بصورة
أكبر بمس���اعدة ش���ركائنا الش���رق أوسطيين.
ونح���ن اآلن نتفاوض مع العديد من ش���ركات
الكيب���ل والـ  IPTVواألقمار الصناعية ونتوقع
ً
قريبا عن بعض االتفاقات.
أن نعلن

www.nauticalchannel.net
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