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بعد أن استمر بثه بشكل يومي لمدة 25 عامًا

الري كينغ يسدل الستار على أشهر برنامج حواري تلفزيوني
األميركي  الــبــرامــج  ومــقــدم  الصحافي  ــع  وض  [
الشهير  التلفزيوني  لبرنامجه  نهاية  كينغ  الري 
»سي  قناة  على  يقدمه  ظل  الذي  اليف«  كينغ  »الري 

إن إن« األميركية على مدار ربع قرن.
من  حلقة  آخـــر  الــمــاضــي  األســبــوع  كينغ  ـــدم  وق
معه  حــامــًا  عليه  الستار  يسدل  أن  قبل  برنامجه 
عالم  مــن  كبيرة  أســمــاء  مــع  الــذكــريــات  مــن  سلسلة 
ــراد  وأف قدامى  ــاء  وزم والرياضة  والفن  السياسة 

عائلة.
وقال كينغ في بداية الحلقة األخيرة من برنامجه 
الذي استغرق ساعة كاملة: »مساء الخير وأهًا بكم 
كنت  إن  القول  الصعب  من  اليف،  كينغ  الري  آخر  في 
أن  علي  بالسهل  ليس  سيأتي،  اليوم  هذا  أن  أعــرف 

أقول هذه الكلمات«.
األميركي  الرئيس  ــف  وص مسجل  مقتطف  ــي  وف
اإلذاعة«،  عمالقة  من  »واحد  بأنه  كينغ  أوباما  باراك 
أرنولد  واليته  المنتهية  كاليفورنيا  حاكم  أعلن  فيما 
مانحًا  كينغ«،  الري  »يوم  الخميس  يوم  شوارزنيغر 

كينغ عدة ساعات لاحتفال بهذا الشرف.
األميركية  المحطة  ترك  اعتزامه  أعلن  كينغ  وكان 
في يونيو/ حزيران الماضي، وقال وقتها إنه يرغب 
في قضاء مزيد من الوقت مع أسرته، لكنه سيواصل 
خال  إن«  إن  ــي  »س لشبكة  خــاصــة  بــرامــج  تقديم 

األحداث الكبرى.
الــعــام  مــنــذ  اليـــف«  كينغ  »الري  ــج  ــام ــرن ب وظـــل 

حيث  والمشاهير،  للساسة  إجبارية  محطة   1985
قادة  ومن  األميركيين  الرؤساء  من  عــدداً  استضاف 

العالم. وزعماء 
تشرين  نوفمبر/   19 في  ولد  كينغ  الري  أن  يذكر 
هو  األصلي  كينغ  الري  اسم   .1933 العام  من  الثاني 

.Lawrence Harvey Zeiger
مهاجرة  روسية  يهودية  ــرة  ألس كينغ  الري  ولــد 
قلبية  بأزمة  ــده  وال توفي  بنيويورك.  بروكلين  في 
ــرت  ــط ــره واض ــم ــن ع ــي الــتــاســعــة م ـــو ف ــأة وه ــاج ــف م

الري  لتربية  المعونات  على  العيش  ــى  إل ــه  ــدت وال
وأخيه الصغير. أثرت وفاة والده فيه، وفقد اهتمامه 
اتجه  الثانوية  المدرسة  من  تخرجه  بعد  بالدراسة. 
يحلم  الري  كــان  والــدتــه.  لمساعدة  العمل  إلــى  الري 
منذ سن الخامسة أن يعمل في اإلذاعة، وكان من يقلد 
العشرينيات  بلوغه  عند  الراديو.  مذيعي  صغره  في 
 United شركة  في  الطرود  بإيصال  يعمل  الري  كان 
مجال  في  يعمل  أن  األمل  وفقد   Parcel Service

اإلعام.
اس«  بي  »سي  قناة  في  العاملين  أحد  كينغ  التقى 

الــذي  ميامي  ــى  إل بالتوجه  نصحه  الــذي   )CBS(
تتوافر  وكانت  اإلعــام،  مجال  في  ناميًا  سوقًا  كانت 
مجال  في  الخبرة  قليلي  ألشخاص  العمل  فرص  فيها 
مجال  في  عمًا  طويل  بحث  بعد  الري  وجد  ــام.  اإلع
تدعى  الفترة  تلك  في  صغيرة  إذاعــة  في  التنظيف 
تعيينه  تم  مذيعيها  أحد  استقالة  بعد   .)WIOD(
سنة  أيــار  مــايــو/  شهر  مــن  الفاتح  فــي  وقــام  مكانه 
صباحًا  التاسعة  من  جي  كدي  له  بث  بــأول   1957
والنشرات  األخبار  نشرات  في  كذلك  عمل  الظهر.  إلى 
في  دوالراً   55 يبلغ  ـــراً  أج يتلقى  وكـــان  الرياضية 
الري  من  اسمه  بتغيير  المحطة  مدير  قام  األسبوع. 
عرقي  مدلول  له  كان  زيغر  ألن  كينغ،  الري  إلى  زيغر 
مقابات  بإجراء  ذلك  بعد  بدأ  المدير.  إلى  بالنسبة 
على   Pumpernik’s restaurant مطعم  عند 
يقوم  كان  الظهيرة.  عند  يبث  لبرنامج  ميامي  شاطئ 
بإجراء مقابلة مع كل شخص يدخل المطعم، وكانت 

أول مقابلة له مع نادلة في المطعم.
يتناول  ــواري  ح برنامج  بتقديم  قــام   1960 في 

مواضيع ساخنة في تلك الفترة.
تقديم   1985 سنة  من  يونيو  في  كينغ  الري  بــدأ 
كينج  يقول  ــف«.  الي كينغ  »الري  الشهير  برنامجه 
الميكروفون«  »سيد  بـ  أميركية  مجلة  وصفته  الذي 
إنه ينطق أكثر من 18 ألف كلمة في المتوسط باليوم 
الواحد، إذ تمكن خال مشواراه اإلذاعي والتلفزيوني 
شخصية.  ألــف   40 من  أكثر  مع  مقابات  ــراء  إج من 
جديداً  عقداً   2004 العام  وقع  قد  كينغ  الري  وكــان 
58 مليون دوالر ليصبح  مع قناة »سي إن إن« بقيمة 
ــة  اإلذاع صناعة  تاريخ  في  ــًا  دخ األعلى  الصحافي 
الجديد  االتفاق  وبموجب  العالم،  في  والتلفزيون 
مرتبًا  كينج  يتقاضي  أعوام  أربعة  لمدة  يستمر  الذي 
سنويًا قدره حوالي 15 مليون دوالر، فضًا عن مزايا 
خاصة  طــائــرة  استخدام  تتضمن  مغرية  إضافية 
عمله  ومكان  نيويورك  في  منزله  بين  تنقله  لتسهيل 

في لوس أنجليس.


