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 مرمي: هال حبيبة شخبارچ؟
  مرحبا مريومة انتي شلونچ؟

  بخير اهللا يسلمچ وابي اعرف وين انتي 
ساكنة؟

  ساكنة بالفيحاء.
  شنو برامجچ اليديدة؟

  عنـــدي برامــج فــي رمضـــان علـى 
الـ FM والتلفزيون.

  صورتچ بجريدة «األنباء» تهبل.
  فديتچ مشكورة على كالمچ احللو.
  نورا: شنو تفاصيل يديدك برمضان؟

  للحني ما وضح األمر ألن الدورة ما نزلت 
كاملة وراح تعرفون كل شيء وقت االعالن 

عن برامج التلفزيون هالفترة.
ــچ راح تقدمني في  ــي ان ــن وين علمت   م

رمضان؟
  بلغوني انــــي راح اقدم فــــي االذاعة 

والتلفزيون في رمضان.
  ليش التلفزيون يتأخر في اعالن برامج 

رمضان؟
  هذا االمر أعتقد انه مو مقصود وطبيعي 
يكون في تأخيــــر خصوصا ان احنا في 
فترة صيف وكثير من الناس مســــافرة 

ومشغولة.
  فاطمة: چم عمرچ؟

  ٢٤ سنة.
  العمر كله يا رب وامتنالچ التوفيق.
  مشكورة يا عمري على اتصالچ.

  حبيبة ليش ما نشوف مقاالتك الشعرية 
باجلرائد؟

  هذا كان في بداياتي كنت اكتب بالصحافة 
لكني انشغلت بالتقدمي وفي احتمال ارجع 

واكتب مقاالت مرة ثانية.
  يقولون انچ تقلدين حليمة بولند.

  ميكن صوتي يشابه حليمة ووايد ناس 
يقولون لي هالكالم لكن هذا من رب العاملني 
للعلم حليمة انــــا احترمها واحبها وايد 
وصديقة لي وانا أتابعها وبالنســــبة لي 
افضل يكون لي «ستايل» بروحي الناس 

تعرفني منه.
  شنو سالفة شبهچ ببدرية احمد؟

  يقولون اني اشــــبهها وهذا الشيء ما 
يضايقني فبدرية فنانة معروفة والشكل 

هو من رب العاملني.
  شنو طموحاتچ؟

  اطمح لبرنامج يظهر موهبتي احلقيقية، 
وللحني ما حسيت اني طلعت اللي عندي 

كله.
  تعتقدين انچ للحني ما اخذت الفرصة؟

  ميكن اخذتها باالذاعة اني اقدم برنامج 
بروحي لكن للحني بالتلفزيون ما خذيت 
هالفرصة اللــــي اظهر فيها برنامج اكون 

فيه بروحي.

بصمة وساعدچ فيه؟
  بصراحة وايد وانا اعتبر ان اهم خطوة 
في حياتي االعالمية هو اني دشيت تلفزيون 
الكويت مــــع احترامي جلميــــع القنوات 
اخلاصة فالتلفزيون هو االساس وغالبية 
النجوم بالقنوات الثانية هم انتاج تلفزيون 
الكويت وهذا االمر معروف وافتخر بأني 
احد كوادر هذا اجلهاز العظيم وافتخر اني 

قاعدة اتعلم فيه كل يوم شيء يديد.
  تاخدين دورات؟

  انا داميا احب القراءة واقعد مع اخلبرات 
االعالمية واستفيد منها واتذكر اني قابلت 
االعالمية الكبيــــرة منى طالب عند مدير 
ادارة املنوعات بالتلفزيون محمد املسري 
وســــألتها عن تعريفها للتقدمي وعطتني 

اجابة مختلفة عن اآلخرين.
  شنو قالت لچ؟

  قالت لي نصائح مهمة منها ان بالوقت 
احلالي املذيعــــني قاعدين يعتمدون على 
الصورة اكثر من املضمون ولذلك طلبت 
مني ان أمني ثقافتي ألن الثقافة هي التي 
ســــتفيدني اكثر من االعتماد على الشكل 

  كيف ترين حظوظ تلفزيون الكويت في 
شهر رمضان؟

  في شغلة ما يختلف عليها اثنني داميا 
تلفزيون الكويت برمضان قاعد يكون فيه 
برامج متميزة ومنوعة وهم فيه مسلسالت 

رائعة.
ــت  الكوي ــون  تلفزي ــني  تتابع ــد:    خال

برمضان؟
  داميا اكون مشغولة اما يكون عندي 
برنامج يا إما اكون مشغولة مع األهل وانا 

بطبعي مو وايد أتابع التلفزيون.
ــنو الفرق بني حبيبة باإلذاعة وحبيبة    ش

بالتلفزيون؟
  اإلذاعة أحســــن انها صعبة ألن اعتقد 
ان توصيل الرسالة بالصورة اسهل من 
توصيلها بالصوت ألن االذاعة البد ان يكون 
فيها احساس املذيع حاضر لنقل املشاعر 
بالشيء املالئم وانا للعلم احب التلفزيون 
اكثر فهو ليس بصعوبة االذاعة وال أنكر 
انني استفدت من جتربتي االذاعية وطورت 

كثيرا من امكاناتي االعالمية.
ــو اللي له  ــوارچ اإلعالمي من   طوال مش

 عندها حكمة رغم صغر سنها عندها حكمة رغم صغر سنها

 من خالل استضافتها في ديوانية «األنباء»

 املذيع صالح الراشد والفنانة شذا سبت كان لهما مداخلة اكدا فيها على 
امكانيات حبيبة العبداهللا االعالمية وقاال: شــــهادتنا فيها مجروحة وايد، 
فهــــي اخت وعندها مبادئ وقاعدة تقدم برامج وايد حلوة ونحن نتابعها 
دائما. وزادا: على املســــتوى الشخصي هي انسانة مساملة وعندها حكمة 
رغم عمرهــــا الصغير. وانهيا اتصالهما بتمني اخليــــر لها والتوفيق في 

حياتها الشخصية والعملية.

ونصحتني بقراءة القرآن الكرمي باستمرار 
ألنه يقوي مخارج احلروف ويقوي اللغة 
العربيــــة الفصحى ايضــــا، وأيضا اتابع 
االعالمي بركات الوقيان واتعلم منه ومن 
اســــلوبه التلقائي الرائع، وال أنسى دور 
مدير عام القناة األولى علي الريس ومدير 
املنوعات محمد املسري اللذين ساعداني 

كثيرا.
  تتابعني غيرچ من اإلعالميني؟

  أكيد وأنا أحب أتابع اإلعالمية جومانا 
بوعيد فهي اعالمية مبدعة وكان برنامجها 
«كلمة فصل» اللي اســــتضافت فيه أهم 
النجوم وكانــــت فكرته وايد حلوة وهي 

كانت حاضرة وامكاناتها قوية.
  حجابچ ما أعاقچ؟

  ميكن بالسابق اعاقني لكن مع تلفزيون 
الكويت بالعكس لقيت كل دعم وال انكر 
فضل هاجلهاز الكبير علي ويكفي املديح 
والكالم احللو اللي اسمعه في تلفزيون 
الكويت وافتخــــر اني مذيعة محجبة في 

التلفزيون.
ــچ  جتربت ــوفني  تش ــلون  ش ــد:    احم

باإلذاعة؟
  وايد حلــــوة وقربتني من الناس وانا 
بطبعــــي اجتماعيــــة واالذاعــــة اعطتني 
هالفرصة وكان فيها أول تعامل مباشــــر 

بصورة حقيقية مع اجلمهور.
ــعر باملختلف شرايك بالساحة    قدمت ش

الشعرية حاليا؟
  انا اشوف ان مستواها مو نفس السابق 
واشوف بس برنامج «شاعر املليون» هو 
الوحيد اللي قاعد يدعم الشعراء الشباب 

بالشكل الصحيح.
  شنو دور ناصر السبيعي في مشوارچ 

اإلعالمي؟
  انا ما أنســــى أفضال الناس ألن من ال 
يشكر الناس ال يشكر اهللا وبالفعل بدايتي 
كانت بالشعر لكن في هالفترة ما خذيت 
حقي املفتــــرض وانظلمت بـ «املختلف»، 
خصوصا في اجلانب املادي وكذلك ماخذيت 
اللي تناسبني بعكس تلفزيون  البرامج 

الكويت الذي انصفني واعطاني حقي.
  سمعنا انچ راح تردين للقناة؟

  للعلم انا عالقتي بالقناة ومسؤوليها 
للحني طيبة، وبالفعل كان في اتصال معي 
بخصوص تقدمي برنامج على «املختلف» 
واجتمعت وياهم، وهو خاص بالشعر لكن 

ما مت االتفاق.
  اسيل: شنو عندچ برامج يديدة؟

  انتظرونــــي فــــي رمضــــان باالذاعة 
والتلفزيون.

  متزوجة حبيبة؟
  ال مو متزوجة.

 حبيبة العبداهللا: دخولي تلفزيون الكويت  حبيبة العبداهللا: دخولي تلفزيون الكويت 
أهم خطوة في حياتي اإلعالمية والشخصيةأهم خطوة في حياتي اإلعالمية والشخصية

 أحب حليمة وايد وما أتضايق لّما يشـبهوني بالفنانة بدرية أحمد أحب حليمة وايد وما أتضايق لّما يشـبهوني بالفنانة بدرية أحمد

 في اتصال من املذيع فايز الســــهيل قال فيه: 
حبيبة من الزمالء الذين يستحقون االشادة، فهي 
مريحة في التعامل وذكية ومحبة لعملها جدا.
  واضاف: لقد عملنا في «هال تيم» معا وابدعت 
حبيبة في التقدمي ولم نواجه اي مشكالت في 

التصوير نهائيا لتركيزها الواضح.
  وتابع الســــهيل: حبيبة انسانة طيبة 
ومحترمة البعــــد احلــــدود ولديها لباقة 

وبالفعل تستحق ان تقدم برامج مميزة.
  وانهى اتصاله بتوجيه الشكر لـ «األنباء» 
على اهتمامها بالكــــوادر االعالمية املتميزة 
ومتنى التوفيق حلبيبة في مشوارها العملي 

والشخصي. 

والمســري   الريــس 
دعمانـي فــي حياتي 

المهنية و«استراحة 
الجمعـة» أهم 

مــج  نا بر
مته قد

 عبدالحميد الخطيب

  املذيعة املتألقة حبيبة العبداهللا قدمت العديد من البرامج املختلفة سواء 

شعرية أو متنوعة أو حوارية سواء باإلذاعة أو التلفزيون ونالت استحسان اجلميع.

  ورغم ذلك أكدت ان طموحها لم يتحقق حتى اآلن حيث تهدف الى تقدمي 

برنامج بأسلوب جديد وبشكل منفرد، متمنية ان تنال فرصتها احلقيقية 

في أقرب وقت حتى تظهر امكاناتها احلقيقية.

  حبيبة تتابع كثيـرا غيرها من اإلعالميني ملمحة 

الى اعجابها باإلعالمية جومانا بوعيد واالعالمي 

بركات الوقيان وال تنسى استفادتها من نصائح 

اإلعالمية الكبيرة منى طالب.

  كما ذكـرت العبـداهللا الدعـم الواضح 

للمسؤولني بالتلفزيون لها، مشددة على ان حجابها 

لم يشكل لها عائقا في مشوارها اإلعالمي.

  «األنباء» اسـتضافت املذيعة حبيبة العبداهللا في 

ديوانيتها حيث تواصلـت مع معجبيها 

وأجابت عن جميع أسـئلتهم بكل 

شـفافية وصدق وأخبرتهم عن 

جديدها في رمضان وسـبب 

عدم اتفاقها مع قناة «املختلف» 

للعودة فـي برنامج جديد، وأهم 

خططها املستقبلية كل ذلك وأكثر 

جاء في «ألو األنباء» فإلى التفاصيل: 

 زميلة تستحق اإلشادة زميلة تستحق اإلشادة

 أتابع 
بوعـيد  جومانا 

الوقيــان  وبركــات 
ومــا أنسـى نصيحـة 
اإلعالمية منى طالب لي

 (فريال حماد)  حبيبة تتوسط الزميلني بشار جاسم وعبداحلميد اخلطيب 

 حبيبة ترد على اسئلة املتصلني 

 عالقتـي طيبة بــ «المختلف» 

وشاشـة تلفزيون الكويت متميـزة في رمضان

 


