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تبتعد عن أعداء النجاح الذين يحاولون إحباط العزائم

حبيبة العبداهلل: أصحاب الواسطات لن يدوموا أبدًا!
عبدالحميد الخطيب

بعد انتهاء املذيعة املتألقة حبيبة العبداهلل من تصوير جميع 
حلقات »بزار« تس����تعد لتقدمي برنامج شبابي جديد مؤكدة انها 
متشي بطريقة اعالمية خاصة بها واضعة نصب عينيها محاولة 

ارضاء اجلمهور وتقدمي كل ما يحبه.
العبداهلل ش����ددت على عدم تفكيرها نهائيا في دخول مجال 
التمثيل مثمنة الدعم الكبير لها من فوزي التميمي وعلي الريس 

ومحمد املسري لتكملة مشوارها االعالمي.
»األنب����اء« التقت حبيبة العبداهلل في هذا احلوار الش����ائق، 

فإلي التفاصيل:
حدثينا عن جتربة برنامج »بازار« ومدى استفادتك منها؟

من اجمل البرامج التي قدمتها واس����تمتعت بالعمل فيها رغم 
املجه����ود الكبير الذي بذل من قبل فريق البرنامج كله، فاحللقة 
الواحدة كانت تضم م����ا اليقل عن 9 او 8 فقرات مختلفة، حيث 
اس����تفدت من كل فقرة قدمتها خصوص����ا ان البرنامج اعتماده 
الرئيس����ي على وجودي في كل الفقرات، وال انسى ان البرنامج 
ش����ارك في مهرجان القاهرة لالذاعة والتلفزيون االخير وتأهل 
للفوز بجائزة االبداع الذهبية، وهنا اذكر ان البرنامج من اخراج 
طيبة الصانة واالعداد للمعد احمد خورش����يد ونوف الس����داني 

واشراف عام مجيد اجلزاف ومحمد املسري.
»بازار« يحتاج الى التمثيل في بعض فقراته هل سيدفعك هذا الى 

خوض مجال التمثيل، خصوصا اننا رأينا فيها هذه املوهبة؟
بالفع����ل البرنامج كان يعتمد بنس����بة 50% على التمثيل في 
غال����ب فقراته مثل فقرة »مهنة وهوايات«، النني اجس����د فيهما 
ش����خصيات مختلفة، لكنني كنت امارسه حتت نطاق البرنامج، 
ولك����ن فعليا ال افكر في اخلوض في ه����ذا املجال ابدا النه ليس 
من مخططاتي وافضل ان ادع التمثيل الهله واركز على التقدمي 

التلفزيوني فقط.
وماذا عن االزياء؟

لقد اس����تهلكت العديد من املالبس واالزياء في البرنامج النه 
كم����ا قلت يحتوي على ما ال يقل عن 8 او 9 فقرات ولم اكن املك 
الوق����ت للذهاب الي مصممة ازياء، فقد كنا نعمل بش����كل يومي 
دون راحه، واي ساعة فراغ كنت اتوجه فيها الى السوق مباشرة 

لشراء املالبس.

نجاح أكبر

هل »بازار« يرضي طموحك؟
اذا وصل االنس����ان ملرحلة قال فيها انه يفقه كل ش����يء وان 
طموحه توقف فهذه اولى بوادر الفشل، طموحي لن يتوقف ابدا 
اال عندما اموت، فانا اطمح لنجاح اكبر، فكلما وصل االنسان الى 
مرتبة معينة فعليه ان ينظر ملا هو اعلى وافضل وانا ال انظر وراء 
ظهري ابدا وابتعد عن اعداء النجاح الذي يحاولون احباط العزائم، 
وهذا ال يتعارض مع افتخاري بكل االمور التي قدمتها وأحمد اهلل 

على النجاح الكبير الذي حققناه في برنامج »بازار«.
أرى ان وجهه نظرك في الساحة االعالمية حاليا ليست هي نفسها 

في بداية دخولك للمجال؟
بالس����ابق وقبل دخولي كنت انظر لهذا املجال كمشاهد عادي 
احكم على االمور من خ����الل ما اراه يقدم فقط، اما اآلن بالتأكيد 
تغيرت نظرتي فاملجال يحتاج الى اصرار وكفاح وثقه بالنفس 

وعلى االنس����ان ان يتمسك مببادئه حتى النهاية وانا متأكدة ان 
غالبية الناجحني باملجال لم ينجحوا من فراغ ولكنهم تعبوا كثيرا 
حتى حققوا ما يريدون فالبقاء لألفضل واصحاب الواسطات في 

الوسط االعالمي لن يدوموا ابدا.
هل الواسطة اثرت على مستوى االعالم الكويتي؟

اعالمنا طغى على اعالم العديد من دول اخلليج، فنحن نقارن 
االعالم الكويتي بدول اخلليج لتشابه مجتمعاتنا مبجتمعاتهم، 
وانا أرى ان هناك العديد من القنوات اخلاصة استطاعت ان تظهر 
املجتمع الكويتي بالشكل الراقي الذي نفخر به بشكل كبير مثل ما 
يقدم من خالل تلفزيون الكويت وقناة الوطن الفضائية، فإعالمنا 
مفخرة لنا جميعا بجرائده وقنواته الفضائية، ولكننا نعاني من 
موضوع الواسطة امانة ولالسف هناك مبدعون حتدهم الواسطة 

عن تقدمي االمور املميزة.
بني التلفزيون واالذاعة اين جتدين نفسك؟

لكل منهما حالوته وخبرته وعاجال أو آجال يجب علي كمذيعة 
ان اجرب التق����دمي بجميع افرعه، لكنني احببت التلفزيون اكثر 
ألني اعتقد ان توصيل الرس����الة صوت وصورة سيكون اسرع 
واس����هل بالنس����بة للمتلقي ولكن االذاعة فان التركيز بها يكون 
عن طريق الصوت فقط، واحمد اهلل على استحس����ان الناس لي 

اذاعيا وتلفزيونيا.
لكن البعض يراك ابرع في االذاعة؟

الناس اذواق ولوال اختالف االذواق لبارت السلع، ال انكر ان 
جتربتي االذاعية كانت ناجحة وقد احببتها، لكن ليس كعشقي 
للتقدمي التلفزيوني، هناك من احبني فيها وهناك من لم يحبني 

وانا احترم جميع وجهات النظر.

نبرة الصوت

من وجهه نظ��رك ما اوجه االختالف بني مذيع��ة االذاعة ومذيعة 
التلفزيون؟

مذيعة االذاعة يج����ب ان تركز على صوتها ومخارج حروفها 
الواضحة وعليها ان تشارك الناس من خالل صوتها وان تكون 
ردود افعالها واضحة اذا كانت سعيدة او حزينة، فنبرة الصوت 
وطريق����ة اإللقاء مهمة جدا اما مذيعة التلفزيون فيجب عليها ان 

تركز عل����ى امور عديدة 
منه����ا نب����رة الصوت 
واللبس األنيق وحركات 
الوجه وااليدي واملشية 
والوقفة واحلركة وما 
الى ذل����ك، فهناك فرق 
شاس����ع ب����ني التقدمي 

التلفزيوني واالذاعي.
تلفزي��ون  ان  يق��ال 

الكوي��ت ضع��ف في ظل 
تواجد قنوات فضائية مهتمة 

بالشأن احمللي ما تعليقك؟
ال يجوز ان نقارن تلفزيون 

الكويت بأي قناة او جهاز اعالمي 
الكويت ميثل  خاص، فتلفزيون 

اعالم دولة ومنهاجا وخطة مختلفة 
متاما عن القنوات اخلاصة، حتى لو 
توجهت مثله للش����أن احمللي، فنحن 

في التلفزيون مرتبطون بحدود ثقافية 
واعالمية معينة يجب علينا أال نتخطاها 

ابدا، وال مج����ال للخطأ، وانا كمذيعة فيه 
افتخ����ر كوني ولدت في ه����ذا املكان العظيم 

وتعلم����ت الكثير فيه من اناس اسس����وا وزارة 
االع����الم لبنة لبنة، فمهما تكلم����ت يبقى قليل في 

حق اناس احبهم وافتخر كوني منهم، والفضل بكل ما 
ان����ا عليه اآلن بعد اهلل هو لفوزي التميمي وعلي الريس 

ومحمد املسري.
لكن اين انت من مذيعات الكويت؟ 

امش����ي بطريق ومنهاج يخصن����ي وامارس به 
اعالميتي بطريقتي اخلاصة، فانا ال اقارن نفسي 

بغي����ري وال احب ان اقلد احدا ألنني اريد ان 
اصل مل����ا لم يصل اليه غيري وان ارس����م 

رسالتي االعالمية بالشكل الذي يرضي 
اكبر قدر ممكن من الناس.

هل من جديد اذاعيا وتلفزيونيا؟
حالي����ا انتهيت من تصوير جميع 
الش����بابي،  حلقات برنامج »بازار« 
واقوم بوض����ع مخططات جديدة 
لبرنامج جديد س����يكون مفاجأة 
للمش����اهدين، وم����ن املتوقع ان 
يك����ون برنامجا ش����بابيا ايضا 
العديدين احبوني في هذا  ألن 
الش����كل، فالناس اعتادوا علي 
متجددة وانا اعدهم بشيء اهم 
واكبر مما قدمته بالسابق، اما 
اذاعيا فلم يعرض علي بعد 
أي برنامج واذا عرض فلن 
اتردد ابدا في خوض هذه 

التجربة مرة اخرى.
حبيبة العبداهلل

حبيبة في برنامج »بازار«


