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أكدت أن تلفزيون الكويت ال ينقصه شيء مقارنة بالفضائيات الخاصة

مروة: حّريتي بحدود حتى ال أجرح اآلخرين 
عبدالحميد الخطيب

مبثابرتها واجتهادها استطاعت مراسلة تلفزيون الكويت مروة 
محرم ان تفرض نفس���ها لتكون من بني افض���ل العاملني في قطاع 

االخبار بتلفزيون الكويت.
»األنب���اء« التقت مروة لنعرف منها جديدها وما الفرق بني املذيع 
واملراسل وما العروض التي جاءتها لالنتقال لقنوات فضائية والعديد 

من األمور املهمة التي جاءت في السطور اآلتية:
هل من جديد خصوصا في طريق اجتاهك الى التقدمي؟

 ما زلت ازاول عملي كمراسلة لتلفزيون الكويت وحتدوني االمال 
في ان اكون مقدمة نشرة اخبار في القريب العاجل.

حدثينا عن قسم املراسلني في قطاع االخبار؟
 هذا القس���م لم يكن موجودا في البداية فقد اسس���ه عبداحلكيم 
السبتي مدير االخبار والبرامج السياسية وكنت اول من تقدم لهذه 

الوظيفة.

برامج التلفزيون

ما الذي يدفعك الن تسلكي طريق التقدمي التلفزيوني؟
 الني اعشق االعالم واحب الكاميرا ومن حبي لها اجتهدت وبذلت 
كل ما في وسعي الكون مراسلة مجتهدة وهذا ما سأفعله عندما اصبح 

مقدمة نشرة اخبار او برامج تلفزيونية.
هل صفات املراسل واملذيع تختلف من وجهة نظرك؟

 اكيد فاملراس���ل مهنة متعبة خصوصا اننا نعمل لس���اعات 
طويلة لتق���دمي تقرير ال يزيد 
على 3 دقائ���ق، واذكر في احد 
املؤمترات التي عقدت في الكويت 
مؤخرا عملت من الساعة التاسعة 
صباحا حتى السادس���ة مساء 
فق���ط لكي احصل عل���ى كلمة 
من االمني العام جلامعة الدول 
العربية عمرو موس���ى واعتقد 

املذيع الناجح هو من كانت بدايته مراسل.
هل انت مع فكرة التعلم املستمر للمذيع او املراسل وملاذا؟

 اذا تطلب النجاح ذل���ك فالبد من ان نتعلم كل يوم واعتقد انني 
مازلت اتعلم كل يوم شيئا جديدا.
متى ميكن ان يتوقف طموحك؟

 ال ميكن فأنا طموحة ألقصى درجة ولكن بتعقل.

قناة جديدة

هل جاءتك عروض بعيدا عن التلفزيون؟
 ف���ي مصر من قناة احملور برنامج النهم بصدد فتح قناة جديدة 
ولكن���ي امتهل بالتفكير النك تعلم اهل���ي كلهم هنا باالضافة الى ان 
تلفزيون الكويت لم يقصر معي ومن خالله احاول حتقيق ما اصبو 
اليه خصوصا انه يحظى بنس���بة مشاهدة كبيرة وال ينقصه شيء 

مقارنة بالفضائيات اخلاصة.
ما دور املسؤولني في دعم مشوارك اإلعالمي؟

  اعطوني فرصة وأضفت لهم جناحا واشكر عبر »األنباء« كل من 
ساعدني حتى اصل الى هذا املستوي.

هل من خطوط حمراء في عملك كمراسلة؟
 لكل قناة سياستها والتلفزيون ميثل الديرة فهو اجلهاز االعالمي 
الرس���مي بها لذلك احلرية فيه لها معايير اخالقي���ة تراعي عاداتنا 

وتقليدنا وهي في حدود حتى ال جنرح اآلخرين. مروة محرم

نانسي عجرم تخشى شبح الطالق
القاهرة ـ سعيد محمود

أعربت املطربة اللبنانية نانسي عجرم 
عن خشيتها من شبح الطالق الذي يالحق 
أغلب الفنانات، مؤكدة في الوقت نفس����ه 
ان حرصها الزائد على ابنتها ميال جعلها 

تعاني من الوسواس.
وقالت عجرم في لقاء خاص مع مجلة 
سيدتي: أمتنى لو أمتكن من معرفة األسباب 
التي تقف وراء طالق معظم الفنانات حتى 

أجتنب تلك األسباب.
وأكدت املطربة اللبنانية انها تقضي كل 
وقتها مع ابنتها، مش����يرة الى ان حرصها 
الزائد عليها دفعها الى درجة الوسواس، 
وتابع����ت مضيفة: هذا الوض����ع أتعبني، 
ولكن����ي اآلن أتركها على طبيعتها بعد أن 
نصحني اجلميع ب����أن أخفف من خوفي 

الشديد عليها.
وتطرقت نانس����ي ال����ى ديكور منزلها 
اجلديد، وقالت: أنشأت فيه صالة سينما، 

واستديو، وحوض سباحة، وحرصت على 
ان يكون املطبخ كبيرا كي أشعر بالراحة 

وأنا أطبخ.
وتابعت: أحضر الفيشار، وأجلس في 
الطابق األول، حيث توجد السينما، وأشاهد 
الفيلم مبفردي، فأنا أحب أن أستمتع أثناء 

املشاهدة بكل تفاصيل الفيلم.
وبعد جناحها وجنوميتها، أعربت نانسي 
عن تفاؤلها الدائم، واستطردت: أرى كل شيء 
أبيض ناصعا، وأحمد اهلل ألنه أعطاني كل 
شيء أحبه، ودائما أدعو وأصلي أن يحفظ 

لي ربي هذه النعمة.
واعتبرت ان اختيارها سفيرة للنوايا 
احلسنة من جانب اليونيسيف كان مبنزلة 
حلم حتقق، وانها تش����كر اهلل س����بحانه 
وتعالى على هذا األمر، مش����يرة الى انها 
حت����ب األطفال جدا، وس����عيدة بتوظيف 
شهرتها ملس����اعدتهم، ألن ذلك األمر أكثر 

شيء محبب لقلبها.
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