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فنون

أشادت بدعم الكبير في مسيرتها اإلعالمية

• عبير
مبارك

عبير مبارك« :الشاهد» فتحت لي أبواب الحرية
كتبت فالني فخري و�سو�سن �سعد:
عبري مبارك �إعالمية كويتية متميزة
ب��د �أت �سلم ال�شهرة بالتدريج عملت
يف بدايتها ب��ج��ري��دة «ال��ق��ب�����س» ثم
ت��وج��ه��ت ال��ى ت��ل��ف��زي��ون «ال�شاهد»

فوجدت ت�شجيعا خا�صا من �صاحب
تلفزيون «ال�شاهد» �سعادة ال�شيخ
�صباح املحمد ال�صباح ال��ذي وقف
ال��ى جانبها وذل��ل لها ال�صعوبات
وك��ان ال��ى جانبها يف ك��ل خطوة،
فبد �أت ال�شهرة منذ التحقت بربنامج

«�سوالف �ضحى» ،وه��ي ال��ى جانب
ذلك اذاعية قدمت الكثري من الربامج
اجلميلة وت�ستعد ا لآن العداد وتقدمي
اك�ثر م��ن برنامج الذاع��ة الربنامج
ال��ث��اين يف اذاع��ة الكويت ،وتطمح
كما يبدو لنا الى ترك اثر يف االعالم

الكويتي كماما اني�سة وامل عبد الله
وامينة ال�رشاح وغريهن من الرائدات،
وم��ن خ�لال حديثنا ال��ط��وي��ل معها
اكت�شفنا انها واثقة من نف�سها وعلى
درجات عالية من الثقافة وجمتهدة
ومثابرة واليكم ن�ص احلوار:

اإلعالم الكويتي يفتقر إلى المذيع المثقف  ..وكفاءات لم تأخذ حقها
• نود ان نتعرف على �شخ�صيتك برامج ،وهو �أي�ضا من اكت�شفني،
فوجدت نف�سي اكرث يف التلفزيون
ودرا�ستك؟
 ع���ب�ي�ر م����ب����ارك خ��ري��ج��ة وعملت يف الإذاع���ة يف حمطاتبكالوريو�س ت�سويق و �إدارة خا�صة وه��ي «نب�ض الكويت»
اع��م��ال م��ن ج��ام��ع��ة الكويت كنت معدة ومقدمة برامج ولدي
وبكالوريو�س �إعالم �صحافة من اك�ثر م��ن برنامج معهم ومن
ا�شهر ه��ذه ال�برام��ج «ا�ستكانة
القاهرة
�شاي» وزميلتي يف التقدمي «نوال
• ق�صتك واالعالم؟
 منذ ال�صغر و�أنا �أحب االعالم الدروي�ش» وهي الآن معي �أي�ضاوال��ق��راءة كثريا و�أثناء الغزو يف تلفزيون «ال�شاهد» ويف االعداد
عملت كمتطوعة يف املركز ومعدة برامج يف �إذاعة الكويت
االع�ل�ام���ي ب��ال��ك��وي��ت وعملت الربنامج الثاين ولدي عدد من
يف �صحيفة «���ص��وت الكويت» ال�برام��ج احل��واري��ة املبا�رشة
كمتطوعة �أي�ضا ،ومن هنا بد�أت على الهواء مثل «اجلالبوت»،
رحلتي وتعاملت م��ع ر�ؤ�ساء «مغازل اخلري» و�أي�ضا برنامج
حترير كرث خ�لال ت��واج��دي يف �صباحي يومي مازال على مدى
م�رص وتعلمت منهم الكثري� 13 ،سنة الى االن وهو «ن�سامي
وبعد ذل��ك دخلت دار الأه���رام ال�صباح» على الربنامج الثاين
واي�ضا تدربت يف دار الهالل ثم مبا�رشة على الهواء.
عدت الى الكويت ولدي اخلربة • هل حققت ما تريدنه من خالل
الإعالمية وبد�أت رحلتي اجلميلة الربامج التي قدمتيها و�أو�صلتي
مع االعالم وملحبتي لل�صحافة ر�سالتك االعالمية؟
انت�سبت جلمعية ال�صحافيني  -ب�رصاحة الى الآن مل �أحقق ما
الكويتية ودخلت دورة جديدة �أريده وما زلت يف بداية م�شواري
االعالمي ف�أنا �أمتنى ان �أكون
يف النظائر.
يف ي��وم من الأي���ام مثل «اوب��را
• �أول حمطة يف حياتك؟
 بدايتي كانت مع «القب�س» وينفري» فهي مثلي الأعلى ،و�أنك�����ص��ح��اف��ي��ة وق��م��ت بتغطية �أك��ون من �ضمن الأ�سماء التي
انتخابات  2006التي تر�شحت يذكرها االعالم الكويتي كماما
فيها الن�ساء لأول م��رة ،وكان اني�سة و�أم���ل عبدالله وامينة
اول جن���اح ل��ه��م يف ت��اري��خ ال�رشاح وكل اعالميي الكويت
الكويت ،فكنت خالل ذلك اتابع املتميزين الذين كنت طالبة يف
ه��ذه االخ��ب��ار من خ�لال �صفحة مدر�ستهم ولقد تركوا ب�صمة يف
ك��ام��ل��ة اع��ده��ا ،ث��م ان�ضممت خدمة هذا الوطن العزيز ولي�س
ل�رشكة البرتول الوطنية ،ومن الظهور من اجل ال�شهرة ،كما
�ضمن فريق املجلة الوطنية نراه هذه االيام ،وقد حققن �إحدى
وقمت بعمل �صفحات جديدة ،حلقات برنامج «�سوالف �ضحى»
جن��اح��ا كبريا
ثم انتقلت الى
وهي حلقة عن
ب��ي��ت��ي الثاين
حفالت الزواج
واال����س���ا����س���ي
امل���خ���ت���ل���ط
«ال�������ش���اه���د»
العمل
واع�ت�را����ض���ي
ك�����ص��ح��اف��ي��ة
ع��ل��ى االم����ر،
وكان يل �صفحة
مع النساء يتطلب
وم����ع مذيعة
تراثية خا�صة
ال كبيراً
زم��ي��ل��ة يل يف
صبراً وعق ً
ب������ي وق���م���ت
ال��ب�رن����ام����ج
بعمل لقاءات
و�شعرت ان كل
����ص���ح���اف���ي���ة
والبد
النا�س معي يف
ل�شخ�صيا ت
هذا املو�ضوع
كثرية جلريدة
أن أكون طويلة
���ص��غ�ير كبري
«ال�������ش���اه���د»
و�����ش����ب����اب،
وك��ت��ب��ت مقاال
بال
وحازت احللقة
ا�سبوعيا على
ع���ل���ى ن�سبة
�شكل زاوي��ة يف
م�شاهدة عالية
اجل���ري���دة ثم
انتقلت للعمل كمعدة ومقدمة يف ج���دا وه���ي اك�ث�ر احل��ل��ق��ات يف
م�شواري التي اقف عندها وهي
تلفزيون «ال�شاهد».
• �أيهما �أف�ضل لديك التلفزيون �أم التي عرفت النا�س بعبري مبارك،
و�أود ان اقول انني تعلمت النقد
اجلريدة؟
 يف احلقيقة �أحببت «التلفزيون» �أنا و�أكون على �سجيتي بلهجتيلأنني اميل الى �إع��داد الربامج املحلية ف�أنا انقد ال�سلبيات
وع��ن��دم��ا انتقلت للتلفزيون م��ع ذك��ر الإي��ج��اب��ي��ات مبحبة
�أ�صبحت معدة برامج ومن خالل ولي�س بتجريح ،وتعلمت حب
لقائي بال�ضيوف واالعداد مهد يل االعالم واالنفتاح على االخر يف
ان �أكون مذيعة ،والف�ضل يعود االع�لام من اال�ستاذ واالعالمي
�أوال و�أخ�يرا ل�صاحب تلفزيون الكبري حممد ال�سنعو�سي فهو
وجريدة «ال�شاهد» ال�شيخ �صباح قدوة لكل اعالمي لأنه و�صل الى
حممد ال�صباح فهو ال��ذي �أ�رص مرحلة متقدمة جدا يف االعالم
و�شجعني على ان �أك��ون مقدمة وكل براجمه هادفة ،وعبد الله

• شيري
عادل

,,

«سوالف ضحى»

أعتبره ابني الذي

أحافظ عليه وقد
القى نجاح ًا كبيراً

تمنيت أن أصل

إلى ما وصلت إليه
«ماما أنيسة»

• عبير مبارك مع الزميلة فالني فخري

املحيالن فهو ال��ذي حببنا يف
الإذاعة منذ �صغرنا ونحن طلبة
وتعلمت منه ان احت��دث على
طبيعتي بدون تقيد وبدون لغة
عربية ف�صحى ومن هنا تعلمنا
من االذاعة.
• ما ر�أي��ك بالربامج احلوارية
املبا�رشة؟
 بالن�سبة للكويت فالبع�ضمنها جيد ،والكثري للأ�سف غري
جيد لأن املحاور ال يعتمد على
الن�ص الذي يقوم باعداده املعد
وامل�شكلة ان املقدم ال يعرف
�شيء عن ال�ضيف فهو ال ميتلك من
الثقافة ال�شىء الكثري ومل يح�رض
�شيئ ًا فتجد اللقاء �ضعيفا،
فال�ضيف يف واد واملقدم يف واد
�آخر ،اذا فالربامج احلوارية مل
تعد كما كانت من قبل يف املا�ضي
وا�صبحت حت�صيل حا�صل.
• ما ر�أيك يف ت�رسع املذيعني يف
و�ضع الأ�سئلة لل�ضيف وح�رصه
يف الإجابة وعدم اعطائه الوقت
الكايف للرد؟
 يف بع�ض الربامج احلواريةجتد املذيع هو املذيع وال�ضيف
معا لأنه ال يعطي فر�صة لل�ضيف
ان يجيب على �أ�سئلته ويظهر امام
امل�شاهدين انه على حق ويفهم
اكرث من ال�ضيف ،واك�بر مثال
على ذلك كان هناك برنامج يف
�إذاعة الكويت يف رم�ضان وكانت
كل معلومات املحاور خط�أ فاذا
�أيدته كان خط�أ اكرب ،فمحاورو
هذه االيام ال نتعلم منهم �شيئا
فالطريقة املثلى هي ان ي�سمعه
ثم يحاوره وهذا ما ال جنده هذه
االيام.
• حدثينا عن برناجمك « �سوالف

تصوير :فؤاد الشيخ

�ضحى»؟
 كنت �ضمن الفريق الذي عملبربنامج �سوالف �ضحى ،وكانت
الفكرة ل�سعادة ال�شيخ �صباح
املحمد �صاحب القناة ونحن
فريق متكامل ،فنحن جمموعة
نقوم ب�إعداد وتقدمي الربنامج
وي�رشف ال�شيخ ا�رشافا مبا�رشا
عليه ولكل تخ�ص�صه الذي يقوم
به ،فبد�أنا منذ �أكتوبر 2016
وك��ان فريق «�سوالف �ضحى»
يتكون من جمموعة من املقدمني
وان�����ض��م ال��ي��ن��ا ا���ش��خ��ا���ص كرث
وبد�أنا فعليا يف دي�سمرب 2016
ونحن الآن ندخل يف املو�سم
ال��ث��ال��ث ،وه��و برنامج ي�ضم
جمموعة من الن�ساء الف�ضيالت
م��ن خم��ت��ل��ف التخ�ص�صات و
اجلن�سيات ومن ثقافات خمتلفة
وال يعتمد على اع��داد �أو ن�ص
النه برنامج تلفزيوين واقعي،
والأول م��ن نوعه يف الكويت
واخل��ل��ي��ج وال�����ش�رق االو���س��ط
وال يوجد برنامج ي�شبهه من
الربامج الأخ��رى ،ويعتمد على
اجتماعنا ك��ل �صباح معا ثم
نعر�ض ق�ضية �أو م�شكلة ت�شغل
فكر امل�شاهدين ،وتلفت انتباه
و�سائل التوا�صل االجتماعي
ونتناق�ش فيها ،وك��ل مذيعة
تبدي ر�أيها وتعلق على املو�ضوع
ح�سب خربتها وفهمها وجتاربها
يف احلياة ،وي�شاركنا يف ذلك
ال�ضيوف الذين ن�ست�ضيفهم من
جميع التخ�ص�صات ونناق�شهم
باملو�ضوع ال��ذي لدينا ح�سب
فكرهم وفهمهم وهذا هو «�سوالف
�ضحى» وا�صبحت اليوم ن�سبة
امل�شاهدة للربنامج عالية جدا

مي عمر

زواج شيري عادل

تمهد لعودتها
ّ

من الداعية معز

إلى األضواء

مسعود

بصورة الفتة

• معز مسعود

ف��اج���أت الفنانة ���ش�يري ع��ادل
جمهورها ب ��إع�لان زواج��ه��ا من
ال��داع��ي��ة ال��دي��ن��ي معز م�سعود
والذي حدث منذ �أ�شهر عدة جاء
ذل��ك على هام�ش بيان �صحايف
عن اجل��زء اجلديد من م�سل�سلها
«ال�سهام املارقة».
و�أعلنت �شريي عادل زواجها من
معز م�سعود بطريقة غريبة بعد
ن�رش زوج��ه��ا بيانا يف رم�ضان
املا�ضي وذكر يف نهاية البيان ان
�شريي عادل تزوجت منه منذ �أ�شهر
دون الك�شف عن تفا�صيل الزواج
او موعده �أو معلومات عن حفل
الزفاف.
وكانت �شائعات الزواج قد طاردت

وهو الرقم الأول على م�ستوى
املنطقة وهذا �شيء ثابت.
• هل توجد ر�سالة تريدين ان
توجهينها مل�س�ؤول االعالم؟
 نعم لدي ر�سالة مهمة فحواهااحلر�ص على ثقافة املذيع ومدى
قراءته للمعلومات ومتابعته
لالخبار ،ولي�س ال�شكل واملظهر
اخلارجي فاملذيع يجب ان يكون
ف��ك��را وث��ق��اف��ة وحم����اورا جيدا
ف�أنا اريد اال�ستفادة من مذيعي
ب��ل��دي ،وال ابحث ع��ن حمطات
�أخرى لال�ستفادة منهم فهذا غري
مقبول.
• هل تفتقد و�سائل االعالم املذيع
املثقف؟
 نعم نفتقر ب�شدة للمقدماملثقف ،واختلط احلابل بالنابل
وا�صبحت مهنة التقدمي مهنة من
ال مهنة له ،و�أمتنى من املذيع
ان يتوقف ع��ن االع��ت��م��اد على
الن�ص حتى وان كان معك معد
ف�أنت بالأ�سا�س معد �أي�ضا ويجب
ان يكون لك اعدادك اخلا�ص بك
وق��راءات��ك ودرا�ستك عن �ضيفك
بحيث ان ت�ضيف على االع��داد
ال��ذي لديك وال حتمل ورق��ة يف
يدك ف�آمل ان يكون لدينا املذيع
املثقف الدار�س ل�ضيفه قبل ان
ي�ست�ضيفه وه��ذا غ�ير موجود
لدينا وما نراه ان املقدم يدخل
مناف�سة مع ال�ضيف.
• ما اجلديد الذي لديك؟
 برامج �إذاعية تكون من اعداديوتقدميي و�أمتنى ان يكون لدي
ب��رن��ام��ج يل وي��ك��ون اجلمهور
مذيعي الثاين.
• ك��ي��ف ه��و ال��ع��م��ل اجلماعي
الن�سائي؟

 من خالل تعاملي مع الن�ساء والتقاليد رغم انني متحررة لكن�أقول اللي ما ربته الدنيا تربيه حترري بحدود ولي�س معنى ان
احلرمي فانا عملت مع رجال ،فهم �أك��ون متح�رضة ان امت��رد على
ا�سهل بكثري من العمل مع الن�ساء تقاليدي وعاداتي اللي تربيت
النهم ال يف�صلون ما بني العمل عليها وهذه �إهانة لنف�سي عندما
والعالقات ال�شخ�صية كالغرية افعل ذلك فعندما احافظ على
واحل�سد فالعمل اجلماعي اذا ع��ادات��ي وتقاليدي فهذا �شيء
جن��ح واح���د جن��ح ال��ك��ل ،واذا يجملني ويل �أ���ص��ول وج��ذور
ف�شل واح��د ف�شل الكل فعندما وا�شكر ابي وامي وجداتي الذين
تنجحني �أن��ا اف��رح لك واتعلم كونوا عبري مبارك وبالأخ�ص
منك ول��ك��ن العمل ي��دخ��ل فيه وال��دي لأين تعلمت منه الكثري
احل�سد و الغرية ويتطلب �صربا وادع��و بال�شفاء لوالدتي فهي
فوق ال�صرب وقوة حتمل �شديدة علمتني ان �أكون رجال مع الرجال
وطولة بال وتكبري عقل وانا الأم بالفعل والقول ولها الف�ضل مبا
الروحية للمذيعات ولـ«�سوالف حققته ون�سيت ان تعلمني كيف
�ضحى» ف�أنا طويلة البال واذا اتعامل مع الن�ساء وبالرحمة
�أخط�أ �أحد �أعاقبه ولكن بحكمة جلداتي الالئي �أوج���دن �أجمل
ولأين �أم البد ان احتمل و�أ�صرب ان�سانة وانا عبري مبارك احب
على اوالدي ،وانا اعترب «�سوالف نف�سي جدا وفخورة مبا حققته
���ض��ح��ى» ع��ب�ير م��ب��ارك وعبري و�أوالدي فخورون بي وقد و�صلت
مبارك هي «�سوالف �ضحى» لأنه ر�سالتي لهم و�أ�صبحت لهم قدوة
اخ��ذ من �صحتي ووقتي وافكر وزوجي هو الناقد الأول ال�رش�س
باملوا�ضيع وال�ضيوف الذين يف حياتي وا�شكره كثريا على كل
ي�أتون الى الربنامج وما اللقطة �شيء.
التي �ستعلق مبواقع التوا�صل • �أي���ن ر�أي���ت احل��ري��ة �أك�ث�ر يف
االجتماعي وانا �صنعت «�سوالف «ال�شاهد» ام «القب�س»؟
�ضحى» وتعبت عليه كثريا وا�شكر  -انا احب ال�صحافة واملدر�سة
ال�شيخ �صباح املحمد على الثقة اللبنانية فتعلمت من «القب�س»
الكاملة حيث اتاح لنا م�ساحة كيف اكتب وكيف �أحرر املو�ضوع،
كبرية من احلرية الال حمدودة وانا ك�صحافية مبتدئة اعطتني
على ال�شا�شة ونقول ما نريده �صفحة كاملة لأغطيها و�أك��ون
ويدعمنا وهذا �رس جناح �سوالف او ال �أك���ون ،فهي �صنعت قلم
عبري مبارك يف ال�صحافة ويف
�ضحى.
•ما الذي ميزك كمذيعة؟
«ال�شاهد» �شهادتي فيها جمروحة
 الذي ميزين كمذيعة الى جانب من يومي ك�صحافية بها و�أ�شعرانني ا�شتغل على نف�سي ومثقفة دائما ب�أين مدللة فيها وك�أين يف
هو اين املذيعة اللي خرجت على بيتي ومل ا�شعر �أبدا اين غريبة
ال�شا�شة بدون
و�أح�����س ان كل
مكياج وبدون
�شخ�ص موجود
ت�����س�ري���ح���ات
يف «ال�شاهد»
والدتي
علمتني
وب��ت��ي�����ش�يرت
ي���ح���ب عبري
وج�����ي�����ن�����ز
مبارك واعطيه
أن أكون رج ً
ال
وا����ش���ت���ه���رت
ك���ل م���ا ل��دي
ب���ن���ظ���ارت���ي
وال �أط���ال���ع
مع الرجال
ورف���ع �شعري
امل��ق��اب��ل اب��دا
ذي����ل ح�صان
بل لال�ستمتاع
ونسيت أن
وح��ر���ص��ت ان
وال�������س���ع���ادة
�أك��������ون على
وا���ش��ع��ر بحب
كيف
تعلمني
طبيعتي ،وانا
يف «ال�شاهد»
خارج ال�شا�شة
ف��ـ«ال��ق��ب�����س»
أتعامل
نف�سها داخ��ل
�صنعت عبري
ال�������ش���ا����ش���ة،
م��ب��ارك التي
مع النساء!
ف��ال��ذي ي��راين
ع��ن��دم��ا �أت���ت
يف ال�شارع هو
الى «ال�شاهد»
الذي يراين على ال�شا�شة وداخل ا�ستطاعت ان تخدم تلفزيون
بيتي بنف�س ال�شكل و�أحد مطالبي ال�شاهد وا�شعر بال�سعادة عندما
لل�شيخ هو اين لن اغري �شكلي او �أرى واح���دة م��ن النا�س تقول
مظهري ،وانا ال اجتمل ،وهذا يل انهم يحبوين وانهم يرون
ال�شيء الذي متيزت به وحافظت �أنف�سهم يف و�أخ��رى تقول يل ان
عليه وعرفت به وقمة جناحي بنتها ال�صغرية تنتظرها على
ان �أو�صل للنا�س من خالل فكري ال�شا�شة لرتاها واالع��ادة �أي�ضا
وان ا�صل لقلوب اجلمهور وهذه والكلمة الطيبة هي بالدنيا وما
ر�سالة او�صلها للنا�س وهي فيها ،وهي التي اعتمد عليها
«ا���س��ح��رين وادخ����ل ال���ى قلبي ولي�س على عدد املتابعني على
ب�صدقك وعقلك وثقافتك» وانا االن�ستغرام والتويرت ولكن حمبة
من النا�س التي حتارب عمليات النا�س يل ه��ي التي ت�شعرين
التجميل وعمليات التخ�سي�س بال�سعادة اكرث وه��ذا من ف�ضل
وانا ان�سانة احافظ على العادات الله يل.

�شريي عادل يف ال�سنوات الأخرية
خا�صة انها من �أ�شهر العازبات يف
الو�سط الفني وكانت جتيب انها
تركز يف عملها فقط.
ي��ذك��ر ان ���ش�يري ع���ادل ب���د�أت
م�����س�يرت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة كطفلة يف
الإعالنات وبرامج الأطفال قبل
ان ت��ب��د�أ م�سريتها االحرتافية
بعدة �أع��م��ال �شهرية مثل فيلم
«�أمري البحار» و «بلبل حريان»
وم�سل�سل «ي�ترب��ى يف ع��زو» و
«املواطن �أك�س» و�آخر اعمالها
يف م�سل�سل «ال�سهام املارقة»
مع �رشيف �سالمة وه��اين عادل
وال��ذي كان من انتاج و�إ��شراف
زوجها معز م�سعود.

بعد غياب عن الأ�ضواء ملدة عام ب�سبب
ظروف حمل ووالدة طفلتها الثانية ،بد�أت
الفنانة ال�شابة مي عمر التمهيد للعودة
�إلى عامل النجومية ،ون�رشت �صورة عرب
ح�سابها مبوقع ان�ستغرام ،تك�شف ر�شاقتها
وكيف ا�ستعادت جمالها املعروف ،ولكنها
مل تف�صح بعد عن �أية م�رشوعات فنية ت�ستعد
لت�صويرها.
مي الغائبة عن ت�صوير الأعمال الفنية منذ
م�شاركتها يف ماراثون دراما رم�ضان ،2017
مب�سل�سل «عفاريت عديل عالم» مع الفنان عادل
�إمام ،وم�سل�سل «ريح املدام» مع �أحمد فهمي،
ظهرت �أولاً مع طفلتها اجلديدة «�سيلني» من
دون الك�شف عن مالحمها ،ثم عادت للظهور
الأ�سبوع املا�ضي مع زوجها املخرج حممد
�سامي فور عودته من �أمريكا ،واليوم �شاركت
جمهورها �صورة لها بف�ستان �أبي�ض ق�صري ،مع
مكياج هادئ �أبرزَ جمالها ور�شاقتها.

• مي
عمر

