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سؤالي األول هو امتداد لـ)قصة 
خبرية( نشرت في )الرياضي( 

تحدثت عن رحلتك من زحلة إلى 
ُزحل.. كيف كان قطار أمنياتك 

يسير وفق واقع مشبع بالحواجز 
والصعوبات؟

يسير  كان  التي  السكة  من  قطعة  كل  ـ 
أنا  بالتحديات,  مليئة  أمنياتي  قطار  عليها 
بطبعي أحب األمور الصعبة, ال يروق لي أسهل 
األمور, لذلك منذ أن كنت في دراستي اجلامعية 
كفتاة  اإلعالم  إلى  الرياضة  في  عملي  إلى 
الرياضة  عربية كنت أجد بعض االنتقادات، ملاذا 
في  العمل  اخترِت  وملاذا  الرياضة  متارسني  وملاذا 
أجله  ومن  الدائم  عشقي  الرياضة  الرياضة، 

أضحى بالكثير. 
ترى إلى أي مدى بلغت تجربتك 

الفضائية وكيف تقرأين المشهد 
الرياضي وتحديدًا الخليجي؟

إلى  وصلت  قلت  كما  الفضائية  جتربتي  ـ 
زحل, أنا أعتقد مهما قدمت ومهما أجنزت يبقى 
ففي  بحر,  من  نقطة  ليست  ينقصني،  الكثير 
املمتاز,  إلى  اجليد  بني  تتراوح  القدم  كرة  اخلليج 
يحيرني  اخلليجية  املنتخبات  أداء  مستويات 
كثيرا, ترى منتخبا يبدع في سنة ثم في السنة 
التالية يختفي كليا, هذا يدل على قلة املتابعة 
والتواصل, ينقصنا الكثير ليس في اخلليج فقط 
أن  لنقل  واآلسيوية،  العربية  الكرة  في  ولكن 
الكرة العربية لم تنضج بعد, لدينا العبون على 
مستوى عال, يحتاجون للمتابعة، واالحتراف هو 
افضل خطوة قامت بها االحتادات العربية وأمتنى 

أن تتبعها من تبقى. 
هناك أندية خليجية لها مكانة من 

متابعتك، فمن هي يا ترى؟
قناة  في  الرياضة  قسم  في  معروفة  أنا  ـ 
العربية، فلدي ناد سعودي احبه واتابعه, احترم 
في  بها  يسيرون  التي  العالية  والرؤيا  قيادته 
النادي، هو ناد كبير لن أقول اسمه كي ال افقد 
ممن  الكثيرين  لدى  معروف  هذا  ولكن  البقية 

يعرفونني.
هل تشعرين ومن خالل فريق 

عمل قناة العربية أنكم استطعتم 
تقديم ما ينال استحسان المشاهد 

العربي من المحيط الى الخليج؟
العربية كقناة سياسية  قناة  في  نحن  ـ 
حترص اإلدارة دائما على مواكبة كافة األحداث 
عالية  وباحترافية  عاملياً,  أو  عربياً  الرياضية 
ناحية  من  أكان  املمكنة,  التقنيات  وبكافة 
االستوديو أم من الفريق الذي يواكب البطوالت 
في قلب امليدان، وهذا يعود الى الرؤيا الصائبة 
اإلمكانات  كل  أيدينا  بني  تضع  والتي  إلدارتنا 
واعتقد  به,  القيام  نحاول  ما  وهذا  نبدع  كي 
أن املشاهد العربي اخلليجي وحسب ما رأيت 
بها ميدانيا،  التي شاركت   ،)20 )خليجي  في 
برامجنا  تفاصيل  ويعرف  باستمرار  يتابعنا 
وتفاصيل حواراتنا من كافة البلدان العربية، 
من  بالفعل  شعرت  عدن  الى  أتيت  وعندما 
على  العاملني  من  القيته  الذي  االستقبال 
قناتنا  أن  الصحفيني  ومن  البطولة  هذه 
متابعة وأنها تالقي اإلعجاب من نسبة عالية 

جدا من اجلمهور الرياضي.
دعيني اخفف حدة االسئلة ألقول 

ما هي تفاصيلك اليومية في 
حياتك االعتيادية، وكيف تختارين 

أناقتك وأي األلوان هي االقرب؟
برنامجي  ينتهي  حيث  عملي  بطبيعة  أنا  ـ 
متأخرا اضطر ألن اصحو متأخرة، فأشرب قهوتي 
وكوب مياء واجته مباشرة الى صالة الرياضة والى 
أعود سيرا  اليومية, بعد ذلك  يوجا  الباور  حصة 
ثم  الغذاء  طعام  اتناول  املنزل  الى  األقدام  على 
احضر الثياب التي سأرتديها على الشاشة وهذه 
اختيار  مرحلة  وهي  يومي  من  مرحلة  اصعب 
أنا افضل اللون األحمر ولكن بطبيعة  مالبسي, 
يليق  ما  اختار  فتراني  دائما..  التغيير  علي  احلال 

للون بشرتي ولون شعري أكثر منه مما أحب.
ما تقييمك لمستوى األداء 

اإلعالمي في البرامج الحوارية، وما 
العروض التي التزال تطاردك؟

احلوار  يكون  ما  غالبا  الرياضية  البرامج  ـ 
هادئا ولكن ال يخلو من بعض االستفزازات, اهم 
ما في األمر أن نقدم حوارا مفيدا للمشاهدين، 
ويحاولون  اخلط  عن  يبتعدون  احيانا  فالبعض 
اختيار لون مختلف عن احلوارات التقليدية ولكن 
بني  نقطة  فهناك  السهل،  باألمر  ليس  هذا 
كل  له  يتنبه  أن  يجب  ما  وهذا  واإلبعاد,  اإلبداع 
الناس  مقدم برامج يجب أن يكون خفيفا على 
تطاردني  العروض  من  الكثير  هزيال،  ليس  ولكن 
سي  بي  والـ)أم  بيتي  هي  العربية  قناة  ولكن 
جروب(، فكلما دخلت الى املبنى اشعر أنني بني 

اخوتي وهذا اهم ما مييزنا كمحطة عن غيرنا.
قيل أنك المدللة في العربية، 

ففسري لي العالقة داخل أروقة 

العمل؟
غير  بأمور  ايهامك  يريد  هذا  لك  قال  من  ـ 
صحيحة, أنا لست مدللة نهائيا أنا أقوم بعملي 
أقدم ما  باملستحيل كي  أقوم  على أكمل وجه، 
مسؤولينا  في  واجلميل  للمشاهدين  أفضل  هو 
يعني  ال  هذا  ولكن  املميز،  العمل  يقدرون  أنهم 
أنك ال حتاسب في حال اخلطأ, احلمد هلل على كل 
شيء، فمسؤولي راٍض عن عملي، ومن هذا املنبر 

اوجه له حتية.
في سبيل منح أهل الفضل فضلهم.. 

من قاد ليليان إلى ما هي عليه 
اآلن؟

ـ العمل املتواصل والدؤوب واالجتهاد هو من 
أوصلني إلى ما أنا عليه, ودائماً اقول وأكرر أن من 
هي  السكة  هذه  على  خطوة  أول  في  وضعني 
اختي نيكول تنوري اوجه لها التحية وهي دائماً 
وال تزال تساعدني وتنصحني، فهي مدرسة في 
كوننا  محظوظة  وأنا  خلوقة  وإنسانة  اإلعالم 
نعيش في املكان ذاته فما من مكان أفضل من 

العيش مع املتميزين.
 شاركِت في الحقل األجمل 

واألصعب لكأس الخليج.. صِف لنا 
هذه التجربة؟

اخلليج  كأس  تغطية  في  أشارك  مرة  أول  ـ 
مت  عندما  حقيقة  اليمن,  في  أنها  وصادف 
بالقبول  اجبت  اليمن،  إلى  للمجيء  اختياري 
من  يخيفونني  كانوا  الكثيرين  ولكن  مباشرة 
اليمن وما الذي سآتي به من اليمن, خاصة في 
البطولة,  بهذه  احمليطة  األمنية  الظروف  ظل 
بالنسبة  خاص  طعم  لها  اخلليج  كأس  ولكن 

للخليجيني, جئت إلى اليمن ولم أخبر أهلي من 
قبل عن هذه الرحلة حتى وصلت على الهواء مع 
أنني  لبنان  إلى عائلتي في  بتال ووجهت رسالة 
بيتك  األمور متام, بصراحة كأنك في  بخير وكل 
ومضياف  طيب  شعب  من  بالغة  حفاوة  وجدنا 
البسمة على وجهه  الضيف ورسم  إكرام  يريد 
لو مهما يكن, وبالنسبة للحالة األمنية اجلهات 
فينا  زرع  ما  وهذا  زوارها  جميع  أمنت  البالد  في 
ظروفها  لها  اخلليجية  البطولة  االطمئنان, 
اقيمت  واخملاوف  التحديات  كل  ظل  في  اخلاصة 
اجلماهير,  عدد  هي  غريبة  ظاهرة  وشهدت 
الشعب اليمني يعشق الرياضة وهذا ما يعطي 
هي  اجلماهير  أن  تعرف  فأنت  للبطولة  رونقا 
أهم ما في البطوالت، ففي مالعب املباريات في 
بشكل  ظاهرة  النسوية  اجلماهير  كانت  اليمن 
أما من  الناحية,  ادهشوني من هذه  كبير، فعال 
الناحية التنظيمية واخلدمات نحن نعرف أننا ال 
نريد أن نظلم اليمن ونقارنها بالبلدان اخلليجية 
األخرى التي تستضيف البطولة, ولكن على قدر 
اإلمكانات والظروف أدت أداء جيدا وجنحت بـ 70 

في املئة من املقاييس بنظري. 

ـ هل فكرِت يوما بممارسة التمثيل 
كوجه سينمائي مثال.. وأين بلغت 

طموحاتك؟
طبيعية  وأنا  التمثيل  عن  كليا  بعيدة  أنا  ـ 
جدا بطبعي، فمن الصعب جدا أن امثل أكان في 

السينما أم في املسرح.
إذاً بأي؟

ـ شكرا لـ)الرياضي( وحتياتي للقائمني عليها. 
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صالح الدويسان ـ االحساء نق
االسم: صادق محمد احلرز.

المؤهل العلمي: دبلوم جتارة.
الحالة االجتماعية: متزوج. 

الصحفي  مشواري  بدأت  اإلعالمية:  البداية 
من خالل الكتابة في صفحة القراء بجريدة اليوم 
وفي عدة مجالت خليجية وكان ذلك عام 1404هـ 
اجلزيرة  بجريدة  ألتحقت  1406هـ  عام  وفي 
املسائية محرر متعاون وكان ملدير مكتب اجلزيرة 

صالح  الوقت  ذلك  في  االحساء  في  واملسائية 
البدر دور كبير في اعتمادي بشكل رسمي وكنت 
باملشاركة  وتشرفت  الثانوية،  املرحلة  في  أدرس 
والبطوالت  الدورات  من  العديد  تغطية  في 
مستوى  على  واآلسيوية  والعربية  اخلليجية 
للمسائية  إعالمي  كموفد  واملنتخبات  االندية 
واجلزيرة وللرئاسة العامة لرعاية الشباب.رسالى 
الى  أوجهها  فاألولى  رسالتني،  لدي  توجهها:  ملن 
لرعاية  العام  الرئيس  فهد  بن  سلطان  األمير 

على  لسموكم  جزيال  شكرا  له:  وأقول  الشباب 
السعودية،  بالرياضة  والدائم  البالغ  اهتمامكم 
األعمال  رجال  الى  فهي  الثانيه  الرسالة  أما 
شيخ  هجر  نادي  محبي  من  ماديا  امليسورين 
معه  والوقوف  حوله  بااللتفاف  االحساء  أندية 
يواصل  وقفة صادقة ودعمه ماديا ومعنويا حتى 
هدف  لتحقيق  قوة  بكل  طريقه  وشق  مسيرته 
الهجراويني املنشود بصعود الفريق الكروي األول 

الى دوري األضواء والشهرة )زين السعودي(.

مصباح معتوق ـ جدة 
املدرب  األسبوع  هذا  لنا  يحكي 
الوطني والناقد الرياضي في القناة 
السعودية الرياضية الزميل جاسم 
الذي  املفاجئ  املوقف  عن  احلربي 
الرياض،  العاصمة  في  له  حدث 
قائالً: في يوم من األيام كنت أتسوق 
بإحدى )املوالت( في الرياض، فما هي 

أن  مني  وطلبت  )سيدة(  أتتني  إال 
ألجل  فوتغرافية  صورة  معي  تأخذ 
والشيء  للذكرى،  بها  حتتفظ  أن 
بالتصوير  قام  من  أن  الغريب 
بإحراج  وقعت  حينها  )زوجها( 
ذلك  أتوقع  ولم  للغاية  كبير 
ليس  املوقف  أن  وخاصة  إطالقاً، 
ببعيد املدى، وحصل في الرياض؟.

إنــــارة    
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ليليان تنوري لـ)                      (: كل عربة من قطار أمنياتي محملة بالتحديات
التي  تنوري  ليليان  استبعدت 

الوسط  فضاءات  في  انطلقت 

مشوارها  عبر  وكونت  الرياضي 

رصيداً متميزاً من األدوات اإلعالمية 

الختياراتها  دوماً  تقودها  التي 

ممثلة  إلى  تتحول  أن  الصحيحة 

اجلدي  طابعي  وقالت:  سينمائية، 

أعمال  بهكذا  القيام  من  يحرمني 

واحد  وجه  سوى  أعرف  فلست 

و)كراكتر( واحد، وبالتالي لن أمتكن 

من التمثيل، جاء ذلك في سلسلة 

اليوم  اإلعالم..  لشارع  إجاباتها 

حياتها  تفاصيل  نعرف  نلتقيها.. 

نتدخل  لم  أمنياتها..  ونستشف 

جراحيا في معاجلة الكلمات، ألنها 

أتت هكذا بكل هدوء وعفوية. 

حاورها ـ مصباح معتوق

تشاهد اليوم
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الحربي: طلبت صورة.. فزوجها صورنا

كورة
ـ برنامج كورة وهو رياضي استطاع 
وهو  املشاهدين  من  الكثير  يجلب  أن 
ويقدمه  خليجية(،  )روتانا  قناة  على 
اإلعالمي املتمكن تركي العجمة، ويبث 
والنصف  عشر  احلادية  الساعة  عند 

بالتوقيت احمللي. 

إرسال
السعودية  الرياضية  على  يبث  ـ 
ونصف  عشر  الثانية  الساعة  عند 
األخبار  آخر  على  للوقوف  وذلك  ظهراً، 
الرياضية  الساحة  في  واملستجدات 
احمللية مع أهم عناوين الصحف احمللية 
اإلعالميني  أبرز  ويستضيف  الرياضية، 

عبر املداخالت اليومية.

الحرز: شكرًا لألمير سلطان الهتمامه بالشباب

؟؟؟

؟؟؟

اللجنة المنظمة لـ)خليجي 20( تكرم الحسين

جاسم احلربيصادق محمد احلرز

الين سبورت
يومي  رياضي  برنامج  القناة  تبث  ـ 
الكثير  وفيه  اجلولة  برنامج  من  قريب 
املشاهد  جتلب  التي  األخبارية  املواد  من 
العديد  القناة، وفيها  الرياضي ملشاهدة 
الشارع  ينتظرها  التي  األسماء  من 

الرياضي.

الرياضي ـ جدة 
اثارت موافقة اإلعالمي املعروف وليد 
الفراج بالعودة إلى رئاسة حترير برنامج 
التساؤالت  من  الكثير  الشهير  اجلولة 
خاصة وأنه قد انتقل من إدارة القنوات 
إحدى  إلى  سبورت   art في  الرياضية 
امتام  فور  السعودية  دلة  إدارات شركة 
إلى  الرياضية  القنوات  بيع  صفقة 
االبتعاد  وقرر  القطرية  اجلزيرة  شبكة 
عن العمل التليفزيوني كمقدم برامج، 
إال أن مصادر )الرياضي( تؤكد أن الفراج 
قد تراجع عن قراره بعد أن تلقى عقداً 
قناة  من  املالية  الناحية  من  تاريخياً 
السعودية  الرياضية  سبورت(  )الين 
يومياً  الظهور  قبوله  مقابل  اجلديدة 
في برنامجه اجلماهيري )اجلولة( والذي 
التليفزيونية  البرامج  أهم  من  يعد 
اصبح  والذي  التجاري  لإلعالن  جذبا 
الفراج(.  وليد  مع  )اجلولة  اسمه 
)الرياضي( حاولت احلصول على تعليق 

وما  العقد  قيمة  حول  الفراج  من 
قد  أنه  االلكترونية من  املواقع  تناولته 
حتول إلى أعلى إعالمي رياضي سعودي 
على  التعليق  رفض  لكنه  مالياً..  أجراً 
أن قيمة  اعتقد  بالقول:  االمر مكتفيا 
تعاقدي مع )الين سبورت( ليس مهمة 
البرنامج  أن االهم هو عودة  للناس بل 
إال  يتم  لن  وهذا  املعتاد  توهجه  إلى 
من  وجدته  الذي  الكبير  الدعم  بوجود 
ومن  والعبيها،  وإداراتها  األندية  رؤساء 
الذي امتنى  الرياضي السعودي  الشارع 
إلى  مساء   )11( الساعة  تتحول  أن 
اجلماعية  للمشاهدة  رئيسي  موعد 
حصاد  على  السعودية  الكرة  حملبي 
السعودية  املالعب  في  حدث  ما  كل 
بعد يوم طويل. وعن االعمال القادمة 
حاليا  جنهز  الفراج:  قال  القناة   في 
في  آسيا  أمم  كأس  لنهائيات  خطتنا 
الدوحة وامتنى أن نكون عند مستوى 

احلدث بإذن اهلل. 

مقدم برامج في الرياضية السعودية

اإلعالمية في قناة العربية التي رفضت السينما

النادي الذي 
أشجعه )سر(

رؤية إدارتنا 
صائبة 

اختيار مالبسي 
صعب

)الين سبورت( تعيد التوهج لـ )الساعة11( مساء 
 مصباح معتوق ـ جدة 

)خليجي  لبطولة  املنظمة  اللجنة  كرمت 
العام  املدير  مؤخراً  باليمن  أقيمت  التي   )20
لرعاية  العامة  بالرئاسة  والنشر  اإلعالم  إلدارة 
الشباب خالد بن فهد احلسني وحظي من ضمن 
من  به  االحتفاء  مت  التي  اخلليجية  الشخصيات 
قبل اللجنة. ومن جهة أخرى عبر فهد احلسني عن 
هذا التكرمي الذي جاء تتويجاً ملسيرته في خدمة 
اإلعالم الرياضي السعودي من خالل موقعه وعلى 
منسوبي  الزمالء  لكافة  تكرمي  هو  عاماً   30 مدار 
اإلعالم الرياضي السعودي الذين يجدون كل دعم 
واهتمام من الرئيس العام لرعاية الشباب األمير 
فيصل  بن  نواف  األمير  ونائبه  فهد  بن  سلطان 
خالل  معطيات  من  حققوه  ملا  وتتويجاً  فهد  بن 
مسيرتهم في خدمة احلركة الرياضية السعودية 
واخلارجي،  احمللي  الصعيدين  على  والعربية 
معطيات  وتعزيز  إبراز  في  املشرفة  وإسهاماتهم 
انطالقته..  منذ  اخلليجي  الرياضي  احملفل  هذا 
مقدماً التهنئة لكافة الزمالء املكرمني من إداريني 

وفنيني وإعالميني في هذه الدورة. 

تصوير: 
كمال املبشر


