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مط���رب »ح���س« ان 30
الصحافة مطنشة أخباره 
الفني���ة م���ع ان���ه يوميا 
يطرش���ها له���م بس محد 
ينش���رها.. يبه انته وين 

والغناء وين!

أخبار
ممثلة »الم���ت« أحد 
اللي استبعدها  املنتجني 
من عمله اليديد بسّبة انها 
ما جتيد اللهجة احمللية مع 
انها من مواليد هالديرة.. 

عذر ما يترقع!

لهجة
ممثلة »ابتلشت« بعمرها 
بعد ما دش���ت أح���د املطاعم 
املتروس شباب علشان تطلب 
وجبة سريعة واللي زاد الطني 
بلة انها خارج منطقة التغطية.. 

احلمد هلل والشكر!

تغطية

بداح السهلي: عيني على »الراي« مع احترامي لآلخرين

 نعم، تلقي���ت عرضا من 
تلفزيون الكويت لتقدمي برنامج 
خاص عن احلركة التعاونية 
بفكرة جميلة وباإلضافة الى 
عرض من قن���اة العدالة وانا 
التي  الع���روض  اثمن ه���ذه 
عرضت علي ولكن طموحي 
في الفترة املقبلة تقدمي البرامج 
السياس���ية، ألن اله���دف من 
برنامج »زيارة تعاونية« وصل 

للجميع.
 هل هناك قناة محددة تود 

العمل فيها مستقبال؟
 بصراح���ة انا عيني على 
»الراي« ألنها من القنوات التي 
السياسية مع  اتابع برامجها 
احترامي وتقديري لآلخرين.

هذه االيام خفت هذه الشهرة 
بس���بب التصنع الذي يتبعه 

بالبرنامج.
 عبدالوهاب العيسى؟

 رغ���م اإلمكانيات الكبيرة 
الوطن  الت���ي تقدمها قن���اة 
لبرنامجه وبحكم س���نه هو 
بحاجة الى وقت إلبراز قدراته 
ومستقبال سيكون رقما صعبا 

في اخلليج.
 سعود الورع؟

 قنبلة إعالمية موقوتة لم 
يعرف احد حتى هذه اللحظة 
ش���فرته واتوقع ان يتعرف 

عليها في العام اجلديد.
 ه��ل تلقي��ت عروض��ا من 

قنوات اخرى؟

جمعية وه���ذا األمر يتطلب 
جهدا كبيرا وهدفي كان إيصال 
الصوت وهلل احلمد حتقق هذا 
الهدف خاصة ان هناك جتاوبات 
من وزارات الشؤون االجتماعية 
والعمل والتجارة والبلدية بعد 
ان عرضت بعض املشاكل التي 
تعاني منه���ا بعض مجالس 
إدارات اجلمعيات التعاونية.

 ما رأي��ك في كل من: أحمد 
الفضلي؟

 أعتب���ره املذيع األول في 
الكويت حاليا من وجهة نظري 

وأمتنى له التوفيق.
 جعفر محمد؟

 بدايته كانت جميلة جدا 
واش���تهر بتلقائيت���ه ولكن 

البرنام���ج يس���لط الض���وء 
على احلركة التعاونية وهلل 
احلمد كانت احللقة األولى من 
البرنامج رغم انها تعريفية إال 
أنني حصلت على ثناء اجلميع 
من مشاهدين وتعاونيني، وهذا 
األمر اعطاني نوعا من القوة 
ملواصلة تقدمي حلقات البرنامج 
ال���ذي من خالل���ه كنت انقل 
تساؤالت املساهمني لرؤساء 
جمعياتهم التعاونية باسلوب 
جميل حتى يستفيد اجلميع من 
هذه االجابات وحتى يضعون 
النقاط على احلروف، خاصة 
انن���ي ال اعتمد عل���ى الورقة 
والقلم في اعداد اسئلتي وإمنا 
اطرحها بش���كل تلقائي على 
الضيف وكأنني أحد املساهمني 
في جمعيته وهذا األسلوب قرب 
مني الكثيرين من التعاونيني 
الذين شكروني على ايجاد مثل 
هذا البرنامج لتسليط الضوء 
على عطاءات احلركة التعاونية 
األمر الذي جعل الكثير منهم 
يفكر في إنشاء قناة فضائية 
تعاونية حتى يتعرف الناس 
على ه���ذه العطاءات بصورة 

اكبر واشمل.
 ه��ل س��يغطي برنامج��ك 
في  التعاونية  اجلمعيات  جميع 

الديرة؟
 م���ا أعتق���د ألن لدينا 54 

اجلمعيات التعاونية د.حسني 
الدويهيس وبارك هذه اخلطوة 
وبعدها كلمنا قناة »سكوب« 
ممثلة برئيسة مجلس إدارتها 
اإلعالمية فجر السعيد لتقدمي 
البرنام���ج ولألمانة خجلتنا 
الالمح���دود وتركت  بدعمها 
البرنامج  لنا اختي���ار م���دة 
البث فيها  التي نريد  واأليام 
وكان لهذا األمر أثر كبير في 
نفوسنا خاصة أن من يشتغل 
الس���عيد  مع اإلعالمية فجر 
يصبح مش���هورا ب���ني ليلة 
وضحاها ألسلوبها اجلميل في 
التعامل وأنا اطلقت عليها لقب 
»هوليوود اخلليج« ألن النجوم 
الكبار في العالم يذهبون إلى 
»هوليوود« للش���هرة وإمنا 
نح���ن في اخللي���ج من يريد 
التوجه  الش���هرة فعليه 
إلى اإلعالمية القديرة 
فجر الس���عيد ألنها 
إعالمية من الطراز 
األول وتعرف من أين 

تؤكل الكتف.
 بع��د م��ا قدمت 
حلق��ات برنامجك 
ردة  كانت  كيف 

فعل الناس؟
بصراحة   
األمر أذهلني 
ان  خاص���ة 

بداح الس���هلي في هذا احلوار 
فإلى التفاصيل:

 قرارك ف��ي خوض جتربة 
التقدمي التلفزيوني كيف ولد؟

 بحكم عملي كرئيس قسم 
اإلع���الم باحت���اد اجلمعيات 

مفرح الشمري
املذيع بداح السهلي   كشف 
ل� »األنباء« أنه تلقى عدة عروض 
تلفزيوني���ة لتق���دمي برنامج 
التعاونية  يختص باحلرك���ة 
في البالد بعد جناح برنامجه 
»زيارة تعاونية« الذي يعرض 
حاليا على تلفزيون »سكوب« 
يومي األح���د والثالثاء من كل 

أسبوع.
أنه يثمن هذه  أكد  السهلي 
العروض ويقدرها خاصة انها 
حتمل بني طياتها أفكارا جميلة 
لتسليط الضوء على عطاءات 

احلركة التعاونية في عيون 
املواطن���ني موضحا أن 
برنامجه يعتبر البرنامج 
األول في اخلليج الذي 
يتحدث عن هذا اجلانب 

رغ���م أن احلرك���ة 
التعاونية مر عليها 

أكثر من 40 عاما 
في البالد.

»األنباء« 
التقت املذيع 

بعد نجاح برنامجه »زيارة تعاونية« على قناة »سكوب«

عمرو يوسف ضابط مخابرات مصري
القاهرة ـ سعيد محمود

يشارك الفنان الشاب عمرو يوسف 
الفن����ان طلعت زكريا في بطولة فيلمه 

اجلديد »سعيد حركات«.
قال عمرو يوس����ف: وافقت مؤخرا 
على املشاركة في بطولة فيلم »سعيد 
حركات« مع الفنان طلعت زكريا واملخرج 
محمد مصطفى. واضاف يوسف: اجسد 
في الفيلم دور ضابط مخابرات مصري 
»عمرو الشاذلي« الذي يسافر لفرنسا في 
مهمة سرية، ويبدأ جهاز املوساد يشك 
في شخصيته، فيبعث جهاز املخابرات 
املصرية بسعيد »طلعت زكريا« حتى 

يغطي على ش����خصيتي ويبدأ املوساد 
يشك فيه ايضا، وذلك كله في اطار من 
الكوميديا. وتابع عمرو يوسف: من املقرر 
ان يبدأ تصوير الفيلم مع بداية العام 
اجلديد في القاهرة ثم سنسافر الستكمال 

التصوير في فرنسا بعد ذلك.
وفيلم »سعيد حركات« بطولة الفنان 
طلعت زكريا وعمرو يوسف ومي كساب 
وحسن حس����ني، تأليف طلعت زكريا 
واخ����راج محمد مصطفى وانتاج جهاز 
السينما. من ناحية اخرى ينتظر عمرو 
يوسف البدء في تصوير اجلزء الثالث 

عمرو يوسفمن مسلسل »الدالي«.

مديرية المسارح والموسيقى تحتفي بمنى واصف
باإلبداع احلقيقي.

كما قدمت املمثلة السورية 
مي س���كاف مع فرقة تياترو 
عروضا استعادية من مسرحية 
التي  الوزير«  »حرم س���عادة 
قام���ت ببطولتها النجمة منى 
واصف عام 1981 ليتشكل أمام 
عيوننا ذاك التمازج احلميمي 
بني املاضي واحلاضر كرسالة 
حب يقدمه اجليل اجلديد وكل 
محبي الفن من ممثلني وجمهور 
وشخصيات رسمية لبطلتهم 

الرائعة منى واصف.
واعتلت الفنانة منى واصف 
خشبة املسرح والتي تشهد على 
الفنية قرابة نصف  مسيرتها 
قرن مبتسمة جلمهورها بخجل 
وخ���وف ودموع وقالت: »اهلل 
يس���امحكم ليش عملتوا هيك 

في«.
إلى  لق���د دخلت  واضافت: 
قصر الضيافة كي التقي الرئيس 
بشار األسد وأنا عمري سبعة 
وس���تون عاما وعندما قلدني 
الدرجة  وسام االستحقاق من 
املمتازة ش���عرت بأن ش���عب 
س���ورية ومبدعيها جميعهم 
يكرمون مع���ي وعدت وكأني 
طفلة في الس���ابعة من عمرها 
وكل هذا بفضلك���م انتم انتم 
من رفعتموني إلى هذه املرتبة 
الكبيرة انتم أيها اجلمهور الذي 
اقدسه انتم أهلي أنتم وطني، 
القائد قلدنا وسام االستحقاق 

جميعا.

وسام االستحقاق.
وانتقل اجلمي���ع بعد ذلك 
ملتابعة ش���هادات مسجلة من 
جتربة واصف من قبل نخبة من 
صناع الفن في املسرح والسينما 
والتلفزيون، ممن عملت معهم 
خالل تاريخها العريق، واكدت 
كل الشهادات اإلنسانية واملهنية 
مدى تقدير ه���ذه الفنانة بكل 
اجلهود الفنية التي تساهم في 
رسالة الفن السامية املجسدة 

منذ انطالق احلركة الفنية في 
سورية حتى اآلن.

صال���ة احلم���راء غص���ت 
بجمهور حاشد، منهم من كان 
منش���غال مبعرض تصويري 
يرصد مسيرة جنمتنا إضافة 
املتفرجني في  إلى مئات م���ن 
الصالة التي ازدحمت بهم وهم 
يتابعون فيلما وثائقيا قصيرا 
يتحدث عن نشأة الفنانة منى 
واصف منذ طفولتها حتى نيلها 

دمشق ـ هدى العبود 
اتصال هاتفي تلقته »األنباء« 
من الفنانة القديرة منى واصف 
دعتها فيه حلضور حفل التكرمي 
على مس���رح احلمراء وس���ط 
العاصمة السورية دمشق، ولم 
تكتف بذلك بل وضعت ش���ابا 
ليصطحب كادر »األنباء« إلى 
داخل الصالة املكتظة والتي ال 
تس���تطيع أن جتد مكانا لقدم 

إنسان.
وبرعاي���ة وزارة الثقاف���ة 
الوزي���رة بثينة  وبحض���ور 
شعبان املستشارة السياسية 
واإلعالمية للرئيس بشار األسد 
ود. محسن بالل وزير األعالم 
ووزي���ر الثقاف���ة ونخبة من 
جمهور التمثيل في سورية أقيم 
على مسرح احلمراء بدمشق 
احتفال تكرميي للفنانة منى 
واص���ف مبناس���بة تقليدها 
وسام االستحقاق من الدرجة 
املمتازة تقديرا جلهودها الفنية 
اخلالقة التي ساهمت في تقدم 
الفن السوري »سينما ومسرح 
وتلفزي���ون على املس���توى 

السوري والعربي والعاملي«.
وبهذه املناسبة ألقى وزير 
الثقافة د. رياض نعس���ان آغا 
خ���الل احلفل كلم���ة هنأ فيها 
املمثلة الكبيرة على النجاح الذي 
إلى رصيد اإلجنازات  أضافته 
في الفن السوري واعتبر تكرمي 
الرئيس األسد لها مبنزلة احتفاء 
عظيم لكل الفنانني السوريني 

كرمتها في المكان الذي شهد إبداعها الفني

منى واصف

)أسامة البطراوي( بداح السهلي

برنامجـي دفع اتحاد الجمعيات للتفكير في إنشـاء قناة فضائية تعاونية
لن أسـتمر في تقديم برامج الحركة التعاونية وأميل للبرامج السياسـية

التعاونية كان هناك تواصل 
مع جميع الوسائل االعالمية 
مبختل���ف مجاالته���ا وكنت 
أزودهم باألخبار الصادرة من 
االحتاد وكنت ال أحب الظهور 
لكن بع���د ذلك قررت الظهور 
خاصة أن احلركة التعاونية 
الكثير من املش���اريع  قدمت 
املفيدة للمواطنني والتي لألسف 
لم يسلط عليها الضوء فقررت 
تقدمي برنامج يسلط الضوء 
عليها باالضافة لالنتقادات 
التي نواجهها من قبل 
املواطن���ني حت���ى 
يك���ون هناك نوع 
املصداقي���ة  م���ن 
عرضت  وبالفع���ل 
األم���ر على رئي���س احتاد 


