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اعتبر العمل مع قناة الشاهد فيه املتعة واإلبداع والراحة النفسية

السهلي: املشاهد مّل البرامج السياسية فاجتهنا بـ »دار الچيل« إلى طريق مختلف
او االمييل اخلاص:

albadheh@hotmail.com 

هل تفكر في عمل برنامج 
آخر مستقبال على 
تلفزيون الشاهد؟

٭ ف���ي الوق���ت احلال���ي أؤجل 
فك���رة عم���ل اي برنام���ج آخر 
انت����هائي م����ن اعط���اء  حلني 
برنامج »دار الچ���يل« حقه كامال، 
وسيتوقف الب����رنامج في الفترة 
الدميوقراطي  املقبل����ة للعرس 
وه���و انتخاب���ات مجلس االمة، 
وس���أقدم برنامج�����ا يوميا من 
العاشرة  الى  الثامن����ة  الساعة 
مساء وهو »انت���خابات مجلس 
االم���ة لع���ام 2012«، ث����م بعد 
االنتهاء من االنتخابات س���يعاد 
تلقائيا برنامج »دار الچيل« وبحلة 

جديدة.

ما طموحاتك كمذيع؟
٭ طموحي ان أؤدي رس���الة 
مهنية بحتة عبر شاشة التلفزيون 
واألهم ه���و توصيل الرس���الة 
االعالمية املطلوبة لدى املشاهدين 

بأدب واحترام.
أحمد الوسمي  ٭

جديدة وهذا ي���دل على التفاعل 
واحلرص وبفضل من اهلل عاجلنا 
بع���ض االمور ومواق���ع اخللل 
وذلك لتجاوب بعض املسؤولني 
احلريصني على املصلحة العامة 
وهناك بعض املواطنني الذين مت 
رجوعهم مرة أخرى لعملهم وذلك 
من خالل مناشدتنا للمسؤولني.

هل تلقيت دورات لتطوير 
ادائك كمذيع؟

٭ تلقيت دورات داخل الكويت 
واخذت دورة وشهادة من مركز 
اجلزي���رة االعالم���ي للتدريب 
والتطوير بدول���ة قطر على يد 
االعالمي د.فيصل القاسم واستفدت 
من الدورة الكثير ومازالت آخذ 
او  دورات س���واء كانت محلية 
خليجية او عربية لكي اطور من 
ادائي اكثر واكثر وذلك يصب في 

مصلحتي اخلاصة.

كيف يكون املشاهد على 
تواصل مع »دار الچيل« 

من حيث ابداء فكرة جديدة 
ـ اقتراحات ـ مشاكل؟

٭ ميك���ن التواص���ل معي على 
 @badahalsahi :موقعي تويت���ر

تلفزيون الشاهد.

هناك اتهام يقول ان اعداد 
البرنامج فيه نوع من 

الضعف، ما ردك على هذا 
االتهام؟

٭ نع���م فعال وبناء على ذلك مت 
تغيير ثالث���ة معدين للبرنامج 
منذ انطالقته وذلك للبحث عن 
االفضل، وبعد ذلك ظهر البرنامج 
بصيغة قوية على الساحة واشتهر 
ومتت معرفته في املجتمع وكثر 
مشاهدوه وخير دليل على ذلك 
انه يوج���د متابعة م���ن قبلكم 
وهو م���ا عرفكم ان هناك تذبذبا 

في االعداد.

وماذا عن اصدائه بني 
الناس؟

٭ احلمد هلل هن���اك مت�����ابعة 
م���ن قبل املواط���������ن الكويتي 
واملق���ي���م وذل���ك الن البرنامج 
يهم جميع الشرائح في املجتمع 
الكويتي وباألخص رب االسرة 
وهناك من يتجاوب عبر موقعي 
اخلاص بالتويتر او من اقابلهم 
البرنامج  ويش���كر ويثني على 
ومنهم من يقت���رح موضوعات 

والرياضية فغيرنا اجتاهنا ليأخذ 
طريقا مختلفا ووجهة مختلفة 

لنختلف عن اآلخرين.

ما سبب اختيارك اسم 
»دار الچيل« لبرنامجك؟

٭ اسم البرنامج في االصل هو 
كلمة كويتية قدمية يقولها اهالينا 
في السابق والتي نسميها نحن في 
الوقت احلالي »غرفة املاجلة« او 
مخزن املؤونة وسياسة تلفزيون 
الشاهد في اختيار اسماء البرامج 

تكون بطابع كويتي بحت.

وما فكرة البرنامج؟
٭ هي تعريف املستهلك مبا له 
وما علي���ه من حقوق وواجبات 
جتاه املواد الغذائية واالستهالكية 
من حيث اجلودة والس���عر معا 
واختيار الضيوف اصحاب الشأن 
في كل حلقة ويعرض البرنامج 
كل يوم س���بت في متام الساعة 
الهواء مباشرة  8:30 مساء على 
ملدة س���اعة وربع وتتم االعادة 
االول���ى يوم االح���د 12:15 ظهرا 
الثاني���ة يوم االربعاء  واالعادة 
الساعة 11 صباحا وميكن مشاهدة 
احللقة على اليوتيوب على موقع 

فرحبت بالعرض وقبلت العمل 
لشعوري بجدية العرض.

كيف وجدت العمل مع 
»الشاهد«؟

٭ أكثر من رائع وممتع واملذيع 
ان لم يجد راحته النفس���ية في 
التلفزيون فلن يبدع ولن ينجح 
في برامجه اما ما حصلت عليه في 
تلفزيون الشاهد من حرية اختيار 
الضيوف واعداد املادة دون تقيد 
او وضع حدود فيجعلني اخرج 
كل ما بداخلي من افكار ومقترحات 

تفيدني في جناح برنامجي.

ملاذا اخترت برنامجا 
يتحدث عن شؤون 

املستهلك؟
٭ بطبيعة عملي الوظيفية لدي 
احتكاك بهذا اجلانب واحببت ان 
اسلط الضوء على مشكلة غالء 
االسعار وفساد االغذية وكل ما 
ميس املواطن واملقيم وباالخص 
الغالء الذي بدأ يصبح ككرة الثلج 
كل ي���وم تكبر فالبد من برنامج 
يتطرق له���ذه القضي���ة واكثر 
املشاهدين لدينا في الكويت ملوا 
السياسية  البرامج  من مشاهدة 

الس���هلي يسير  املذيع بداح 
بخطى ثابتة في مشواره بالتقدمي 
البداية عبر  التلفزيوني فكانت 
تلفزيون س���كوب ف���ي برنامج 
انتقاله  »زيارة تعاونية« وبعد 
إلى تلفزيون الشاهد عبر برنامجه 
الناجح »دار الچيل«، الذي يناقش 
الكثي���ر من القضاي���ا التي تهم 
املس���تهلك في حيات���ه اليومية 
واستضافة املسؤولني املعنيني 
لتسليط الضوء على مكامن اخللل، 
استطاع اثبات نفسه كمذيع ناجح 
ويقدم حاليا برنامج »انتخابات 

مجلس االمة 2012«.
الس���هلي  التقت  »األنب���اء« 
للحديث ع���ن انتقاله لتلفزيون 
الشاهد واس���رار برنامجه »دار 

الچيل« فإلى التفاصيل:

حدثنا بداية عن انتقالك 
لقناة الشاهد؟

٭ التقيت مع الشيخ صباح احملمد 
مالك »الشاهد« في ديوانية احد 
اشقائه في شهر رمضان املاضي 
وعندها سألني عن عدم ظهوري 
على الشاشة منذ فترة فقلت له 
إني متوقف عن الظهور ثم عرض 
علي العمل في تلفزيون الشاهد 

بداح السهلي

أحمد السقا

أحمد السقا يستعني بالبلطجية 
حلماية مزرعة اخليول

اضطر النجم أحمد السقا لالستعانة ببعض البودي جاردات 
حلراسة مزرعة اخليول اخلاصة به في منطقة األهرامات بسبب 

حالة االنفالت األمني، ووصل أجر الواحد منهم إلى 10 آالف 
جنيه في الشهر.

وأكدت األنباء الواردة حول هذا اخلبر، بحسب ما ذكرت 
»البشاير« املصرية، أن السقا يستضيف في املزرعة اخليول 

العربية األصيلة والتي يصطحبها األثرياء العرب في رحالتهم 
للقاهرة، وتقدم لها الرعاية الطبية مقابل مبالغ طائلة تصل إلى 

أضعاف ما يكسبه السقا من االشتغال بالفن.
ولكن الظروف األمنية في الفترة األخيرة جعلت السقا يخضع 
البتزاز البودي جاردات، والذين يقال إنهم مجرد بلطجية في 
حقيقة األمر، ألنهم يصرون على رفع أجورهم مقابل حماية 

املزرعة.
انتش���رت ص���ورة املطربة 
الس���ورية أصالة نصري وهي 
ترت���دي احلجاب عل���ى موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك، 
ورجح بع���ض الرواد أن اصالة 
نصري ارتدت احلجاب واعتزلت 
الغناء بع���د موقفها من الثورة 
السورية وخوفها من التهديدات 
التي تلقتها بالقتل هي وعائلتها. 
وعلى اجلانب اآلخر نفى بعض 
الرواد اخلبر وقالوا، بحسب ما 
ذكر موقع »دني���ا الوطن«، انها 
مجرد صورة قدمية يتم يتداولها 
بني محبي اصالة نصري، فيما أكد 
آخرون أنها مجرد صور تركيب 

مفبركة وغير حقيقية.

تعيش منة فضالي حالة نفسية 
سيئة بعدما استطاع عادل حقي 
احلصول على حكم قضائي ببيع 
منقوالت ش����قتها في مزاد علني. 
وتأتي هذه اخلطوة بعدما رفضت 
املمثلة الشابة إعادة »الشبكة« إلى 
خطيبها السابق واملوزع املوسيقي. 
علما أن احملكمة كانت قد أصدرت 
حكم����ا منذ أش����هر يلزمها بإعادة 
الشبكة. وفي حال عدم ردها، سيتم 
احلجز عليها، وهو ما حدث بالفعل.  
وصرح املوزع املوسيقي عادل حقي 
ل� »اليوم الس����ابع« املصرية بأنه 
حص����ل على حك����م قضائي ببيع 
منقوالت شقة خطيبته السابقة منة 
فضالي بعمارات البشاير بأكتوبر 
في م����زاد علني اليوم، وذلك على 
خلفية رفضها رد خامتني من األملاس 
كان قد أهداهما ملنة فضالي كشبكة 
خطبتهما.  هذا وأوضح علي الزيني 
محامي امللحن عادل حقي، أن منة 
فضالي رفضت رد الشبكة والتي 
تقدر مببلغ 59 ألفا وخمس����مائة 
جنيه وبناء عليه قام حقي برفع 
دعوى قضائية رقم 458 لسنة 2009 
مدني كلي 6 أكتوبر لرد الشبكة، 
وصدر حكم قضائي لصالح حقي 
في 25 فبراير 2010، باحلجز على 

منقوالت شقتها.

أصالة باحلجاب.. 
صورة تثير اجلدل 

على »فيسبوك«

بيع شقة منة فضالي 
في مزاد علني اليوم

أصالة باحلجاب

منة فضالي

محمد فوزي يحتفل بزفاف ابنه
على رقصات فيفي عبده

قدمت فيف����ي عبده وصلة 
راقص����ة اس����تمرت أكث����ر من 
ساعة خالل زفاف جنل املنتج 
محمد ف����وزي ال����ذي أقيم في 
فندق »فيرمونت« في القاهرة، 
وكعادتها في هذه املناس����بات 
قدمت الراقصة املصرية وصلة 
مع املنت����ج محمد فوزي، حتى 
تثب����ت للجميع أنه����ا مازالت 
راقص����ة مصر األول����ى، وهي 
تنتهز مختلف املناسبات لترقص 
فيها، خصوصا بعدما استعادت 
رشاقتها أخيرا، إذ ارتدت فستانا 
قصيرا أبرز رشاقتها. وحرصت 
فيفي بحسب موقع »أنا زهرة«، 
على اصطحاب ابنتيها وزوجها، 
كما ش����هد الزفاف حضور عدد 
من الفنانني منهم نور الشريف، 
وحس����ني فهمي، وزوجته لقاء 
س����ويدان، وكرمي عبدالعزيز، 

فيفي عبده ترقص في حفل الزفافوليلى علوي وآخرين.

شهدت احللقة األخيرة من اجلزء 
األول انتهاء الصراع بني سمية 
اخلشاب وفيفي عبده، وبالتالي 
ستكون هناك شخصية جديدة 
تدخل في صراع مع فيفي عبده. 
يذكر أن اجلزء األول دار حول 
الصراع احلاد بني ضرتني لزوج 
ضعيف الشخصية، وشارك في 
بطولة العمل كل من أحمد بدير 
ودينا فؤاد وأينت عامر وأخرجه 

أحمد صقر.

.. واستبعاد سمية من  »كيد النسا 2«
على الرغم من النجاح الكبير 
الذي استطاعت كل من الفنانة 
فيفي عبده وس����مية اخلشاب 
حتقيقه في اجل����زء األول من 
مسلس����ل »كيد النس����ا« الذي 
عرض في رمضان املاضي، إال 
أن املؤلف حسني مصطفى محرم 
صرح بأن اجلزء اجلديد سيكون 
دون سمية. ونفى محرم، بحسب 
»البشاير« املصرية، الشائعات 
التي ترددت حول استبعاد فريق 
العمل لسمية، وأوضح أن السبب 
سمية اخلشابيعود ألس����باب درامية، حيث 

فور انتهائها من احلفلة. 
وحول االجر التي ستتقاضاه، 
ق����ال: »أجره����ا مفاج����ئ جدا، 
خصوصا للشركة التي لم تكن 
تتوقعه بعدما وصلها السعر من 
اذ لم تتفاوض  مكتب نانسي، 
الفنانة مع الشركة في هذا الشأن، 
ووافقت الشركة عليه فورا بعد 
االخذ في االعتبار ان هناك فنانني 
مشاركني في هذه احلفالت يفوق 
اجرهم ما طلبته نانسي«، الفتا 
الى ان القاعة التي ستقام فيها 
احلفلة، تستوعب بني 700 الى 

1500 شخص. 
ومن املعروف عن احلسنية 
توليه ادارة اعمال فنانني عديدين 
من بينهم الفنان الش����اب خالد 
سلمان الذي سيشارك نانسي 
حفلتها في اربيل، اذ سيقدم وصلة 
غناء تسبق الفنانة اللبنانية ملدة 
خمسني دقيقة، وسيؤدي خاللها 
اغنياته اجلديدة من بينها »ما 
تزعل« وهي من كلمات وأحلان 

كشف تفاصيل حفل نانسي األول في العراق
احلسنية، و»أحلى صبية« من 
كلمات وأحلان سلمان، اضافة 
الى عدد من االغاني الش����هيرة 

مثل »قلب قلب«. 

 كشف املخرج واملشرف على 
حفل نانس����ي عجرم االول في 
العراق، وليد احلسنية تفاصيل 
احلفل الذي يقام مساء اخلميس 
املقبل في مدينة اربيل، اذ اوضح 
من مقر اقامته في دبي ان الفكرة 
بدأت عندما ابدت »شركة كلوا« 
هناك رغبتها في اقامة سلسلة 
من احلفالت الغنائية، وأرادت ان 
حتيي الفنانة اللبنانية امسية، 

فأبلغته بذلك. 
وأض����اف قائال في تصريح 
ملوقع »انا زهرة«: »حتدثت مع 
نانسي ومدير اعمالها جيجي 
المارا، ورحبا بالفكرة ووافقا 
على احياء احلفلة، وخصوصا 
انها س����تكون االول����ى لها في 
العراق«، متوقعا في الوقت ذاته 
ان تق����دم عجرم بعض اغنيات 
البومها اجلديد في حال انتهاء 
فرقتها من التدرب عليه، مشيرا 
الى انها ستصل اخلميس املقبل 
نانسي عجرمالى اربي����ل، وتعود الى بالدها 

هند وواكد في جلنة حتكيم »مهرجان األقصر« 
ادارة مهرجان االقصر للس����ينما  تواصل 
االفريقية عملها من اجل اقامة الدورة االولى 
للمهرج����ان في الفترة املمت����دة من 21 الى 28 
فبراير املقبل، وقررت ادارة املهرجان بحسب 
موقع »النش����رة« اختيار املمثلة هند صبري 
واملخرج محمد خ����ان لعضوية جلنة حتكيم 
االفالم الروائية الطويلة، كما اختارت الفنان 

عمرو واك����د لعضوية جلن����ة حتكيم االفالم 
القصيرة.

 ومن املق����رر ان يتم ايضا اقامة احتفالية 
خاصة باملخرج داود عبدالسيد، كما مت االستقرار 
على 12 فيلما من عدة دول افريقية للمشاركة 
باملهرجان حتى اآلن، منهم افالم من اجلزائر 

وتونس.


