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الشيخ وليد آل ابراهيم مع عاصي احلالني وحكيم ومجموعة من الضيوف

جانب من احلضور احلاشد في دبي

ناصر القصبي وتركي الدخيل واسعد الزهراني يلتقطون »سيلفي«

وليد آل ابراهيم يتوسط عادل امام وقصي خولي وغادة عادل ومجدي الهواري

على جابر مع جنوى كرم

عبداهلل بوشهري وعبداهلل الطليحي ومنير الزعبي

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل واملنتج عامر الصباح

مازن حايك وشيرين

النجمة منى شداد

وكيل االعالم صالح املباركي اثناء احلفل

حضور حاشد تقدمه الشيخ وليد آل إبراهيم ووكيل »اإلعالم« صالح املباركي

»MBC« جنوم الكويت والوطن العربي أضاؤوا سماء دبي في سحور

 MBC الكوي���ت ومجموعة
ليس ولي���د اللحظة وهناك 
أعمال كثي���رة جمعتهما في 
السابق، وقال في تصريح ل� 
 »MBC« األنباء«: تعاوننا مع«
مستمر، ونحن حريصني على 
ش���راكتنا معها على جميع 
املستويات درامية كانت او 
فنية، مضيفا: لدينا جتارب 
سابقة مثل البرامج الغنائية، 
والسنة املاضية مسلسل »ابو 
املاليني« وهو كان ناجحا بكل 
املقاييس، وايضا هذا العام 
اتفقنا على مشروع شراكة 
لكن لضيق الوقت لم يتم. 

وعن مس���توى شاش���ة 
تلفزيون الكويت في رمضان، 
رد املبارك���ي: نحن راضون 
بش���كل كبير ع���ن دورتنا 
هذه الس���نة، خصوصا انها 
مختلفة وقد ادخلنا اإلعالن 
التجاري بقوة، ومسلسالتنا 
منوعة، وقد أجرينا تقييمات 
موضوعية واحتلت أعمالنا 
الدرامي���ة وبرامجنا مراكز 
متقدمة في نسب املشاهدة، 
أبرزه���ا مسلس���ل  ولع���ل 
»العافور« و»الوعد« و»منطقة 
محرمة« ومسابقات احلائط، 
نحن في النهاية سعداء مبا 
نقدم واحلكم في النهاية عند 

اجلمهور. 

الرس���مي باس���م مجموعة 
»MBC« ومدير عام العالقات 
العامة والشؤون التجارية، 
وال���ذي قال: احلف���ل تقليد 
سنوي يجتمع فيه أبناء عائلة 
التي  واحدة سواء ألعمالنا 
في رمضان أو خارجه، وهذه 
السنة هناك غصة بالقلب ملا 
يحدث في غ���زة من أحداث 
دامية جترح القلب، مستدركا: 
لكننا لم نستطع اال ان نلتقي 
بنجومنا على السحور الذي 
كان مقررا مسبقا، ونتمنى 
ان جنتم���ع العام املقبل في 
أجواء افضل يكون فيها العالم 

العربي اكثر استقرارا. 
واردف: األحداث كثيرة، 
ونحن لن نتوقف في انتظار 
النهار وحتى تستتب األوضاع 
لكي نفرح ونضع بسمة على 
وجوه اجلمهور، خصوصا ان 
الناس املوجودة في منازلها 
تريد األمل وسط هذه املناظر 
 MBC املأسوية وهذا ما تقدمه
لهم من خالل محتوى برامجي 

نوعي مميز. 

»MBC«تلفزيون الكويت و

والتقت »األنباء« بوكيل 
وزارة اإلعالم صالح املباركي 
الذي كان في مقدمة احلضور، 
حيث أكد ان عالقة تلفزيون 

امام،  مطاوع، املخرج رامي 
ادوارد، مؤل���ف »دهش���ة« 
الكات���ب عبدالرحيم كمال، 
املخرج عمرو عرفة، انوشكا، 
ميار الغيطي، لقاء سويدان، 

محمد شاهني، وغيرهم. 

أحداث دامية

وعلى هامش احلفل التقت 
»األنباء« مازن حايك، املتحدث 

دبي ـ عبدالحميد الخطيب

ف���ي أج���واء رمضانية 
الدراما  مميزة، أضاء جنوم 
والبرام���ج إل���ى جانب أهل 
الصحافة واإلعالم، سحور 
مجموعة MBC السنوي الذي 
أقيم مس���اء أمس األول في 

دبي. 
ضم حفل السحور حشد 
م���ن النجوم الع���رب وفي 
مقدمته���م رئيس املجموعة 
الش���يخ وليد ب���ن ابراهيم 
ابراهيم، وأضاءه جنوم  آل 
الكويت ، وكيل االعالم صالح 
املباركي، الفنانة القديرة سعاد 
عبداهلل، هبة مشاري حمادة، 
الشقيقان محمود وعبداهلل 
بوشهري، منى شداد، نورة 
العميري، عبداهلل الطليحي 
واملنت���ج رزاق املوس���وي 
الزعبي،  واملخ���رج مني���ر 
وشاركهم هذه الليلة املميزة 
من ليالي دب���ي: عادل امام، 
يس���را، خالد زكي، الفنانان 
السعوديان حسن عسيري 
القصب���ي، واملنتج  وناصر 
عامر الصباح. وحضر احلفل 
ايضا: هند صبري، حكيم، 
مي كساب، احمد زاهر، ماجد 
املصري، غادة عادل وزوجها 
املخرج مجدي الهواري، حنان 

سعاد عبداهلل: هذه أسباب جناح  »ثريا« 

.. ويسرا ترد على الهجوم!

عبرت الفنانة القديرة سعاد عبداهلل عن سعادتها 
بردود األفعال الطيبة التي واكبت عرض مسلسل 

»ثريا« وقالت في حديث جانبي: رأي اجلمهور 
يهمني جدا ومن خالله عرفت ان العمل ناجح، 

مشيرة الى انها حترص على تقدمي قصص درامية 
مختلفة من الواقع، وهذا ما توفر في »ثريا« الذي 

يناقش قضايا مهمة متس الناس. 
ولفتت ام طالل الى ان األعمال االجتماعية سالح 

ذو حدين وحتتاج الى تركيز حتى ال تفلت 
األحداث ويصبح العمل مكررا وال يقدم جديدا، 

وهذا ما يجعلها ندقق في جميع التفاصيل، 
متمنية ان تكون دائما عند حسن الظن بها. 

هبة مشاري لـ »األنباء«: لم أشوه اخلديو إسماعيل 
وفي »سراي عابدين« قدمت دراما افتراضية وليست تاريخية 

في تصريح خاص لـ »األنباء« وردا على 
الهجوم الذي يواجهه مسلسلها »سراي 

عابدين«، قالت الكاتبة هبة مشاري حمادة: انا 
لن ارد على احد واملسلسل هو من يرد عني، 
نحن نقدم تاريخا افتراضيا او دراما عبسية 

وهذا يتيح للكاتب استعارة الشخصيات 
التاريخية واستخدامها كحواضن للدراما، 

مبعنى ان نستخدم التاريخ وال نسمح 
له باستخدامنا، وهذه الفكرة مستخدمة 

من قبل في املسلسالت التي تتحدث عن 
السير الذاتية، مستدركة: اشعر بأن االنتقاد 

للعمل كله »ظاهرة صحية« ويكفي ان 
الكلمة األكثر شيوعا في »غوغل« حاليا هي 
»سراي عابدين« وهذا يدل على اننا نتعامل 

مع مشاهد عنده أدوات معرفية متكنه من 
احلصول على التاريخ في حال أراد معلومة  

تاريخية، وما نقدمه له في هذا العمل هو 
عبارة عن مساحة درامية وليس تاريخا. 

وبسؤالها عن البيان الذي صدر من أسرة 
محمد علي باشا والذي تتهم فيه العمل 

بتشويه صورة اخلديو اسماعيل، أجابت هبة: 
نحن ال نقلل من قيمة احد، كل انسان يتابع 

وله مالحظات نأخذها في عني االعتبار، العمل 
متابع وهو ليس تاريخا، وقد ذكرنا ذلك اكثر 

من مرة لنخرج من دائرة التوثيق، وللعلم 
استعنا في املسلسل مبراجع تاريخي وأعطانا 
مالحظاته وهو دكتور متخصص في اجلامعة، 
وأكملت: لو نفذنا التاريخ كما هو، ملا تواجدت 
»الوالدة باشا« في القصر او اجتمعت زوجات 

اخلديو في مكان واحد، ولن جند حتى 
قصص احلب والغيرة والشك والدسائس التي 

الكاتبة هبة مشاري حمادةيناقشها العمل. 

وفي مقابل الهجوم عليه هناك 
نسب مشاهدة تدل على اننا 

جنحنا في جذب الناس ملتابعتنا 
واالستمتاع باملناظر التي لم 

ترد في اي دراما عربية، كاشفة 
ان هناك جزءا ثان من العمل.

لم تخف النجمة يسرا 
امتعاضها من الذين يهاجمون 

»سراي عابدين«، وقالت 
لـ »األنباء« على هامش حفل 

سحور »MBC«: من اخلطأ ان 
نحكم على عمل ضخم مثل 

»سراي عابدين« ملجرد انه ال 
يناقش التاريخ كما هو، نحن 

فيه نقدم قصة مستوحاة وقد 
أجادت الكاتبة هبة مشاري 

حمادة في نقلها وتخيل املواقف 
والشخصيات واملؤامرات 

والصراعات داخل القصر بهذه 
الصورة املتقنة. 

واستطردت يسرا: أؤكد ان 
»سراي عابدي« أضخم عمل 

ميكن ان يراه املشاهدين على 
مدى سنوات طويلة، وقد 

سخرت له جميع اإلمكانات 
ليخرج بهذه الصورة املشرفة، 

لفت العميد علي جابر والفنانة 
جنوى كرم االنظار اثناء 

دخولهما قاعه احلفل، حيث كان 
ميسك كل منهما يد االخر، ما 

اعاد لالذهان االشاعات التي 
انتشرت حول وجود عالقة 

حب بينهما وهو ما نفياه في 
تصريحات كثيرة.

فهل ستعود الشائعات مرة 
اخرى، خصوصا أننا على 
مشارف موسم جديد من 

برنامج »آربز غوت تالنت« 
والذي سيبدأ حسب ماصرح 
علي جابر لـ »األنباء« اكتوبر 

املقبل؟

يسرا مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

حقيقة عالقة 
جنوى  كرم

وعلي جابر


