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مقدمــــة برامــــج مثل 22
«الزهرة» هاأليام تفكر في 
رفع دعوى قضائية على 
مدير محطة فضائية ألنه 
هضــــم حقوقها.. إذا فات 
الفوت ما ينفع الصوت!!

ممثل شاب ما «َفلح» 
انه  في االنتــــاج يفكر 
يغني هاأليــــام بعد ما 
مدحوا صوتــــه ربعه 
أنه يصير  وشــــجعوه 

مطرب.. اهللا يشفي!

مطرب حقوق
ممثلــــة «طافت» على 
كل املنتجني علشان تبيهم 
يأخذونها في مسرحيات 
العيد بس كلهم رفضوا 
ألنه حركتها صارت ثقيلة.. 

يا اهللا حسن اخلامتة!

ثقيلة

بسام كوسا و«سيجاره» في «جمال الروح»حسن عسيري وفايز املالكي في مسلسل «بيني وبينك»

حسن عسيري

(الصورة من مجلة الجرس)أمل حجازي مع ابنها كرمي

أمل حجازي أول فنانة عربية تنشر صور مولودها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

دعت الفنانة أمل حجازي أهل اإلعالم الثالثاء 
املقبل حلضور افتتاح مطعمها اخلاص، برعاية 

وزير السياحة ايلي ماروني.
وستكون هذه أول إطاللة للفنانة أمل حجازي، 

بعد وضعها ابنها البكر كرمي، على أهل اإلعالم.
وكانت أمل قد تصدرت غالف مجلة «اجلرس» 
اللبنانيـــة في عددها اجلمعة املاضي لتكون أول 
فنانة عربية تنشر صور مولودها في الوقت الذي 

امتنعت فيه كل من الفنانتني شيرين عبدالوهاب 
ونانسي عجرم عن نشر صور طفلتيهما.

وعلمت «األنباء» ان أمـــل التي حترص على 
عالقتها الوطيدة بأهل اإلعالم ســـتوزع صورها 

مع مولودها قريبا.
وكشفت في حديثها عن أنها تلقت من والدتها 
هدية والدة طفلهـــا وكانت عبارة عن غرفة نوم 
الطفل، مشـــيرة الى انها حتتفـــل في ١٨ اجلاري 

مبرور سنة على زواجها من محمد.

حسن عسيري: مشاهد التدخين في «جمال الروح» قديمة
مفرح الشمري

اكد املنتج والفنان حسن عسيري في اتصال 
هاتفي مع «األنباء» انه اليزال على عهده مبنع مشاهد 
التدخني في جميع األعمال الدرامية التي تكون من 

.MBC انتاجه بناء على طلب مجموعة الـ
جاء هذا التأكيد بعد ان استغرب بعض املشاهدين 
من كثرة مشــــاهد التدخني في املسلسل السوري 
 MBC جمال الروح» الذي أنتجتــــه مجموعة الـ»
بعد ان مت عرضه على شاشتها وانتهى قبل أيام.

وأضاف عسيري قائال: بالنسبة ملسلسل «جمال 
الروح» الذي قام ببطولته النجم السوري بسام 
كوســــا ونخبة من النجوم الســــوريني فقد أنتج 
في عام ٢٠٠٨ ومت عرضه أوال على شاشة روتانا 
خليجية وذلك قبل اصدار تعميم الـ MBC عن منع 
مشــــاهد التدخني في األعمال الدرامية ولكن بعد 
عرضه على شاشة الـ MBC استغرب املشاهدون من 
وجود مشاهد التدخني بعد ان اصدرت بيانا مبنع 
جميع مشاهد التدخني بأنواعه في املسلسالت التي 

أنتجها وبذلك تعتبر تلك املشاهد قدمية.
وأشار الى ان جميع األعمال الدرامية التي صورت 
بعــــد االول من ابريل للعام احلالي ال تتضمن اي 
مشاهد للتدخني وسيالحظ املتابع لها ذلك، مشيرا 
الى ان استجابته لطلب مجموعة الـ MBC جاءت 
من منطلــــق احلرص على عدم الترويج للتدخني 

من خالل الفنانني الذين يشاركون في أعماله حتى 
ال يتأثر بها املشــــاهد خاصة الشــــباب منهم حني 
يشــــاهدون الفنانني وهم يتعاطون «السيجارة» 

أو «الشيشة». 
وذكر املنتج والفنان حسن عسيري ان شركته 
«الصدف» مقتنعة بقرار مجموعة الـ MBC وتدعمه 
بكل الوســــائل املتاحة، مؤكدا عدم استغرابه  من 
رفض الـــــ MBC عرض اعالنات منتجات التدخني 
على شاشتها الذي كان من املمكن ان يضيف الى 
ايراداتها ماليني الدوالرات بســــبب حرصها على 

مبادئ أساسية تؤمن بها قبل الكسب املادي.
وعن اجلديد الذي سيحمله «بيني وبينك ٣» 
ملشاهدي الـ MBC قال: هناك افكار جديدة وبعيدة 
عــــن التقليد من خالل تســــليط الضوء على عدد 
من القضايا االجتماعية واملشــــاكل التي يتعرض 
لها الناس وســــيكون بأسلوب كوميدي بعيد عن 
االسفاف، وهللا احلمد املشاهدون تقبلوا األجزاء 
الســــابقة من «بيني وبينك» بصدر رحب خاصة 
ان اجلزء الـ ٣ ســــيحمل لهم العديد من املفاجآت 
التي ال اريد االفصاح عنها حتى يروها في شــــهر 

.MBC رمضان املقبل على شاشة الـ
واختتم عسيري حديثه مع «األنباء» بأن هناك 
أعماال درامية مقبلة سورية بعد النجاح الذي حققه 

مسلسل «جمال الروح».

أكد أنه مقتنع بقرار مجموعة الـ MBC منعها في األعمال الدرامية
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