
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مختبرات دول العالم تبحث عن مصل لـ »إنفلونزا الخنازير«.

ـ ومختبرات الدول العربية... تبحث عن موظفين.
بياعين اللبن المغشوش تارسين الدائري السادس.

السادس  على  يفتر  أصفر  جيب  لهم  دزوا  بس  أقول  صيدوهم  أقول  ما  ـ 
أبواللطفواحدوشرط يختفون.

البقاء هلل

مواقيت الصالة  والخدمات وبرامج رمضان ص 39

مقاالت الزمالء كتّاب األخيرة ص 47

نوضـه عويض سـالم الدريبي 
املطيري، زوجة محماس 
عايض الدريبي املطيري 
ـ 67 عاماـ  الفردوسـ  ق 
2ـ  ش 1ـ  ج 5ـ  م 17ـ  ت: 
66684414 ـ 24884414.

خديجة بهروز قيتاس، أرملة 
عبداهلل عيسى العويدـ  
80 عاماـ  الرجالـ  مسجد 
االمام احلسنـ  بيانـ  ت: 
99790803ـ  67060504ـ  
النساءـ  اجلابريةـ  ق 12 
ـ ش 5ـ  م 36ـ  حسينية 
أم طالل احلبيب خلف 
املدرسة االيرانية ـ ت: 

.66022116
جواهر اسماعيل علي مقامس 
ـ 85 عامــــا ـ الرجــــال ـ 
الرميثيةـ  مسجد مقامس 
ـ ت: 99610959ـ  النساء 
ـ الدسمة ـ ق 6 ـ شارع 
االنبــــاري ـ م 10 ـ ت: 

.22532317
حسن محمد حسن الكندري ـ 
61 عاماـ  الرجالـ  الشعب 
ـ ديــــوان الكنادرة ـ ت: 
66007121 ـ النســــاء ـ 
صباح الســــالم ـ ق 6 ـ 
الشارع االول ـ ج 21 ـ م 

5 ـ ت: 97555342.
خامن حسن رضا، أرملة محمد 
حسن معرفيـ  85 عاماـ  
الرجالـ  حسينية معرفي 
اجلديدةـ  الشــــرقـ  ت: 
66008855 ـ النســــاء ـ 
الشعب ـ ق 4 ـ ش 40 ـ 

م 9 ـ ت: 66088333.
فالـح محمـد فهيـد العجمي 
ـ 79 عامــــا ـ الرجــــال ـ 
القريــــن ق 1 ـ ش 26 ـ 
ـ  م 61 ـ ت: 99059242 
النساء ـ الصباحية ـ ق 
3 ـ ش 11 ـ م 932 ـ ت: 

.97863008

عامـر صبـاح: وّقعت العقـد معهمـا لـ»بنات قمبر« وشـعوري ال يوصـف في جمـع  العمالقتين

حياة الفهد وسعاد عبداهلل تعودان معًا في رمضان المقبل

بشار جاسم
بعد غياب دام لسنوات طويلة يعود 
الفهد وســـعاد  الكوميدي حياة  الثنائي 
عبداهلل من جديد في مسلسل »بنات قمبر« 
الذي ألفته أم ســـوزان قبل ســـنوات، اال 
انه لم يتم تنفيذه حتى اآلن، وقد حاول 
العديد من املنتجني واملخرجني والفنانني 
ان يجمعوا حياة وســـعاد معا في عمل 
واحد، لكن دون جدوى، اال ان ذكاء املنتج 
اللبناني عامر صباح ســـاعد على جمع 
حياة وسعاد مرة اخرى، وقد مت بالفعل 
توقيع العقد مع الفنانتني القديرتني. وعن 
هذا العمـــل يقول املنتج عامر صباح في 
تصريح خاص لـ »األنباء«: واهلل بالفعل 
صار االتفاق مـــع القديرتني حياة الفهد 

وسعاد عبداهلل ومت توقيع العقد.
وكيف مت التعاون بعد هذا االنقطاع؟

واهلل حاولت ان أجمعهما مع بعض، وقد 
وافقتا برحابة صدر وقالتا باللبناني »أوكي 
كرمالك راح نشتغل« وأنا شخصيا سعيد 
وشـــعوري ال يوصف، حني اجمع هاتني 
العمالقتني من جديد ألن اجلمهور العربي 

متلهف ملشاهدتهما معا من جديد.
والعمل وين راح يعرض؟

راح يعرض خالل شهر رمضان املقبل 
والـــى اآلن حدث اتفـــاق مبدئي مع قناة 
mbc وقناة أبوظبي والبقية تأتي ألنني 
سأحاول عرض هذا العمل على اكثر من 

محطة تلفزيونية، حيث انني ارفض العمل 
احلصري نهائيا.

وهذا العمل من سيخرجه؟
مازلنا نبحث بني العديد من املخرجني، 
سواء من سورية أو اخلليج ولكن مبدئيا 
املرشح إلخراج هذا العمل الضخم املخرج 
املميز أحمد املقلة، وان شاء اهلل يتم االتفاق 

معه.
بصراحة نشكرك ان جمعت هالعمالقتني 

من جديد.
وأنا أشكرهما لثقتهما فيني، كما أشكر 
»األنباء«، فقد فاجأمتوني مبعرفتكم هذا 

اخلبر السري )ثم يضحك(.
ومن سيش��ارك ف��ي العمل غي��ر حياة 

وسعاد؟
العمل من بطولة علي جمعة وســـناء 
يونـــس ومشـــاري البالم ومـــرام وهيا 
الشعيبي ومحمد احلملي ومجموعة اخرى 

من النجوم.
كلمة أخيرة؟

أمتنى ان يأخذ العمل مداه بني املشاهدين، 
وان أكون أنا من يجمعهم في االعمال املقبلة 
من خالل شركتي »صباح بكشر« املوزعة 

لهذا العمل الضخم.
يذكر ان الفنانتني القديرتني كانتا قد 
التقتا خالل حفل »األنباء« بعيدها الـ 33 
مـــع مجموعة كبيرة من الفنانني، ومنهم 

الفنان عبداحلسني عبدالرضا.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا يتوسط الفنانتني القديرتني حياة الفهد وسعاد عبداهلل في حفل عيد »األنباء« ال� 33 في يناير املاضي

رنا اخلالد

القديرتان سعاد وحياة تعودان معا

املنتج عامر صباح

محمد الدشيش
واصلت وزارة الداخلية ممثلة في امن الفروانية حمالتها لضبط 
النساء ومخالفي قانون االقامة والذين يعملون داخل املقاهي وصاالت 
االنترنت والبلياردو، واسفرت حملة على 3 مقاه في خيطان عن ضبط 
17 وافدا ووافدة منهـــم 3 مخالفني لقانون االقامة قبل فترة طويلة، 
فيما اكد مصدر امني ان هناك مقهى من بني املقاهي املستهدفة سبق 

ووجهت اليه عدة مخالفات نتيجة تشغيله عمالة مخالفة.
وقال املصدر االمني ان جميع املوقوفني في املقاهي متت احالتهم 

الى ادارة االبعاد االداري متهيدا لترحيلهم الى اوطانهم.

17 وافدًا ووافدة حصيلة حملة على مقاهي خيطان

الخالــد  رنـا 
تكتب عن جدها 
. . حلــــت ر «
بـاق« ولكنـك 
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)فريال حماد(النجمة هبة الدري واملعد علي حيدر في استديو البرنامج
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