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هاني رمزي

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد ط����ول انتظار ظل عامني افرجت الرقابة الفنية عن 
سيناريو اجلزء الثاني من فيلم »منس بوند« بطولة هاني 
رمزي، وف����ي تصريح صحافي قال رمزي »افرجت الرقابة 
عن سيناريو اجلزء الثاني لفيلم منس بوند« بعد عامني من 
االنتظار، وانا سعيد بذلك. واضاف ان الفيلم سيتم تغيير 
اسمه، لكنه لم يستقر على اسمه اجلديد حتى اآلن، واشار 
هاني الى ان افراج الرقابة عن الفيلم تطلب اجراء تعديالت 
على السيناريو بناء على مالحظاتها، لكنه فور علمه بخبر 
االفراج س����عادته انسته السؤال عن هذه التغييرات. هاني 
رمزي س����يقوم بتصوير »منس بوند 2« عقب انتهائه من 
تصوير فيلم »الراجل الغامض بسالمته« الذي سيستأنف 
تصويره 20 فبراير اجلاري. كانت الرقابة برئاس����ة سيد 
خطاب معترضة على سيناريو الفيلم بعد اعتراض وزارة 
الداخلية عليه. يذكر ان اجلزء االول من فيلم »منس بوند« 
كان قد مت عرضه في 2008، وهو من تأليف طارق عبداجلليل 
واخراج احمد البدري، انتاج محمد حسن رمزي شاركت في 

بطولته دوللي شاهني.

تكرمي سيرين أثناء احلفل

سيرين عبدالنور

سيرين تتوسط األطفال املرضى بالسرطان

سيرين تالعب أطفال السرطان
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نظم ط���الب اجلامعة اللبنانية االميركية في بيروت 
L.A.U حفال خيريا الطفال السرطان وكانت جنمة احلفلة 
الفنانة سيرين عبدالنور التي غنت ورقصت ولعبت مع 
االطفال، البداية كانت مع فيلم وثائقي قصير عن معاناة 
هؤالء االطفال، تاله عرض ترفيهي مع املهرجان والذي 
اضحك االطفال ومت تخصيص بعض الفقرات الترفيهية 
لالطفال. اما اخلتام فكان مع النجمة سيرين عبدالنور التي 
ما ان اعتلت املسرح حتى علت معها الهواتف احملمولة 

اللتقاط الصور لها.

المطوع يعتذر عن عدم االستمرارية في إعداد »عدنيات«!

مفرح الشمري
علمت »األنباء« ان املعد اإلذاعي عبداحملسن 
 املط���وع قدم كت���اب اعت���ذار ملراقب���ة محطة 
كويت FM خديجة دشتي عن عدم استمراريته 
 في اع���داد البرنام���ج الغنائ���ي »عدنيات« في 
ال���دورة املقبلة التي تنطلق في األول من أبريل 
املقبل رغم متسك ادارة احملطة به كمعد للبرنامج 
الذي حقق شهرة واسعة منذ 2005 حتى يومنا 
هذا، ولكن املعد عبداحملسن املطوع فضل عدم 

االس���تمرارية في البرنامج ال���ذي يقدمه املذيع 
محمد اجلاس���ر ويخرجه جاسم الفرس ويبث 

كل خميس.
ولم يذكر املطوع في كتاب اعتذاره األسباب 
التي دفعته لالعتذار خاصة انه من املعدين الذين 
يش���ار اليهم بالبنان في اعداد البرامج اإلذاعية 

.FM التي تبث عبر أثير محطة كويت
ورفض املطوع ذكر األسباب ل� »األنباء« التي 
اتصلت به ملعرفة حقيقة تقدمه بكتاب االعتذار 

لكنه أكد تقدميه  كت���اب اعتذار ملراقبة احملطة 
خديجة دشتي منذ أسبوع وحتى هذه اللحظة 

لم يصله جواب عليه.
واضاف املطوع انه يفضل ان يحتفظ باألسباب 
لنفسه خاصة انه سيغادر الديرة اليوم متوجها 
الى العاصمة البريطانية للمش���اركة في دورة 
ال���� BBC التي تنظمها هيئة اإلذاعة البريطانية 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم مع زميليه س���عود 

املسفر وزيد الصانع.

يذكر ان برنامج »عدنيات« تناول أبرز جنوم 
الل���ون العدني مثل عب���ود خواجه، عوض بن 
ساحب، يوسف املطرف، خالد املال، راشد احلملي 
 FM وذلك منذ انطالقته عبر اثير محطة كويت
عام 1996 حيث تص���دى لتقدميه املذيع جنيب 
الكندري مع املخرج سمير بوحمد ومن ثم تولى 
تقدميه املذيع محمد اجلاسر مع املخرج جاسم 
الفرس ويعتبر من أبرز البرامج الشبابية التي 

جتد إقباال منقطع النظير من الشباب.

رفض اإلفصاح عن األسباب لـ »األنباء« بعد تقديمه كتابًا لمراقبة المحطة

عبداحملسن املطوعمحمد اجلاسر جاسم الفرس جنيب الكندري

»الداخلية« تفرج عن »نمس بوند 2«


