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مط���رب »فصل« على أحد 
امللحنني اللي طلب منه فلوسه 
كاش قبل ما يعطيه ماس���تر 
اللي مسجل عليه اللحن لدرجة 
هدده أنه ييبله املخفر.. يبه عط 

الريال فلوسه وخذ شغلك!

ممثلة »عّبرت« عن خيبة أملها 
في املشاركة بأحد االعمال الكوميدية 
الل���ي قاع���د يصورونه���ا احلني 
بسّبة نومها املتقلب واللي طّوف 
 عليها تصوير مشاهدها األولية..

اهلل كرمي!

تهديد تصوير
ممث���ل »ح���س« ان���ه 
املنتجني ما يبونه بأعمالهم 
الدرامية ألنه شروطه صعبة 
وأجره وايد عالي هااليام 
 يفكر أنه ينتج حق نفسه..

خير ان شاء اهلل!

إنتاج

املنتج رزاق املوسوي مها محمد مع رزاق املوسوي في مؤمتر »احلب اللي كان« طيف

ريان

احمد املوسوي فرحان بفوز األزرقمحمد سعد 

)فريال حماد( أسرة البرنامج في لقطة تذكارية

من سيفوز بـ »هامر« ألو فبراير غدًا؟
مفرح الشمري

هنأت أس���رة البرنامج اليومي »أل���و فبراير« الذي يبث عبر 
أثي���ر موجات »كويت FM« برعاية »األنباء« و»زين« أهل الديرة 
بصعود »األزرق« الى نهائيات كأس آس���يا 2011 التي ستقام في 
العاصمة القطرية بعد تعادله مع شقيقه املنتخب العماني متمنني 
ل جميع أمورنا الرياضية حتى يعود »األزرق« للتألق كما  ان تحُ

كان من قبل.

فرحة الفوز

كانت فرحة الفوز واضحة على املذيعني أحمد املوسوي وحنان 
جابر من خالل تقدميها لفقرات البرنامج خاصة بعد نهاية املباراة 
ألن أعصابهما كانت مش���دودة مع أجوائها الساخنة وشاركهما 
هذه الفرحة املستمعون الذين بعثوا بتهانيهم الى أسرة املنتخب 

متمنني له التوفيق في كأس آسيا 2011.

من سيفوز؟

استعدت أسرة البرنامج بالتعاون مع جلنة »املالية« و»اإلعالن 
التجاري« لترتيب فقرات احللقة األخيرة من برنامج »ألو فبراير« 
التي تبث غدا ملعرفة من الفائز بجائزة البرنامج الكبرى »جيب 
هامر 2010« املقدمة من ميديا فون بلس اجلهة املنفذة للبرنامج 
من خالل جرد أرقام املشاركني املخزنة في »الكمبيوتر« باالضافة 
الى األرقام اجلديدة التي ستشارك في احللقة األخيرة قبل بداية 

السحب النهائي إلعطاء كل ذي حق حقه.

أسرة البرنامج هنأت أهل الديرة بصعود »األزرق« إلى كأس آسيا 2011

يعشي املساكني وأصله من طني:
أ – التمر

ب – البطاط
ج – الفقع

»اللمبي 8 جيجا« 
في قلعة الكبش

ريان 
يخرج 

من 
السجن

القاهرة ـ سعيد محمود
بدأ فريق عمل فيلم »اللمبي 
8 جيجا« في تصوير عدد من 
مش���اه��ده في منطق���ة قلعة 
بالقاهرة والتي جتمع  الكبش 
محمد س���عد مبي عزالدين في 
الداخلي  التصوير  احد مواقع 

هناك.
»اللمبي 8 جيجا« هو االسم 
الذي اختاره محمد سعد لفيلمه 
اجلديد الذي كتبه نادر صالح 
الدين ويخرج��ه اش��رف فايق 
بدال من »محام���ي باالك��راه«، 
ويجسد فيه دور طالب في كلي��ة 
احلقوق يرسب اكثر من مرة في 
اقتناعه  النهائية لعدم  السنة 
بالدراسة، وبعد تخرجه يضطر 
الى العمل باحملاماة، ومن املقرر 
ان يسافر فريق العمل االسبوع 
املقبل الى االسكندرية لتصوير 
بع���ض املش���اهد اخلارجي���ة 

للفيلم.

النجمة 
اإلماراتية 

هدى
الخطيب

ندى مفرج سعيد
مت اإلفراج ع����ن الفنان ريان، 
بع����د ان مت إيقافه من قبل قس����م 
التابع  املركزي  مكافحة املخدرات 
للش����رطة القضائية، منذ أسبوع 
بتهمة حيازة املمنوعات. وكان ريان 
قد سلم نفسه للسلطة القضائية، 

ومت تكليف 8 محامني للدفاع عنه 
بعد ان أنكر التهمة املوجهة إليه. 
وكانت تردد معلومات في الوسط 
بأن الفنان اتهم صديقته بتلفيق 
التهمة له. ريان استطاع ان يحقق 
في بدايته جناحا عبر ألبوم »حالة 
غريبة« الذي أنتجته له روتانا منذ 

5 سنوات، وحققت أغنية »أحلى 
غرام« الذي كتب هو كلماتها جناحا 
كبيرا وقتها، وكان يستعد لطرح 
ألبوم جديد له مع »روتانا«. يذكر 
ان ري����ان يتابع تصيله العلمي 
في اجلامعة لنيل شهادة جامعية 

في احلقوق.

مفرح الشمري
»خس���رت النجمة االماراتية هدى اخلطيب 

بسبب مدراء االنتاج اللي عندي«.
بهذه العبارة فتح املنتج رزاق املوسوي قلبه 
ل� »األنباء« التي توجهت الى مكتبه ملعرفة حقيقة 
استبعاده للخطيب من مسلسل »يا صديقي« الذي 
يصور حاليا في الكويت ومن بعدها يستكمل 
تصويره في اوكرانيا، حيث قال: النجمة االماراتية 
هدى اخلطيب من الفنانات امللتزمات في عملهن 
وانا شخصيا من معجبيها وكبرت في عيني عندما 
اتصلت عليها واخبرتها ان هناك دورا يقع من 
12 حلقة في مسلسل »احلب اللي كان«، بحيث 
تكون ضيفة شرف في املسلسل، فرحبت باالمر، 
وكانت وقتها متواجدة في بيروت وبعثت لها 
التذكرة للقدوم الى الكويت وتدخل في لوكيشن 
التصوير بس ألنها مش���اهدها مع الفنانة فرح 
بسيس���و وس���ناء يونس فكان من الصعب ان 
يجتمعن لظروف عند فرح وسناء، فحاولت قدر 
االمكان ان اجمعهن معا، لكن تفاجأت ان هدى 

مش���غولة في الوقت اللي قدرت فيه ان احضر 
فرح وسناء للكويت، وبقينا على هاحلال اال ان 
شرويت عادل مخرجة »احلب اللي كان« كانت 
تريد ان تنتهي من تصوير املسلسل، فاعتذرت 
لها وهي تقبلت هذا االم���ر، واحضرنا الفنانة 
س���لمى سالم لتصوير مش���اهدها واحلمد هلل 
انتهينا من هالعم���ل، واضاف: أكن كل احترام 
وتقدير للنجمة هدى اخلطيب، لكن ما ازعجني 
منها ما س���معت من بعض االشخاص املقربني 
انها جاءت من بيروت على حس���ابها مع انه انا 
الذي بعثت لها تذكرة السفر وصورة التذكرة 
موجودة عندي في املكتب ومع هذا اتفقت معها 
مرة ثانية علشان مسلسل »يا صديقي« لتؤدي 
دور ام البطل ألنني كنت حريصا على وجودها 

في اعمالي.
وبعدين شصار؟

كلمتها عن العمل وكانت موجودة في دبي، 
وقلت لها نبيچ في املسلس���ل وسويت مؤمتر 
بهالش���ي وهي كانت موجودة علش���ان نبلش 

تصوير، وبالفعل صورت 10 مش���اهد وبعدين 
قالت انها عندها مشاكل في دبي والزم تروح مع 
انه هاملسلسل يشارك فيه 37 فنانا عربيا وانا 
متحمل جميع تكاليفهم، فراحت الى دبي وبعد 
فترة اتصلت عليها علشان هالفنانني يخلصون 
تصويرهم، فقلت لها: هدى ضروري جتني علشان 
التصوير وانا راح اطرش���لچ التذكرة، فقالت: 
انا راح اجي ملهرج���ان »كلنا في حب الكويت« 
على حس���ابهم وبعدما نخلص من هاملهرجان 
انتقل الى فندق آخر على حسابكم علشان ابلش 
التصوير، واتفقنا على هالشي وبليلة التكرمي 
كلمها االنتاج عندي علش���ان موعد التصوير 
فردت عليهم قائلة: اول شي انقلوني الى فندق 
ثاني غير الفندق اللي محتضن جنوم املهرجان 
وبعدين نصور، وبلغوني بهالشي ورحت للفندق 
وكلمتها وشكت لي من مدراء االنتاج اللي عندي 
فقلت لها ما يصير خاطرچ اال طيب انا اقدر اؤخر 
التصوير وانقلچ الى فندق ثاني بس هدى نبي 
نخلص ونصور علشان الفنانني السوريني يبون 

ميش���ون، فردت علي تقول: انا حاليا مشغولة 
وايد والزم اس���افر ألن عندي تصوير مسلسل 
ف���ي البحرين، فقلت لها انت���ي عزيزة وغالية 
بس م���ا ترضيها حقي باخلس���ارة وانا اعتذر 
منچ فقمت وجبت الفنانة طيف علشان تصور 
مشاهدها خاصة انه مسلسل »يا صديقي« في 
لوكيش���نات وايد واملخرج عمار رضوان يبي 
يخلص تصويره في الكويت علشان ينتقل الى 
مشاهد اوكرانيا، وبالفعل خسرت النجمة هدى 
اخلطيب بس���بب مدراء انتاجي اللي كل واحد 

منهم حصل جزاءه.
طيب، شنو سالفة مها محمد؟

مها من الفنانات اللي اعزهم وطلبت انها تعتذر 
عن املسلسل مع انها كانت من البداية معاي بس 
ما صورت وال مشهد الرتباطها بتصوير »احلب 
اللي كان« باالضافة ألنه عندها ظروف خاصة 
فقبلت اعتذارها فوّقعت مع الفنانة البحرينية 
سمية اخلنة لتجسيد دورها، خاصة ان سمية 

من زمان مو طالعة على التلفزيون.

الخطيـب وافقت 
كضيفة  معـاي  تكـون 
»الحـب  فـي  شـرف 
مـا  بـس  كان«  اللـي 
وجبـت  نصيـب  صـار 
محمد  ومهـا  سـلمى.. 
اعتـذرت فوّقعـت مع 
الخنة سمية  البحرينية 

الموسوي: خسرت هدى الخطيب
بسبب مدراء إنتاجه في مسلسل »يا صديقي«


