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ممثلة »عاهدت« فريق 32
عملها اليديد بأنها تكون 
ملتزمة مبواعيد تصويره 
بعدم���ا أحرجتهم چدام 
القناة.. خير  مسؤولي 

إن شاء اهلل!

ممثلة »نفت« أنها على 
عالقة بأحد املنتجني بعد ما 
فضحتها زميلتها اللي تبي 
ترفع عليها دعوى قضائية 
علشان ترد اعتبارها.. حط 

حيلهم بينهم!

إحراج عالقة

»قصة هوانا« حكايات حب حقيقية ألشخاص يعيشون بيننا
»األنباء« تنفرد بنشر صوره بعد انتهاء تصوير حلقاته استعدادًا لعرضه على الـ »MBC« قريبًا

المطيري: المسلسل يقع في 30 حلقة منفصلة من تنفيذ »لوجو ميديا«
مفرح الشمري

»شهرزاد«، »مجنون ليلى«، 
»جمي����ل وبثين����ة« و»روميو 
وجوليت« قصص حب جميلة 
البش����رية بعيدا عن  عاش����تها 
التي أصبحت  احلروب والقتل 
حاليا تتصدر النشرات اإلخبارية، 
ظل����ت هذه القص����ص اجلميلة 

»وقودا« للناس وحلظة استرخاء 
من تعب احلياة بعد ان أصبحوا 
يعيشون هذه األيام في حروب 
يومية، لذلك تبنت شركة »لوجو 
ميدي����ا لإلنتاج الفن����ي« اظهار 
اجلانب اآلخر م����ن هذه احلياة 
وهو قصص احلب التي عاشها 
اإلنسان في هذا العصر لتسليط 

الضوء عليها لعالج مش����اكلها 
االجتماعية سواء النفسية منها 
العاطفي����ة، وذلك من خالل  أو 
مسلس����لها »قصة هوانا« الذي 
 MBC �ال سيعرض على شاشة 
قريبا مبشاركة أكثر من 45 فنانا 
وفنانة من تأليف أحمد الفردان 

وإخراج محمد القفاص.

»األنباء« التي تنفرد بنش����ر 
صور املسلس����ل بعدم����ا اكتمل 
تصوير جميع مش����اهده، حيث 
اس����تضافت مدير عام ش����ركة 
»لوجو ميدي����ا لإلنتاج الفني« 
محمد حس����ني املطيري بصفته 
اجلهة املنفذة لهذا املسلسل الذي 
قال: »قصة هوانا« حكايات حب 
تقع في 30 حلقة، كل حلقة قائمة 
بذاتها ومت التصوير في مملكة 
البحرين الشقيقة والكويت على 
م����دى 90 يوما وهذا املسلس����ل 
برأيي هو تكمل����ة ل� »ألف ليلة 
وليلة بتغيير بسيط وهو اننا 
في »قص����ة هوانا« قلصنا زمن 
القصة في حلقة واحدة يعني ما 
نحتاج الى صياح ديك الصباح 
حتى يستسلم فيها امللك العاشق 

للنوم.
وأشار املطيري إلى ان القصص 
املوجودة في هذا العمل قصص 
حب واقعية حدثت وأصحابها 
يعيشون بيننا، مشيرا الى ان قناة 
ال� MBC ستعرض هذا العمل قريبا 
على شاشتها بعدما تنتهي عملية 
مونتاج حلقاته ال� 30، متمنيا ان 
تنال حلقات هذا املسلسل اعجاب 
املشاهدين الذين افتقدوا مثل هذه 
األعمال الرومانسية على شاشات 

التلفزيون.

فاطمة الصفي وخالد البريكي

فاطمة الطباخ وأحمد إيراج في إحدى احللقات

شيرين عبدالوهابسيرين عبدالنور

أحمد العساف يتوسط محمد حسني املطيري واملخرج محمد القفاص

شيماء علي وفيصل العميري ومشهد مؤثر

أحمد الصالح وسالم العطوان في املسلسل

خالد أمني في مشهد من املسلسل

»روتانا« تضع النقاط على الحروف سيرين تنفي حملها
لغياب شيرين عن »آخر من يعلم« بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نفت الفنانة سيرين عبدالنور حملها خاصة 
بعد أن سرت شائعات خالل االيام املاضية تؤكد 
أنها تنتظر مولودها األول وأنها ستبتعد عن 
الساحة الفنية، وتردد أن اخلبر أثار انزعاج عدد 
من متعهدي احلفالت الذين أبرموا معها عقودا 

حلفالت غنائية معها خالل الفترة املقبلة.
وقد أطلت سيرين من خالل عدد من الشاشات 
لتكذيب هذه االشاعة وقد اتهمت زميلة لها لم 
تعلن عن اسمها بأنها كانت وراء انتشار هذه 
الش���ائعات في هذا الوقت بالذات رغبة منها 
في ابعاد انظ���ار املنتجني ومتعهدي احلفالت 
عنها بعد ان اش���تعلت نيران احلقد والغيرة 

في قلبها.
يذكر أن هذه ليست املرة األولى التي تطال 
سيرين ش���ائعة كهذه حيث قيل منذ حوالي 
العامني انها حامل وما عزز االعتقاد يومها بأنها 
حامل استعانة شكري أنيس فاخوري مبلكة 
جمال لبنان للعام الفائت ندين جنيم لتؤدي 
دور البطولة بدال من س���يرين، بينما السبب 
الرئيسي عدم قدرة األخيرة على تنسيق وقتها 

بني التمثيل واعداد األلبوم الذي صدر.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عممت ش����ركة »روتانا« في بيان وضعت فيه النقاط فوق احلروف 
جلهة غياب الفنانة شيرين عبدالوهاب عن برنامج »آخر من يعلم« حيث 

أوضحت ان سببا عائليا كان وراء اعتذار الفنانة.
وكانت اخبار مت تداولها اشارت الى تغيب شيرين عن موعد تصوير 
احللقة دون اعتذار، وقد أقفلت جهازها اخلليوي مما وضع البرنامج في 

موقف حرج. وجاء في البيان الذي وزعته »روتانا«:
كانت تناقلت بعض وسائل االعالم مؤخرا موضوع مشاركة الفنانة 
ش����يرين عبدالوهاب في برنامج »آخر من يعلم« على شاشة ال� »ام بي 
س����ي«، حيث اضطرت الفنانة وحتت ضغط ظ����رف عائلي مفاجئ أن 
تعتذر في اللحظات االخيرة عن عدم املشاركة، اال ان البعض بدأوا بكيل 
االتهامات للنجمة ش����يرين متهمني اياها بأنها لم تلتزم باملوعد املقرر، 

وبأنها تصرفت بشكل غير مسؤول.
ويهم املكتب االعالمي لشركة روتانا للصوتيات واملرئيات أن يؤكد 
أن الفنانة ش����يرين والتي يدير أعمالها قسم ادارة االعمال في الشركة 
قد تعاملت مع االمر بش����كل احترافي ع����ال، وقد قام مكتب ادارة اعمال 
الفنان����ة في »روتانا« بتوجيه خطاب الى ادارة القناة بتاريخ 8 فبراير 

2010، يطلب من خالله الغاء أو تأجيل موعد التصوير.
وأوضح خالل اخلطاب اسباب اعتذار شيرين، كما أن الفنانة شيرين 
لم تكن لتعتذر عن عدم املش����اركة في هذا البرنام����ج الراقي لوال هذه 

االسباب املفاجئة التي منعتها من املشاركة.

جاسم النبهان - احمد الصالح 
- غازي حسني - هند البلوشي 
- احمد ايراج - رامي العبداهلل 
- حمد العماني - شهد الياسني 
- صمود - شيماء علي - وائل 
جن����م - حمد ناصر - بثينة 
الرئيسي - وفاء مكي - خالد 
أمني - رميا الش����عار - مرام 
- فيصل العميري - يعقوب 
عبداهلل - روبا مأمون - خالد 
البريك����ي - عبداهلل بهمن - 
صالح املال - باس����مة حمادة  
- انور احمد - س����عاد علي 
- فاطمة الصف����ي - فاطمة 
 � البالم  الطباخ - مش����اري 

سالم العطوان  واخرون.

فريق العملالفنانون المشاركون 

املخرج: محمد القفاص
تأليف: احمد الفردان

مدي���ر التصوي���ر: فضل 
عثمان

مدي���ر اإلض���اءة: هان���ي 
الغامن

مش���رف الصوت: محمد 
الدملاني

مدي���ر املوق���ع: حس���ن 
العويناتي

املخ���رج املس���اعد: فه���د 
مندي

مس���اعد مخ���رج: عم���ار 
الكوهجي � حمد النوري

مت التصوير بوحدة ديبي 
فوكس لإلنتاج الفني

امل���ونت���اج بوحدة  ت���م 

لوج���و ميدي���ا لإلنت���اج 
الفني

مونتاج: عباس اليوسفي
مدي���ر اإلنت���اج: الف���ي 

الشمري
أشرف على اإلنتاج: سميرة 
� عبدالرحم���ن  يعق���وب 

اجلميل
إنت�����اج مرك���ز تلفزيون 
 mbc الش���رق األوس���ط

2010
منتج منفذ وإشراف فني 
شركة لوجو ميديا لإلنتاج 

الفني
املخرج املنفذ: خالد جمال

الع���ام: أحمد  اإلش���راف 
العساف

سكرتيرة في معهد 
املسرح هواياتها تربط 
العصاعص بني الدكاترة 
واألساتذة، وفوق هذا 
تش���تغل باإلقامات.. 

كّدينا خير!

إقامات

مرام حامل في »قصة هوانا«


