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أسمهان توفيق: ندمانة إني اشتغلت مع وليد العوضي

مفرح الشمري
بش���كل مفاجئ انسحبت الفنانة 
القديرة أس���مهان توفيق من فريق 
مسلسل »تورا بورا« بعد تصويرها 
العديد من مش�������اهده في مدي��نة 
وزازات املغربية وطلبت من القائمني 
عليه عدم إدراج اسمها مع الفنانني 
املشاركني في املسلسل حني عرضه 
على الشاش���ة دون ذكرها لألسباب 
التي دفع�تها التخاذ هذا القرار خاصة 
ان دورها في »تورا بورا« من األدوار 
الرئيسية حيث جتسد دور »أم طارق« 
بطل العمل وه���و الفنان خالد أمني 
الذي يكتش�������ف اهله انض���مامه 
الى صفوف طالبان بعد رحلة بحث 

شاقة.
الفنانة أسمهان  التقت  »األنباء« 

توفيق في احد املؤمترات الصحافية 
الت���ي أقيمت مؤخرا وس���ألتها عن 
حقيقة هذا االنسحاب املفاجئ فأجابت 

قائلة:
نعم انس���حبت م���ن فريق عمل 
مسلسل »تورا بورا« بعدما صورت 
العديد من مشاهده وكذلك طلبت منهم 
عدم وضع اسمي في تتر املسلسل.

ليش؟
ما أقدر أقول ليش بس مخرج العمل 
وليد العوضي يدري ليش وانا ندمانة 
اني اشتغلت معاه ألني اعتقدت انه 
مخرج يحترم فريقه بس لألسف كان 
اعتقادي مو مبحله ولهالشي قررت 
االنسحاب مع انه عندي مشاهد كثيرة 

لم تصور بعد.
أكيد صاير شي چايد خالچ تاخذين 

هالقرار؟
ما ودي أقول شي ومع األيام راح 
تعرفون ليش انسحبت وساعتها لكل 

حادث حديث.
وإحقاقا للحق ملعرفة األس���باب 
احلقيقية وراء انسحاب الفنانة القديرة 
أس���مهان توفيق من مسلسل »تورا 
بورا« قامت »األنباء« باالتصال على 
هاتف املنتج واملخرج وليد العوضي 
ولكن دون جدوى ألن الهاتف خارج 

منطقة التغطية.
يذكر ان مسلس���ل »ت���ورا بورا« 
م���ن تأليف رياض س���يف وبطولة 
الفنان القدير سعد الفرج وخالد أمني 
الطراروة  الزيد وعبداهلل  وعبداهلل 
وآخرين ويتص���دى إلخراجه فريق 
متخصص من بريطانيا وأملانيا بقيادة 
املخرج وليد العوضي الذي يتصدى 

إلنتاجه أيضا.

دمشق ـ هدى العبود
الفن���ان  يش���ارك 
عماي���ري  عبداملنع���م 
العام مبسلس���لني  هذا 
اجتماعي���ني يناقش���ان 
قضايا الفساد االجتماعي 
بجرأة ش���ديدة، حيث 
كانت له مش���اركة في 
مسلسل »لعنة الطني« 
مع املخرج احمد ابراهيم 
احمد، والذي يلقي الضوء 
الرش���اوى  على خفايا 
واالنح���راف في مرحلة 
الثمانيني���ات من القرن 
املاضي، وايضا بتجربة 
جديدة مع شركة غولدن 
الي���ن، ويلعب عمايري 
حاليا شخصية ابو عدنان 
حديث النعمة في مسلسل 
»اخلبز احلرام« ويكتشف 
املش���اهد ان لديه مكتبا 
عقاريا حصل على امواله 
بطرق غير مش���روعة 
يورط غيره باملخدرات 

مستغال فقرهم املادي.

مفرح الشمري
وجهت املذيع���ة حبيبة 
العبداهلل نداء لألش���خاص 
الذين يبحثون عن »الكشخة« 
دائما، خصوصا عمالء »زين« 
بأن يس���ارعوا في ارس���ال 
»مس���چاتهم« لبرنامجه���ا 
اليومي »اربح مع زين« لكي 
يفوزوا بجوائزه التي تصل 
قيمتها ملليون دوالر، وذلك من 
»غير أسئلة وال هم يحزنون« 
وحتى تكون »كشختهم« غير 

شكل.

توزيع الجوائز

سي��تم خ����الل االسبوع 
اجلاري توزي���ع اجل����وائز 
ع�����لى الف�����ائزين في حلقات 
ال����برنامج ال��سابقة، وذلك 
عن طريق ارس���ال »مسچ« 

لهم.
يذك���ر ان برنامج »اربح 
مع زي���ن« ترعاه العديد من 
الشركات واملؤسسات منها  
»األنب���اء و»زي���ن« ومنتزه 
خليفة السياحي و»تيلي سني« 
وشركة »كونسبت« للهواتف 

وغيرها.

بعد انسحابها المفاجئ من مسلسل »تورا بورا«
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زينب العسكري تكرم أسمهان لتعاونها معها

املخرج وليد العوضي أثناء تصوير »تورا بورا« خالد أمني في مسلسل »تورا بورا«

عبداملنعم عمايري

حبيبة العبداهلل

عبدالمنعم عمايري يعيش أجواء الفساد

يبّث يوميًا عبر »كويت F.M« برعاية »األنباء«

»كشخة« مشتركي »اربح مع زين« غير

من أغاني أم كلثوم:
أ ـ األماكن

ب ـ األطالل

احلّفافة اللي صارت ممثلة 
ه���االي���ام تبي »تس���وي« 
حفل���ة علش���ان موقعه���ا 
االلكتروني اليديد وتبي تدعي 
كل الصحافة على قولتها.. 

اهلل يكملچ بعقلچ!

ممثلة هااليام تلف و»تدور« 
على مكاتب املنتجني علشان 
يساعدونها في اكتمال تصوير 
اللي منتجته بسي  مسلسلها 
معطينها طاف النه قص ولزق.. 
يبه انتي وين واالنتاج وين!

حفلة تصوير
فنان���ة قدي���رة رفضت 
كل الواس���طات اللي يابتهم 
لها ممثلة خليجية علشان 
تش���تغل معاها ف���ي عملها 
اليديد النه مشاكلها وايد وما 

حتترم احد.. كفو واهلل!

رفض

 )فريال حماد(حبيبة مع علي حيدر في البرنامج

بشار جاسم
انته����ت النجم����ة إلهام 
الفضالة من تصوير مشاهدها 
في مسلسل »حيتان وذئاب« 
وهو م����ن تأليف حمد بدر 
وإخراج س����هالن الدعباس 
وبطولة صالح املال وهدى 
حمادة ومشاري البالم وأمل 
عبدالك����رمي وغدي����ر صفر 

ونواف النجم.
وعن دورها تقول: دوري 
حلو وجديد وهو شخصية 
مبلتع����ة ولس����انها طويل 
العديد من  وتتس����بب في 
املشاكل بالعائلة وانا سعيدة 
جدا بهذا الدور وأتوقع ان 
املش����اهدين س����ينتظرون 
مش����اهدتي في العمل ألنها 
الكوميدية  تعتبر املشاهد 
باملسلس����ل وليست بقصد 

القسوة.
وتضيف: ومع اتصالكم 
وقعت العقد م����ع القديرة 
س����عاد عبداهلل وبصراحة 
هاإلنسانة تعاملها جد راق 
مث����ل فنها وهالش����ي أكيد 
م����و غريب عل����ى أم طالل 
وهالتع����اون كنت ناطرته 
من سنني واحلمدهلل حتقق 
هالشي من خالل مسلسل 
»زواره خميس« للكاتبة هبة 
مشاري حمادة إخراج محمد 

القفاص.

إلهام الفضالة: أنا »مبلتعة ولساني طويل«

إلهام الفضالة


