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مخرج بع���د ما جمع 
اخلب���رة م�������ن ع���دة 
هاالي�����ام  مخرج�����ن 
شايف نفسه وما يرد على 
اتص������االت الصحافة.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثل خليجي انبطت 
چبده من احد املنتجن اللي 
قاعد مياطله في ع����دم 
دفع أجره بعدم�����ا خّلص 
تص���وير مش���اه���ده.. 

صچ أي شيء!

اتصاالت أجر
ممثلة »ابتلشت« بأحد 
املنتجن اللي كان مواعدها 
انه يحط اسمها بشكل حلو 
في مسلسله اللي ينعرض 
احلن بس وعده طلع أي 

شي.. اهلل يعينچ!

وعد

»الذيب« أحمد املوسوي )فريال حماد(فريق البرنامج مع طفلني موهوبني

»FM دعوة »األطفال الموهوبين« للمشاركة في »كنز

مفرح الشمري
وّجه »الذيب« أحمد املوس���وي الدعوة 
جلميع األطفال املوهوبن للمش���اركة في 
برنامج »كنز FM« إلبراز مواهبهم في الشعر 
والغناء والتقليد للف���وز بالهدايا الثمينة 
املقدمة من »زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »معهد كراون بالزا الصحي«، 
»مطاع���م فندق ك���راون ب���الزا«، »أطياب 
املرشود«، »آركو بالينو«، »فروت بوكيه 
رفلكشن«، »صالون كتوركت«، و»ايه ون 

لتأجير السيارات«.

تشارجر.. السبت

تشهد حلقة السبت املقبل من البرنامج 
السحب على سيارة »تشارجر« األولى املقدمة 
من اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا فون بلس« 
فمن يكون صاحب احلظ اجلميل في الفوز 

بهذه السيارة الشبابية رجال أم امرأة؟

جميع الجنسيات

الشيء اجلميل في برنامج »كنز FM« انه 
موجه جلميع اجلنسيات من عمالء »زين« 
فقط خاصة ان األرقام تختار عشوائيا عن 
طري���ق »الكمبيوتر« ويتم االتصال عليها 
ليربح���وا جوائزه التي تصل الى مليوني 

دوالر.

للفوز بجوائزه المقدمة من »زين« و»األنباء« وعدد من الشركات المساهمة

أين يقع برج إيڤل:
أ ـ اجنلترا
ب - روما

ج - باريس

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

يعقوب عبداهلل في لوكيشن »أنني«

شيماء علي مع املخرج محمد دحام

»أنين« مهدد بـ » اإليقاف «
مفرح الشمري

كشفت مص�ادر موثوقة 
ل� »األنباء« ان املسلسل 
االجتماع���ي »أنن« الذي 
يع���رض حالي���ا عل���ى 
شاش�ة »الوطن« مه���دد 
ب� »اإليقاف«، خصوصا أنه 
مت عرض نصه على جلنة 
رقابة النصوص في وزارة 

اإلعالم  ورفض.
وأضافت املصادر ان 
نص »أن���ن« قّدم للجنة 
النصوص بعدما ش���رع 
املخ���رج محمد دحام في 
تصوي���ر مش���اهده ولم 
يكن اس���مه »أنن« وإمنا 
»بقايا أنن وندم« وبعد 
قراءته م���ن قبل أعضاء 
اللجن���ة مت رفض���ه ألن 
نصه غير مفهوم املضمون 
ومت إبالغ اجلهة املنتجة 
املنفذة للعمل بقرار جلنة 

النصوص!
واس���تغربت املصادر 
اس���تكمال املخرج محمد 
العمل  دح���ام تصوي���ر 
وعرضه رغم رفض النص 
متسائلة هل يضع دحام 
أعضاء اللجنة أمام األمر 
الواق���ع بعدما اس���تبدل 
عنوان���ه ليصبح »أنن« 
ب���دال م���ن »بقاي���ا أنن 
الذي يهدد  وندم«؟ األمر 
ب� »إيقافه« وفقا لقانون 

املرئي واملسموع.
يذكر ان مسلسل »أنن« 
من بطولة القطري صالح 
املال ويعق���وب عبداهلل 
ومحمود بوشهري وشيماء 
عل���ي ولطيف���ة املجرن 

وعبداحملسن القفاص.

ه بعدما رفضت »الرقابة« نصَّ


