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 ممثل بعد ما «نصحوه»  16 
ربعه انه ما يصير ملقوف في 
التصوير طنشهم  لوكيشني 
والنتيجة انـــه مخرج عمله 
اليديد طرده من اللوكيشن.. 

تستاهل! 

انها   مقدمة برامـــج تعتقد 
االفضل من بني زميالتها هاأليام 
قاعدة متدح نفسها بني ربعها 
واملصيبـــة بعدمـــا واجهوها 
زميالتها نكرت هالشي.. الچذب 

حبله قصير!

 مدح لقافة
 ممثلة شابة «فرحانة» 
وايد النه احد املنتجني عرض 
عليها املشــــاركة في عمله 
اليديد بــــس اهلها رفضوا 
هاملشــــاركة النه دراستها 

اهم ..«فرحة ما متت»!

 دراسة

«MBC»قصة هوانا» يرى النور ١٧ الجاري على» 
 يشارك فيه أكثر من ٤٥ فنانًا وفنانة ومن إنتاج «لوجو ميديا»

الذين افتقدوا مثل هذه االعمال 
الهادفـــة على  الرومانســـية 
شاشات التلفزيون منذ فترة 
طويلة خاصـــة انه يتعرض 
النواع احلب الذي نعرفه مثل 
احلب الذي يتوج بالزواج كذلك 
احلـــب القاتل الذي يكون من 
املراهقة  طرف واحد وحـــب 
والـــذي يتحول الى ســـراب 
وحب العجوز لفتاة تصغره 
وحب املتزوج من فتاة اخرى 
العازب لفتاة متزوجة  وحب 
وغيرها من انواع احلب حتى 
يتعرف املشاهد على حقيقة 
احلب الذي نسمع عنه وما هي 
نهايته، وذلك من خالل عرض 
القصص باسلوب جميل وبعيدا 

عن االسفاف.
  يذكر ان مسلســـل «قصة 
هوانـــا» اســـتغرق تصويره 
ما يقـــارب ٩٠ يوما وهو من 
انتاج مركز تلفزيون الشرق 
االوســـط  MBC باشراف عام 
من قبل املدير االقليمي حملطة 

الـ MBC احمد العساف. 

اجلهة املنفذة للعمل ان «قصة 
هوانـــا» هـــو تكملة لقصص 
«الـــف ليلة وليلة» مع بعض 
البســـيطة ومنها  التغييرات 
تقليص زمن القصة في احللقة 
الواحدة، مشيرا الى ان قصص 
احلب املوجودة في هذا العمل 
واقعية، واصحابها ال يزالون 

يعيشون بيننا.
  ومتنى املطيـــري ان ينال 
املسلســـل اعجاب املشاهدين 

 محمد حسني املطيري

 دينا 

 جورج وسوف

 شمس الكويتية 

 وائل كفوري 

 احمد ايراج وفاطمة الطباخ احمد الصالح مع سالم العطوان

 عظم اهللا أجرك يا الخلف

 تتقدم أسرة «األنباء» بأحر التعازي واملواساة من 
املطرب الكبير نبيل شعيل في وفاة املغفور لها بإذن 
اهللا عمته. ســـائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.
  «إن هللا وإن إليه راجعون» 

 تتقدم أســـرة «األنباء» بأحر التعازي واملواساة 
من املخرج السينمائي الشاب أحمد اخللف في وفاة 
املغفور لها بإذن اهللا والدته. سائلني اهللا العلي القدير 
ان يتغمد الفقيدة بواســـع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
  «إن هللا وإن إليه راجعون»

 

 دينا تنفي تهمة القتل وتستعين 
بالشرطة لتبرئتها من المخدرات

 

 جورج وسوف يعود إلى السويد 
  بعد عامين من إيقافه لحيازته الكوكايين

 شمس الكويتية سفيرة جمعية لرعاية المهاجرين

 نفت الراقصة دينا صحة ما ذكرته تقارير إعالمية بشأن توجيه 
النيابة لها تهمة القتل اخلطأ ألحد األشخاص أثناء قيادتها لسيارتها، 
مؤكدة أن التهمة املوجهة إليها هي حيازة مخدرات وخمور، وقالت 
في تصريح لـ «mbc.net»: خضعت للتحقيق في نيابة النزهة شرق 
القاهرة، والتهمة املوجهة لي هي حيازة مخدرات وخمور، بعد أن 
تراجع سائقها عن أقواله السابقة التي حتمل فيها املسؤولية عن 

اجلرمية.
  وأضافت: أسعى اآلن بكل طاقتي للدفاع عن نفسي باالستعانة 
بشـــرطة السياحة إلثبات أني لم أقم أبدا من قبل بقيادة سيارتي، 
معربة عن دهشتها من تغيير السائق ألقواله، بعد أن اعترف أنه 
هو الذي كان يقود الســـيارة التي مت ضبـــط املخدرات بها، لكنه 
تراجع عـــن اعترافاته، ما أدى بالنيابة إلـــى توجيه التهمة إليها 
واستدعائها من جديد، مضيفة: االستدعاء امتد إلى بعض املقربني، 
سواء لي أو للسائق، مثل مدير أعمالي الستكمال التحريات والنظر 

في التهمة من جديد. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  بعد غياب حوالي سنتني عن السويد اثر ايقافه في ستوكهولم 
بتهمـــة حيازته الكوكايني في العام ٢٠٠٨، يعود ســـلطان الطرب 
جورج وسوف بحسبما اكده «ميوزيك نايشن» وسيمكث فيها من 

٢٣ إلى ٢٥ اجلاري، حيث يلتقي اجلالية العربية هناك.
  واملعروف ان الوسوف بعد عودته من السويد اثر ايقافه كان اكد 
لعشاقه الذين انتظروه في مطار بيروت انه سيعود إلى السويد 

ليعوض اجلماهير التي انتظرته هناك ولم يطل عليهم.
  من جانب آخر، يتجه الوسوف ٢٦ اجلاري الى املانيا الحياء حفل 
في دورمتوند، وذلك يعد غياب ١٤ عاما، كما تردد أنه لم يحســـم 
أمره بعد حول حفل ليلة رأس السنة، حيث ان لديه عدة عروض 
من لبنان وسورية والسويد، لكنه اختار لبنان، ليكون إلى جانب 
عشاقه على مسرح كازينو لبنان، وقد أعلنوا حالة تأهب استعدادا 

لعيد ميالده في ٢٣ اجلاري. 

 بيروت ـ ندي مفرج سعيد
  عينت الفنانة شمس الكويتية 
ســـفيرة إلحـــدى اجلمعيات 
التي تعنى باألشخاص الذين 
يحملون جنســـيتني، ورعاية 
املهاجريـــن في مختلف الدول 
العربية منها واألجنبية، وتتخذ 
اجلمعية من العاصمة باريس 
مقـــرا لها، مدعومة مباشـــرة 
من احلكومة الفرنسية وعلى 
اتصال بجمعية حقوق اإلنسان 
ومختلف املنظمات اإلنسانية، 
وتضم شخصيات ووزراء من 
دول أوروبية عدة، لكن ليس 

لها نشـــاطات أو توجهات سياســـية، بل عملها يندرج في خانة 
العمل االجتماعي واإلنســـاني. ومن أبرز شـــعارات هذه اجلمعية 
عدم التمييز بني الناس ال عنصريا وال طائفيا وال دينيا. شـــمس، 
وهي عضو مؤســـس في هذه اجلمعية، ستكون سفيرة اجلمعية 
فـــي العالم العربي، على أن تعلن في وقت قريب مختلف األهداف 

واملشاريع األساسية لهذه اجلمعية.
  من جهة أخرى، تستعد شمس إلصدار ألبومها الغنائي اجلديد 
مطلع العام ٢٠١١ بعنـــوان «صباحك خير» كلمات جمعة العربي، 
أحلان وتوزيع ميشـــال فاضل، على أن تبدأ محطات التلفزة بعد 
أيام قليلة بعرض كليب أغنية «يا ملك» التي صورتها شمس في 

بيروت مع املخرج فادي حداد. 

 النيابة تحقق معها بعد تغيير سائقها ألقواله

 مستمعو «ُطب وتخّير»: الوعد كأس آسيا

 يقول املثل: عطي اخلباز خبزه لو أكل..

  أ ـ كله

  ب ـ نصه

  ج ـ ربعه 

 مفرح الشمري
  هنأت أســـرة برنامج املســـابقات «ُطب وتخّير» في حلقته 
املاضية جنوم األزرق لفوزهم للمرة العاشـــرة بكأس اخلليج، 
متمنني ان تستمر هذه الروح القتالية في مبارياتهم بكأس آسيا 
التي ستقام في الدوحة في الـ ٧ من الشهر املقبل وقد شاركهم 
في هذه التهنئة جميع مستمعي البرنامج دون استثناء، األمر 
الذي اســـتغلته أسرة البرنامج املكونة من املعدين علي حيدر 
وخديجة دشتي واملذيع احمد املوسوي واملخرج سعود املسفر 
فقدموا فقرات البرنامج بأجواء مليئة بالفرح والسرور، خاصة 
بعد ان زادت قيمة اجلوائـــز التي وصلت الى أكثر من مليون 
دوالر مقدمـــة من اجلهة املنفـــذة للبرنامج «ميديا فون بلس» 
والشركات الراعية وهي «األنباء»، «زين»، «كوالتي نت»، «منتزه 
خليفة السياحي»، «أطياب املرشود»، «معهد فندق كراون بالزا 
الصحي»، «اجلوثن غاليري»، «أكادميية اجلوثن»، «ليموزين 

اخلرينج».

  كأس آسيا

  طالب عدد من املستمعني جنوم األزرق بتقدمي عروض جميلة 
في مبارياتهم بكأس آسيا بعدما أعادوا الهيبة للرياضة الكويتية 
في كأس خليجي ٢٠، متمنني من املسؤولني الدعم الكافي وتذليل 
جميع الصعوبات أمام الالعبني لتقدمي عروض مميزة في هذه 

التصفيات التي يتابعها القاصي والداني.

  جوائز خاصة

  خصصـــــت أســـرة الـــبرنامج جـــوائـــز خـــاصة تقدمها 
للمستمعني الذين يحرصون على إرسال مسجاتهم يوميا ألرقام 
البرنامج، واجلوائز عبارة عن أجهـــزة آي فون وبالك بيري، 
باالضافة الى االقامة في شاليهات ملكية مقدمة من منتزه خليفة 
السياحي، وقد القت هذه الفكرة استحسان جميع املستمعني. 

 وائل كفوري يطلب مهلة قبل 
الموافقة على تجسيد رشدي أباظة

 جتري حاليا مفاوضات مع املطرب اللبناني وائل كفوري لتجسيد 
شـــخصية الفنان الراحل رشدي أباظة من خالل مسلسل تلفزيوني 

.ì«يروي قصة حياته، واختير له اسم مبدئي هو «الدوجنوان
  وذكرت مجلة «أخبار النجوم» املصرية الصادرة هذا األســـبوع 
أن وائـــل لم يبد موافقته أو رفضه، على الرغم من ترحيبه بالفكرة 
إلى حني انتهائه من دراسة السيناريو وانه طلب مهلة قبل املوافقة 

على بطولة العمل.
  وعن اختيار وائل كفوري على وجه اخلصوص لتجسيد شخصية 
 :ìرشدي أباظة، علق املخرج أسد فوالدكار املرشح إلخراج العمل، قائال
عند اختيار كفوري لم نكن نبحث عن مدى الشـــبه بقدر بحثنا عن 
الكاريزما اخلاصة بالفنان التي جتعله األقرب إلى الشخصية، وأعتقد 
أن كفوري يتمتع بسحر وجاذبية خاصة، صحيح ليست كجاذبية 
رشدي أباظة، إال أنه فنان محبوب، ملمحا الى انه لم يتحدد بعد إذا 

ما كان العمل سيلحق بركب شهر رمضان املقبل أم ال.
  اجلدير بالذكر أن األيام القليلة املاضية شـــهدت تسريب أحدث 
أغنيات وائل كفوري «وبقول شـــفيت» من كلمات منير بو عساف، 
وأحلان هشام بولس على اإلنترنت، قبل طرحها باألسواق. واستطاعت 
األغنية أن تســـتحوذ على إعجاب اجلماهير، وكان هذا واضحا في 

عدد املشاهدات التي تعدت ١٥٠ ألف شخص. 

 عّظم اهللا أجرك يا بو شعيل

 مرام
   في المسلسل

 

 مفرح الشمري
  بعد طـــول انتظار تعرض 
محطـــة الــــ MBC ١٧ اجلاري 
مسلســـل «قصة هوانا» وهو 
من تأليف احمد الفردان واخراج 
محمد القفاص ويعتبر التجربة 
الدرامية االولى لشركة «لوجو 
ميديا لالنتاج الفني» ويقع في 
٣٠ حلقة مت تصويرها في ملكة 

البحرين والكويت.
  ويسرد املسلسل قصص حب 
واقعية ويقوم بادوار البطولة 
فيه نخبة من جنوم اخلليج 
النبهان، احمد  مثل: جاســـم 
الصالح، غازي حسني، خالد 
امني، فيصل العميري، صالح 
املال، احمد ايراج، مرام، فاطمة 
الطباخ، هند البلوشي، يعقوب 
عبداهللا، خالد البريكي، حسني 
البالم، سالم  املهدي، مشاري 
العطوان، شيماء علي، صمود، 

باسمة حمادة وآخرين.
  ويـــرى مدير عام شـــركة 
«لوجو ميديا لالنتاج الفني» 
محمد حسني املطيري بصفته 


