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يتطرق ألدق التفاصيل في حياته 

قال إن شهرتها صنعتها بالفضائح وليس بالفن

محمد العنزي: »املها« رصدت 5 ماليني دوالر 
النتاج فيلم ومسلسل حسن البنا

خطيب منة فضالي السابق: تلقيت التهاني عقب إنهاء ارتباطي بها

مرة أخ���رى يعود اإلمام 
البنا مؤسس جماعة  حسن 
اإلخ���وان المس���لمين ال���ى 
الواجهة الفنية بعدما عرض 
خالل رمضان الماضي مسلسل 
الجماعة م���ع الكاتب وحيد 
حامد وحقق نجاحا جماهيريا 
كبيرا وحظي بتغطية إعالمية 
غير مسبوقة، والذي اعتبرته 
الجماع���ة »مسلس���ل كتب 
أمن���ي« وأعلنت  بتكلي���ف 
ف���ي رمض���ان الماضي عن 
استعدادها إلنتاج مسلسل 
يوضح رؤيتهم، إال أن األمر لم 
يخرج عن طور التصريحات 
الثورة  حتى فاجأتنا بع���د 
بمشروعين لفيلم ومسلسل 

يتناول سيرة حياة البنا.
تفاصيل بسيطة عن الفيلم 
والمسلسل تم كشفها خالل 
المؤتمر الصحافي الذي عقد 
ظهر ام���س االول في فندق 
هيلتون رمسيس بالقاهرة، 
وحض���ره أبناء اإلمام البنا، 
ومدير شركة اإلنتاج محمد 
العني���زي، والفنان رش���يد 
عس���اف الذي سيقوم بدور 
المسلس���ل  البنا في  اإلمام 
المسلسل  والفيلم، ومخرج 
أبوالخي���ر،  عبدالب���اري 
باإلضافة الى القيادي بجماعة 
المسلمين وعضو  اإلخوان 
الس���ابق  الش���عب  مجلس 

أكد املوسيقار عادل حقي � 
اخلطيب السابق للممثلة الشابة 
منة فضالي � إنه تلقى التهاني 
من أصدقائه ومعارفه بعد فسخ 
خطوبته من منة، التي وصفها 
بأنها ممثلة من الدرجة الثانية، 
وأن جنوميته���ا صنعتها عن 
طري���ق الفضائح، وليس من 
الذي  خالل فنها، وقال حقي، 
حصل على حكم نهائي مؤخرا 
باحلجز على جميع ممتلكات 
منة، اس���تيفاء لقيمة الشبكة 
والهدايا طيلة فترة اخلطوبة: 
قال لي كثيرون: احمد ربنا إن 
أمك داعية لك إنك تخلصت من 
هذه العالق���ة، والغريب أنني 
كنت ق���د الحظت أن عددا من 
أصدقائي ومن أقرب الناس لي 
كانوا ق���د قطعوا عالقتهم بي 
طوال فترة اخلطوبة، وما إن 
القصة حتى وجدتهم  انتهت 

وقد عادوا لي من جديد.
وأضاف � في حوار مع مجلة 
»كالم الن���اس« الصادرة هذا 
األسبوع: تعرفت عليها بإحدى 
اجللسات العابرة مع مجموعة 
من األصدقاء، وتطورت املعرفة 
إلى صداقة فخطوبة ففضيحة، 
ثم صراع وقضايا انتهت منذ 
أيام بصدور حكم لصاحلي بعد 

3 سنوات في احملاكم.

مؤلف بدأوا بالفعل في كتابة 
الفيل���م ومراجعته من أجل 
البدء بتصويره وعرضه خالل 
موسم عيد األضحى المقبل، 
فيما تم تحديد موعد عرض 
المسلسل في رمضان 2012 
أيمن  ويكتبه السيناريست 
سالمة ويخرجه عبدالباري 
ابوالخي���ر، مش���يرا الى ان 
التكلفة النهائية للعملين ال 
يمكن تقديرها بشكل دقيق 
إال بعد االنتهاء من الديكورات 
واالتفاق مع الممثلين الفتا الى 
ان الشركة رصدت ميزانية 
مبدئية تقدر ب� 5 ماليين دوالر 
من أجل خروج العملين وهو 
مبل���غ قابل للزيادة نافيا ان 
يكون لجماعة االخوان دخل 
في موضوع الميزانية أو دعم 

المسلسل بأي طريقة.
أما الفنان رش���يد عساف 
فقال ان ترشيحه للمسلسل 
جاء قبل أسبوع فحسب، حيث 
رحب بالفكرة بشدة إلعجابه 
بش���خصية البن���ا وبدأ في 
التحضير لها والعمل عليها 
الكتب عن س���يرته  بقراءة 
التي  الزمنية  الفت���رة  وعن 
عاش فيها، مش���يرا الى انه 
سيقدم العمل برؤية مختلفة 
عن الرؤية التي تم قدمها بها 
إياد نصار مشيدا في الوقت 

نفسه بموهبته.

اخلطوبة حلفل شعبي، وكأنه 
»زار« مع حضور املطربني سعد 
الصغير وعمدة، ومع احترامي 
الشديد لهما لكني صدمت متاما، 
ألنني ال ميكن أن أحضر حلفل 
خطوبتي فنانني من هذا الطراز 

الشعبي.
وق���ال خطي���ب الفنان���ة 
الس���ابق: فوجئت بعد انتهاء 
حفل اخلطوبة مبكاملة هاتفية 
من صاحب محل املجوهرات، 
ليبلغني أن والدة منة طلبت 
منه تثمني الشبكة، وقالت له 
إن ثمنه���ا احلقيق���ي 29 ألف 
جنيه ولي���س 60 ألف جنيه، 
الفواتير  واتهمت���ه بتزوي���ر 

باالتفاق معي.
واستطرد حقي: منة طلبت 
مني أن أكتب ڤيلتي بالزمالك 
باس���مها أو مناصفة، وهو ما 
رفضت���ه بالطبع، وش���عرت 
س���اعتها بأنها لم ترتبط بي 
ألنها حتبن���ي بقدر ما ترغب 
في أن تتس���لق على أكتافي، 
لدرجة أن برامجها ولقاءاتها في 
الفضائيات كانت تصورها في 
الڤيال اخلاصة بي، ألن شقتها 
مبدينة 6 أكتوبر متواضعة، 
وقبله���ا كان���ت تس���كن في 
منطقة شعبية اسمها »أرض 

اللواء«.

وبرر القائمون على الشركة 
اختيارهم لش���خصية البنا 
لتقديمها على الشاشة باعتبار 
ان حياته كانت ثرية بالمواقف 
والتحديات ومازال محل بحث 
واهتمام حتى اآلن، باإلضافة 
الى ان تجسيد الشخصيات 
العالمية وتناول تجربتها في 
الحياة يعتبر بمثابة تكريم 
وتش���ريف لإلنتاج الدرامي 

وليس العكس.
وأكد مدير الشركة المنتجة 
محمد العنزي ان هناك أكثر من 

� خالل حفل اخلطوبة � أذهلني 
عدد الفساتني التي ارتدتها واحدا 
تلو اآلخر، وهي تستعرض بها، 
أكثر من 22 مصورا  ووجدت 
صحافيا في احلفل فضال عن 
قناة فضائية، وبلغ بي اخلجل 
مداه حينما وجدتها ترقص مع 
هذا، وجتلس على رجل هذا، 

وكأنني غير موجود«.
وتابع حقي قائال: حتولت 

محسن راضي، والذي وصفه 
المؤتمر  القائم���ون عل���ى 
بالمنس���ق العام للمشروع، 
فيما غاب عن المؤتمر مؤلف 
المسلس���ل أيمن س���المة. 
والفيلم والمسلسل، حسب 
ما ذكرت »إيالف«، من إنتاج 
المها الكويتية حيث  شركة 
يعتبر العمالن أول أعمال لها 
الدراما المصرية،  في سوق 
والتي اشتهرت بتقديم أعمال 
السير الذاتية التي من أشهرها 
مسلسل »خالد بن الوليد«، 

وعن طبيعة العالقة بينهما 
أثناء فترة اخلطوبة قال حقي: 
منة ممثلة وق���د مثلت علي، 
حي���ث ارتدت لب���اس البنت 
الفنانة الشابة اللطيفة الرقيقة 
العصرية بنت جيلها، وخدعت 
في مشاعرها نحوي واكتشفت 
أنها كانت مشاعر مزيفة متاما، 
الفتا إلى أن املشاكل بينهما بدأت 
منذ اللحظة األولى، مضيفا أنه 

جانب من املؤمتر

منة فضالي مع خطيبها السابق عادل حقي قبل إنهاء ارتباطهما

ممثلة ما »سلمت« من 
انتقادات زميلتها بعد مادرت 

انها السبب في طردها 
من احد االعمال الدرامية 
اللي يصورونها احلني.. 

تستاهلني!

ممثل يقول في تصريحاته 
الصحافية انه مبادئه تخليه 

يحرص على تقدمي أعمال 
هادفة علشان يشعل الساحة 

ويكون من املميزين فيها.. 
خير ان شاء اهلل!

مطرب شاب بعد ما »فصل« 
على احد امللحنني ورفع 

قضية عليه هاأليام تنازل 
عنها بعد ما تدخل احد 
الشعراء اللي عاد املياه 
ملجاريها.. زين سويت!

انتقادات

مبادئ

تنازل

تعرض الفنان الس���عودي 
محمد املنصور لعملية سطو 
أثناء توجهه إلى ستديو ماس 
وس���ط الرياض، حيث باغته 
شخصان كانا يركبان دراجة 
نارية وقاما بشكل سريع بتمزيق 
جيبه األمامي وس���رقة ما كان 
يحتويه من مال وأوراق ثبوتية، 

بحسب موقع »النشرة«.
ول���م يتمكن املنصور الذي 
صدم من هذا املوقف من التعرف 
على هوية املعتدين بس���بب 

سرعة تنفيذ العملية.

القاهرة � أ.ش.أ: تبدأ الفنانة 
الش���ابة كرميان مهدي تصوير 
دورها في مسلس���ل ست كوم 
»ألف خناقة وخناقة« منتصف 

يونيو.
املسلس���ل تألي���ف س���اهر 
األسيوطي، وإخراج أشرف نار، 
ويشارك في بطولته هالة فاخر، 
إجني وجدان، وأمني العس���ال، 
ويناقش اخلالفات الزوجية بشكل 

كوميدي وفكاهي جديد.

بعد تأجيل ألبوم »ومالنا« 
أكث���ر من مرة للمط���رب بهاء 
سلطان قرر أخيرا طرحه في 
األسواق اليوم وذلك بعد فترة 
انقطاع نحو خمس س���نوات 
الغنائي���ة منذ  الس���احة  عن 
تقدميه ألبومه الس���ابق »كان 
زمان« وال���ذي كان قد عرض 

عام 2006.
األلب���وم اجلديد  ويحم���ل 
أس���ماء المعة في عالم الشعر 
والتلحني والتوزيع مثل وليد 
س���عد وأمير محروس وتامر 
علي وأحم���د ابراهيم ومحمد 
رحيم وعمرو مصطفى ونصر 

محروس وحسن مهران.

فنان سعودي يتعرض 
للسرقة من شابني 

على دراجة نارية

»ألف خناقة وخناقة«.. 
»ست كوم« 

لكرميان مهدي

»ومالنا« ألبوم عودة 
بهاء سلطان بعد 

خمس سنوات

الفنان السعودي محمد املنصور

كرميان مهدي

أعربت املطربة السعودية أسيل عمران عن إعجابها باملسلسل 
التركي »العش���ق املمنوع«، مؤكدة أنه كان آخر عمل درامي 
حرص���ت على متابعته، ثم فضلت بع���د ذلك عدم االرتباط 
مبشاهدة مسلس���ل، ألنه كان يجعلها تسهر فترات طويلة. 
وفيما كانت وس���امة الفنان الترك���ي »كيفانش تاتليتوج« 
الش���هير ب� »مهند« أحد عوامل اجلذب إلى املسلسل، داعبت 
أسيل متابعيها في حوارها مع اجلمهور عبر ناس TV، قائلة: 

أنا حبيته، مو عشان مهند، ولكن ألنه مسلسل حلو.
وحازت عالقتها بزوجها اإلعالمي خالد الشاعر الذي يشارك 
أخته���ا جلني تقدمي برنامج »صباح اخلير يا عرب«، اهتمام 
اجلمهور، حيث وجهوا إليها أكثر من س���ؤال عن أفضل ما 
حتبه في خالد وعن أكث���ر ما تكرهه فيه، وقالت: أحب فيه 
طموحه الذي يس���بق سنه، وأكره فيه تدخني الشيشة التي 

أمتنى أن يقلع عنها.
وعن النقد الذي تعرضت له حلقات برنامج »هي وهو« الذي 
لعبت بطولتها مع خالد، أكدت أن النقد البناء غير اجلارح ال 
يغضبها، لكنها تضايقت كثيرا بسبب جلوء البعض إلى كلمات 
قاسية في النقد، مضيفة: رغم ذلك، فالبرنامج من احملطات 
املهمة جدا في حياتي. ويكفي أني وخالد عرف كل منا اآلخر 

أكثر عن طريقه، ألننا كنا حديثي عهد بالزواج.
ولم تنكر أسيل، في هذا السياق، شعورها ببعض الضيق ألن 
اجلزء الثاني من البرنامج سيظهر فيها زوجان غيرهما. وقالت: 

أشعر بإحساس من ترك بيته آلخرين يسكنون فيه.
وكما اهتم اجلمهور مبعرف���ة كثير عن عالقتها بزوجها 
خالد، اهتموا بعالقتها بشقيقتها اإلعالمية جلني. واستقبلت 
أس���يل كلمات إطراء كثيرة موجهة إلى ش���قيقتها. وقالت: 
يس���عدني كثيرا أني شقيقة جلني، فهي سبقتني في املجال 
اإلعالمي، وكانت لها جتربتها املليئة بالنجاح، والتي شهدت 
بعض اإلخفاقات أيضا، لذلك كانت حريصة على أن جتنبني 
إخفاقاتها، معتبرة هذه امليزة التي منحتها إياها ش���قيقتها 
جلني، مدعاة للحس���د. وقالت: أحيانا كثيرة أحس���د نفسي 

على أختي جلني.

القاهرة - أ.ش.أ: التقى احملاس���ب سيد حلمي مجلس 
إدارة مدينة االنتاج اإلعالمي اليوم وفد التلفزيون الكويتي 

الرسمي الذي يزور مصر حاليا برئاسة بندر املطيري.
وبحث اجلانبان أوجه التعاون بني املدينة والتلفزيون 
الكويتي وتفعيل بروتوكول التعاون اإلعالمي املصري � 

الكويتي.
وقام الوفد باالطالع على االعمال الدرامية التي تنتجها 
املدينة هذا العام ومنها مسلسال »عريس دليفري« و»رجل 

من هذا الزمان« حيث أبدى إعجابه بالعملني.
وأعلن رئيس الوفد ان تلفزيون الكويت بصدد التعاقد 
على عرضهما في شهر رمضان املبارك، مؤكدا ان التلفزيون 
الكويتي ال يستغني عن الدراما املصرية سواء في رمضان 

أو على مدار العام.
وشدد املطيري على أن الشعب الكويتي يعتز مبصر 
وتاريخها الفني، معربا عن متنياته للشعب املصري أن يحقق 
التقدم واالزدهار، مؤكدا أن مصر ستعود للقيادة العربية 

باعتبارها الشقيقة الكبرى وقلب العروبة النابض.

أسيل عمران وزوجها خالد الشاعر

أسيل عمران: وسامة »مهند« 
لم جتذبني لـ »العشق املمنوع«.. 
وأكره في زوجي تدخينه للشيشة

وفد من التلفزيون الكويتي 
زار »اإلنتاج اإلعالمي« والتقى رئيسها

يبث يومياً من الساعة 2 ـ 3 عصراً 

»FM اجلاسر: »فن تامي« جريء وغريب على »كويت

في نقل����ة نوعي����ة للبرامج 
الترفيهي����ة املنوع����ة التي تبث 
عبر أثير محطة »كويت أف أم«، 
يواصل برنامج »فن تامي« جناحه 
اليوم����ي من االحد الى اخلميس 
في متام الس����اعة 2 - 3 عصرا 
من خالل فقرات����ه املمتعة التي 
املبدع محمد  يتصدى لتقدميها 
اجلابر وإعداده����ا أحمد العبيد 
والبرنامج م����ن إخراج منصور 

القطامي وسالم السخي.
»األنب���اء« تواج���دت ف���ي 
استوديو »كويت أف أم« والتقت 

فيها تعليقا ملباراة معينة ونرى 
هل املستمع يستطيع أن يواصل 
التعليق ويتوقع ما سيحدث أم 
تطلع الكرة خارج املرمى. أيضا 
هناك أغ���ان جديدة وحصرية 
تذاع في هذا البرنامج، ولألمانة 
فريق العمل بشكل كامل لديهم 
شعور جميل من خالل تواصل 
املستمعني والذي ساهم في أن 
يكون »فن تامي« من أبرز البرامج 
على مس���توى محطة »كويت 

أف أم«.
خالد السويدان  ٭

حيث نقدم لهم مقاطع كوميدية 
من مسلس���الت ومسرحيات، 
أغ���ان قدمية  الى  باالضاف���ة 
وجديدة، ولكن نقدمها بشكل 
مختلف، فإما أن تكون االغنية 
بال���رمت الس���ريع أو املعلومة 
باملقل���وب ويحاول املس���تمع 
االجاب���ة عن أس���ئلتنا، وفي 
النهاية نرى من الفائز باالجابات 

الصحيحة.
وتابع: هن���اك أيضا فقرة 
جدي���دة س���تكون معنا وهي 
»قووول« وه���ذه الفقرة نقدم 

املذيع محمد اجلاس���ر لتعرف 
منه تفاصيل أكثر عن البرنامج 
الذي قال: يعتبر »فن تامي« من 
الترفيهية واملنوعة  البرام���ج 
التي تعتمد على التواصل مع 
املستمعني وهو خطوة جديدة 
وغريبة بفكرت���ه، وأوجه من 
خالل »األنباء« شكري لفريق 
العمل الذي يبذل جهودا كبيرة 

وجبارة إلجناحه.
 وأض���اف: تعتم���د فك���رة 
»ف���ن ت���امي« عل���ى اتصاالت 
املس���تمعني ومشاركتهم معنا 

.. ومع املخرج منصور القطامي واملعد أحمد العبيد محمد اجلاسر في استديو البرنامج

كشفت الفنانة السعودية مروة محمد أنها انتهت مؤخرا من 
تصوير ثالث حلقات من اجلزء الثاني في مسلسل »املزواج« 
أمام الفنان محمد الصيرف���ي، وأكدت رفضها لبطولة فيلم 
مصري، نظرا للجرأة الصادمة في التصرفات واملالبس التي 
كان م���ن املفترض أن تظهر بها في الفيلم، خاصة أنها كانت 

ستؤدي دور عشيقة البطل.
وعن أسباب رفضها للفيلم املصري قالت مروة انها حتترم 
خصوصية املجتمع اخلليجي والعربي، وجتسد االدوار التي 
ال تخج���ل منها أمام أبنائها في املس���تقبل، مضيفة »أرفض 
مشاهد السهر والسكر واملالبس املخلة، وذلك احتراما لعادات 

وتقاليد املجتمع اخلليجي والعربي«.
من جهة أخرى تصور مروة مسلسال جديدا في السعودية 
بعنوان »اخلطة« من تأليف واخ���راج االمير فهد بن خالد، 
وأوضحت »العمل بوليسي أكش���ن، وهي املرة االولى التي 
تنتج اململكة مثل هذا اللون الدرامي، ويقع اجلزء االول في 

18 حلقة، وأجسد شخصية طبيبة«.

مروة محمد

مروة محمد: رفضت بطولة فيلم 
مصري بسبب اجلرأة 

في املالبس والتصرفات


