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مطربة تعتق���د انها »ملكت« 
الس���احة اخلليجية ألن صوتها 
قوي والكل قاعد ميدحه مثل ما 
تقول واملصيب���ة انها للحني ما 
عندها ألبوم غنائي وشايفة نفسها 

على الناس.. صچ أي شي!

ألبوم
ممثل بعدما »سمع« نصايح 
ربعه بالتعامل مع أحد املنتجني 
هاأليام متضاي���ق النه هاملنتج 
ما عطاه حقه بالكامل ويفكر انه 
يقاضيه علشان يأخذ حقه.. لوم 
ربعك اللي نصحوك يا حلبيب!

تعامل
ممثلة بعثت باقة ورد لبيت 
مخرج عملها اليديد علشان تعبر 
له عن »ودها« في معاملته معاها 
في اللوكيشن بس املصيبة اللي 
استلمت هالورد زوجة املخرج.. 

هذا ود وإال تخريب بيوت!

ورد

ينطلق في 29 سبتمبر المقبل ويستمر حتى الـ 7 من أكتوبر

»أيام المسرح للشباب« السابع 
تحت شعار »سينوغرافيا المشهد«

بدأت الهيئة العامة للشباب والرياضة االستعداد والتحضير 
ألعمال الدورة الس���ابعة ملهرجان »أيام املسرح للشباب« والذي 
تنظمه الهيئة س���نويا، حيث يستقطب هذا املهرجان الكثير من 

املواهب الشبابية االبداعية.
وبهذا الصدد أكد مدير ادارة املكتب الفني لقطاع الشباب ومدير 
املهرجان املخرج عبداهلل عبدالرس���ول أن اعمال الدورة السابعة 
س���تنطلق من 29 س���بتمبر املقبل وحتى ال�7 من أكتوبر، حتت 
شعار »سينوغرافيا املشهد املسرحي«، موضحا ان الهيئة بدأت 
فعليا االس���تعداد لهذا احلدث الشبابي الكبير والذي تشارك به 

املؤسسات املسرحية في البالد.
كما أكد ان هذا املهرجان يعتبر من االنشطة والبرامج الشبابية 
والذي تسعى الهيئة العامة للشباب والرياضة من خالله الى ابراز 
الدور احلقيقي للش���باب املس���رحي وابراز مواهبهم وإبداعاتهم 
وصقل قدراتهم، كما اكد ان الهيئة حريصة على تطبيق التوصيات 
اخلتامية للجنة التحكيم في الدورة السادسة بشأن اهمية تشكيل 
جلنة املشاهدة للعروض املشاركة في املهرجان، ولهذا ستشكل 
جلنة ملشاهدة العروض املسرحية التي ستشارك في هذا احلدث 
املس���رحي، وذلك حفاظا على القيمة الفنية للعروض املشاركة، 
ولتعود الفائدة على شبابنا املسرحي الذي يشارك في هذا احلدث 
الش���بابي الكبير، مؤكدا حرص وتعاون جميع الفرق املسرحية 

على انتقاء عروضها الفنية املشاركة.

عبداهلل عبدالرسول

أكدت أنه استهزأ بصوتها في ديو »عاللي جرا«

بكر: أنا من صنعت »ناكرة المعروف« أصالة نصري!

القاهرة ـ سعيد محمود 
في الوقت الذي اكد فيه امللحن 
حلم����ي بكر اعالن����ه احلرب على 
الفنانة السورية اصالة نصري، 
مش����يرا الى انه لن يتغاضى عن 
االس����اءات التي وجهتها له، وانه 
نادم على مساندته لها في مقتبل 
حياتها، وانه لوال اكتشافه لها ملا 

كان هناك اي ذكر السم اصالة.
في تصريح خ����اص وجريء 
ل�»العربية. نت« اكد امللحن حلمي 
بكر انه سيقف للفنانة السورية 
اصالة نصري باملرص����اد بعدما 
تطاولت عليه اكثر من مرة متناسية 
ان����ه اول من س����اندها في مقتبل 

حياتها ونكرت معروفه عليها.
كما اضاف ان اصالة جتاوزت 
حدودها وتناست قدرها بالنسبة 
الستاذها، مشيرا الى انه سيحصل 
على حقه منها بالطرق القانونية 
مهما اس����تلزم االمر الذي اصبح 
يف����وق احلدود بعدم����ا اصبحت 
تصريحاتها دائما محل س����خرية 

منه ومن تصرفاته.

موهبة شابة

واعرب عن اس����تيائه الشديد 
من تهكمها عليه، متهمة اياه بأنه 
موديلز ملوهبة ش����ابة في اغنية 
»مش ه����و« للمطرب����ة الصاعدة 
امنية س����ليمان، واكد انها كانت 
مطربة صاعدة مثلها يوما ما وانه 
صاحب الفضل االول عليها، واصفا 
تصريحاتها بأنها خرجت عن اللياقة 
وال يصح ان تصدر من فنانة تعتبر 

قدوة، معتبرا ان ما تقوم به جحود 
وانكار للمع����روف واجلميل وان 
تاريخ اصالة معه مشرف باملواقف 
الناقصة والعقلية السيئة املريضة، 
مشيرا الحد املواقف التي صدرت 
منها والذي ال ميكن ان ينس����اه، 
فقد حضرت الى منزله دون موعد 
مسبق وكانت تعلم ان الفنانة ميادة 
احلناوي موجودة في ذلك اليوم 
لعمل بعض البروفات، فاذا بأصالة 
تقتحم عليهما البروفة وتتهكم على 
ميادة احلناوي وتسألها »انت بقى 
الس����ت ميادة؟«. فاذا مبيادة ترد 
عليها »أيوه أنا يا أصالة يا بنت 
نصري يا بنت الكذا..«، فاذا بأصالة 
تنصرف مسرعة وبعدها تعلن له 
ميادة عن غضبها من هذا االسلوب 
غير الالئق والتهكم غير احملترم، 
واش����ار الى ان مي����ادة موجودة 

وشاهدة على هذا املوقف. 

حق أدبي

 كما اكد حلمي بكر انه سيحصل 
على حقه االدبي من اصالة بالطرق 
القانونية، حيث انه قام برفع دعوى 
قضائية ضدها، وتقدم بش����كوى 
اخرى الى نقابة املهن املوسيقية 
طالب����ا فيها احلص����ول على حق 
امللكية في حل����ن اغنية »مقلتش 
من االول ليه«، والذي تعمدت فيه 
اصالة جتاهل ذكر اس����مه عندما 
احيت حفال في اسبانيا وقامت فيه 
بغناء االغنية، كما جتاهلت غناء 
االغنية في احدى املناسبات والتي 
حلنها لها خصيصا لكي تغنيها في 

هذا اليوم، وذلك كنوع من املجاملة 
لزوج شقيقتها الصغرى »رمي« التي 
حلن لها اغنية »يا مجنون مش أنا 
ليلى«.  واكد بكر ان اصالة تعمدت 
جتاهل اسمه لكي تعطي حق االداء 
العلني لفرقة وسط البلد التي غنت 

االغنية معهم في اسبانيا.
ووصف اصالة في نهاية حديثه 
مبطربة العظمة والعنجهية التي 
س����تهوي بها وتفقدها جميع من 
حولها، مضيف����ا ان نقده الصالة 
بعيد عن موهبتها الصوتية فهو 

يقدرها كفنانة فحسب.
 اما الفنان����ة اصالة فصرحت 
ل� »العربية. ن����ت« بانها لم تبدأ 
بالهجوم وان حلمي بكر هو الذي 
اس����تهزأ بصوتها واصفا اياه بأن 
»طبقة صوته����ا ال تقارن بطبقة 
صوت صابر الرباعي« عندما قدما 

معا دويتو »عاللي جرا«. 
وعن اتهام حلمي بكر بتجاهل 
اصالة لذكر اس����مه عل����ى اغنيه 
»مقاتليش من االول ليه« اكد املخرج 
طارق العريان زوج الفنانة اصالة 
في تصريح خاص ل� »العربية. نت« 
ان اسم حلمي مت االعالن عنه وان 
مسألة التجاهل هذه محض افتراء، 
مش����يرا الى ان الشريط االعالني 
هو السبب في اخفاء اسم حلمي 

بكر. 
ونفى متاما ما اشار اليه حلمي 
بأنهم جلأوا لتجاهل اس����مه حتى 
اللحن خاص  ان  يتبني للجمهور 
بفرقة وسط البلد، مؤكدا ان هذا 

الكالم عار عن الصحة.

أصالة نصري حلمي بكر

تخترق رمضان بـ »أبواب الغيم« كامرأة إنجليزية مستشرقة

ورد الخال: جرأة »مدام كارمن« غير مبتذلة
جديد علي كممثلة، ورأيت أنه يضيف إلى مسيرتي 
الفنية، وهو جتربة جديدة بالنسبة لي وهذا التنوع 
في األدوار يضيف إلي، كما أنه يتطلب احترافية 
عالية، وأنا أخلصت للنص وقدمته بشكل احترافي 
كما فعل باق���ي زمالئي، فنحن نعمل بكل إخالص 
ومحبة وشغف ملهنتنا وأنا سعيدة وراضية جدا 

به.
وشددت ورد على أن اجلرأة في »مدام كارمن« 
تترجم بهذا الش���كل الدرامي اجلميل غير املبتذل، 
مشيرة الى ان هذه املسلسالت تعرض عبر الفضائيات 

اللبنانية ما يسمح للدول العربية مبشاهدتها.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
»أبواب الغيم« العمل اجلديد الذي س���تطل من 
خالله ورد اخلال في شهر رمضان املقبل، ويشاركها 
نخبة من املمثلني من األردن وسورية والسعودية 
ولبنان، وتلعب ورد دور امرأة إجنليزية مستشرقة 
تدعى »جني بيتس«، تنتمي إلى طبقة أرستقراطية، 

وتدور األحداث في مزرعة اخليول.
 القصة من نسج خيال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم حاكم إمارة دبي، وس���تعتمد فيها ورد 
على اللهجة البدوية املمزوجة باإلجنليزية، العمل 
من إخراج حامت علي وكتابة س���مو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم.
ورد التي كانت تسلمت جائزة تكرميية من قبل 
جلنة طالب معهد الكفاءات، تطل اليوم على شاشة 
ال� »ام تي ڤي« من خالل دور جريء عبر مسلسل 
»مدام كارمن« من كتابة كلوديا مرشيليان ويحمل 
شعار »للكبار فقط«، ويعتبر الدور نقطة حتول 
في مس���يرتها كممثلة رغم وصف البعض الدور 
والعمل بأن فيه اجلرأة املفرطة ما ش���كل صدمة 
جلمهور ورد، خاص���ة ان العمل يعالج موضوع 
»مهنة الدعارة« التي تطال شريحة من الفتيات في 
مجتمعنا يتعذبن ويلجأن إلى تلك املهنة بس���بب 
عقدة نقص في حياتهن، حيث جتسد املمثلة ورد 
اخل���ال دور مديرة بيت دعارة ف���ي رباعية »مدام 

كارمن«.
وعن السبب الذي حملها على قبول الدور قالت: 
ورد اخلال في مشهد من مسلسل »مدام كارمن«الدور بحد ذاته حتداني واستفزني فأحببته ألنه 

ديانا كرازون

بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية

ديانا كرازون تنسحب من »منتهى العشق«
القاهرة ـ سعيد محمود

بسبب عدم حصولها على مستحقاتها املالية من املنتج ممدوح شاهني، انسحبت الفنانة 
األردنية ديانا كرازون من مسلسل »منتهى العشق«.

وقالت ديانا إنها التزمت بتصوير املسلس����ل ألكثر من شهر على الرغم من أن والدتها قد 
أصيبت في حادث س����ير في األردن، ولم تقم بزيارتها حتى ال تتس����بب في تأخير تصوير 

املسلسل.
وأش����ارت إلى أن منتج املسلسل لم يحترم تعهده معها في دفع مستحقاتها املالية، وقام 
بتعطيلها ألكثر من شهرين، مؤكدة أنها قررت عدم استكمال تصوير املسلسل وعدم التعاون 

مع منتج املسلسل مجددا.
وعن موقف املنتج منها قالت ديانا إنه هددها باختصار مش����اهدها في املسلسل لتوفير 
النفقات وتعديل السيناريو مبا يتماشى مع باقي احللقات على اعتبار أنها توفيت في منتصف 
األحداث. وأشارت إلى أن موقفها من املسلسل ال يختلف كثيرا عن موقف باقي الفنانني، حيث 

ان غالبيتهم لم يحصلوا على باقي مستحقاتهم املالية رغم أنهم استمروا في التصوير.
وأوضحت ديانا أنها س����تعود إلى مصر بعد 3 أيام حيث تكون قد اطمأنت على والدتها 
لتكمل نش����اطها الفني، حيث إن لديها ارتباطات بحفالت غنائية في القاهرة وش����رم الشيخ 

خالل موسم الصيف احلالي.

         خالد السويدان 
غادرت الفنانة الشابة هبة الدري 
الى دولة قطر للمشاركة في مسلسل 
»خيوط ملون���ة« من تأليف الكاتب 
عبدالعزيز احلش���اش واخراج منير 
الزعبي، وذل���ك لصالح تلفزيون دبي 
وهو من انتاج ش���ركة »ت���ارا جروب« 
القطرية، ويتصدى لبطولة العمل الفنان 
القدير عبدالعزيز جاسم واسمهان توفيق 
وزهرة عرفات وناصر محمد وسلمى سالم 

وآخرون.
وعن هذه املشاركة تقول الدري: لألمانة 
أنا سعيدة جدا باملشاركة في »خيوط ملونة« 
والذي سيعرض في شهر رمضان على قناة 
دبي، وأنا اعتبرها املرة األولى اللي ادخل فيها 

بطولة مطلقة رغم ان البطوالت جماعية.
وأضافت: أجس���د في املسلسل شخصية 
»جناة« وهي البنت الوسطى بني أخواتها والتي 
تتحمل مسؤولية بيتها وأهلها وأخواتها وتقدر 
تقول انها شايلة املشاكل فوق راسها باالضافة 
الى مشاكلها اخلاصة، وأمتنى ان ينال الدور 

اعج���اب الناس، خصوصا ان به عمل حبكة جديدة 
وانه مختلف حيث الكم والكيف.

 من جانب آخر فرغت الدري من تصوير مشاهدها 
في مسلسل الرعب الهادف »البيت املسكون« مبشاركة 
النجم عبدالعزيز املسلم وانتصار الشراح وزهرة 
عرفات ونخبة من أملع النجوم، وتسجد في العمل 
زوجة املسلم التي تقطن معه في منزل مليء باالشباح، 
كل من يستأجره يتعرض ملواقف مرعبة فيترك املنزل 
وال يعود مرة اخرى، واملسلس���ل قصة عبدالعزيز 
املسلم واخراج حس���ني املفيدي، كما انتهت الفترة 
املاضية من املسلسل االجتماعي »كرميو« للمؤلف 
ضيف اهلل زيد واالخ���راج تواله محمود الدوامية، 
ومن بطولة لعدد من الفنانني منهم داود حس���ني، 
طيف، احمد السلمان، أمل عباس، بثينة الرئيسي، 
حسني مهدي ومحمد رمضان وآخرون، وسيعرض 
العمل على شاشة تلفزيون »الراي« في شهر رمضان 
املقبل، حيث جتسد هبة دور »ليلى« االبنة الكبرى 
للفنان���ة طيف ويكون خالها النجم داود حس���ني، 
والتي حتاول لم ش���مل عائلتها من خالل مساعدة 
خالها الذي يتعرض ملواقف متعددة ومشاكل أثناء 

محاولته إيجاد شغل ليقتات منه.

بعد مغادرتها إلى قطر للمشاركة في »خيوط ملونة«

هبة الدري شايلة مشاكل 
بيتها وأخواتها فوق رأسها 

.. ومع زهرة عرفات في »البيت املسكون« هبة مع النجم داود حسني في »كرميو«


