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انه 18 مطرب »ح����س« 
عدد من امللحنني ما يبون 
يتعاونون معاه النه صوته 
فيه نشاز هاأليام يفكر انه 
يتعاون مع ملحنني عرب.. 

خير إن شاء اهلل!

املمثل اللي صابغ شعره 
اصفر هاألي����ام متضايق 
من ربعه اللي مطنش����ني 
اتصاالت����ه وم����ا يردون 
عليها.. زين يسوون فيك 

علشان ال تفنت عليهم!

تعاون اتصاالت
ممثل���ة »عاه���دت« 
فريق عملها بعدم اثارة 
املشاكل قبل التصوير 
بس هالعهد طلع مو شي 
بعد هوشتها مع مدير 
االنتاج.. خووش عهد!

مشاكل

المسلم: »بيت المرحوم«.. كوميديا استعراضية 
بعيدة عن البكاء والقضايا المأساوية

عبدالحميد الخطيب
يواصل فريق مسرحية »بيت 
املرحوم« االستعدادات والبروڤات 
وتس����جيل بعض األغاني متهيدا 
لعرضها للجمهور على مس����رح 
سينما اخلليج بدولة قطر اعتبارا 
من أول أيام عيد الفطر املبارك، وقال 
الفنان  مؤلف ومخرج املسرحية 
عادل املسلم ان أحداثها تدور في 
إط����ار اجتماعي كوميدي وتعتمد 
على الفرج����ة التي تطرح قضية 
تهم املتفرج، مش����يرا إلى أنه يتم 
االس����تعداد لها من����ذ عام لتخرج 

للجمهور في حلة جيد.
وأوضح املسلم أن العرض ال 
ينتمي إلى مسرح الرعب، وان كانت 
هناك بعض اللمسات ألن القضية 
املطروحة اجتماعية بحتة، حيث 
مت التركي����ز على وجود مجموعة 

من جنوم الكوميديا أمثال الفنانة 
انتصار الشراح ومحمد العجيمي 
وصالح املال، باإلضافة إلى جنوم 
الذي����ن يتمتعون  اجليل اجلديد 
بقبول كبي����ر من اجلمهور بينهم 
مالك ونواف النجم ومشعل الشايع 
وغيرهم، مشيرا إلى أن املسرحية 
س����تعرض بعد ذلك في عدد من 
الدول اخلليجية من بينها الكويت 
خالل عيد األضحى املقبل. وقال: 
العرض األول  فضلنا أن يك����ون 
ف����ي قطر الن اجلمه����ور القطري 
الشقيق شغوف بالفن املسرحي 
ويدرك متاما أهميته، مشيرا إلى أن 
املسرح وسيلة من وسائل الترفيه، 
واجلمهور في اخلليج بشكل عام 
يدرك أهمية ما يطرحه، الس����يما 
عندما يتعرض ملوضوعات جريئة 
تهم املجتمع. وشدد على أن هناك 

تصميما من فريق العمل على أن 
تكون هذه املسرحية انطالقة جديدة 
في شكل وأسلوب املسرح احلديث، 
حيث س����تتم االستعانة بتقنيات 
حديثة ف����ي الديك����ور واإلضاءة 
والصوت وسيتم تدعيم العرض 
بعدة لوحات استعراضية غنائية، 
خصوصا أن اجلمهور ال يش����اهد 
العروض املسرحية إال خالل املواسم 
فقط، مشيرا إلى انه يعمل وأبطال 
مسرحية »بيت املرحوم« من اآلن 

على أن تعرض على مدار العام.
وأضاف عادل املسلم في ختام 
حديثه أن العرض سيكون مفاجأة 
للجمهور القطري، وسيكون مغايرا 
متاما ألجواء الدراما التلفزيونية 
التي تعرض في رمضان، السيما 
التي تركز في غالبيتها على أجواء 

البكاء والقضايا املأساوية.

يتصدى لبطولتها نخبة من النجوم وتعرض في قطر بالعيد 

عادل املسلم انتصار الشراح 

مالك

خالد يوسف

خالد يوسف 
يتعرض للسرقة

حملة تطالب  بتكريم 
الرئيس  لنجوى كرم 

أطلق عدد من محبي ومعجبي 
الفنانة اللبنانية جنوى كرم حملة 
طالبوا فيها الرئاس����ة اللبنانية 
بتكرميها تقديرا لعطائها الفني، 
فتحت عنوان »تكرمي جنوى كرم 
من اجلمهورية اللبنانية« انطلقت 
احلملة التي تطالب مؤسس����ة 
الرئاسة اللبنانية بتكرمي جنوى 
كرم عن مجم����ل أعمالها الفنية، 
ويقول أصحاب فكرة احلملة إنه 
البد من تك����رمي الفنان في فترة 
تألقه، وليس بعد أن يوشك على 
إعالن اعتزاله، حسب صحيفة 
الدس����تور املصرية. ومن املقرر 
أن يقوم محبو النجمة بإرسال 
مجموعة من الرسائل ملؤسسة 
الرئاسة اللبنانية يطالبون فيها 
بتكرمي جنوى كرم وإعطائها وسام 
»األرز اللبناني«، وهم يحضرون 
حاليا حلملة جمع توقيعات على 

بيان يحمل هذه املطالب.

هاجم احملامي املصري نبيه الوحش املطرب 
عمرو دياب، وس���خر من طريقة غنائه، واعتبره 

قدوة سيئة للشباب.
فيما أبدى رفضه ملا أس���ماها بحالة اإلسفاف 
واالبت���ذال التي تنتاب الفن املصري، س���خر من 
الفنان الشاب تامر حسني، ووصفه بأنه »زنبلك« 

ويقوم بفتح قميصه وإظهار صدره.
وقال الوحش � الذي اشتهر برفع قضايا ضد 
الفنانني والفنانات، في مقابلة على قناة »احملور« 
مساء اخلميس املاضي: أنا عاشق للفن النظيف 

احملترم وضد اإلسفاف واالبتذال.
وأكد انه يرفض ما تقوم به الفنانات من إسفاف 
ومناظر ال ميكن قبولها بدعوى الفن، مشددا على 

ان هذا ليس فنا.
وأضاف: أنا »بعبع« أنصاف املوهوبني وأدعياء 
الف���ن، والفنانة التي تغني ببطنها أو مبؤخرتها 
»ما تلزمناش«، ومن تغني وهي بتستحم باللنب 
أو حت���ت الدش ومن تقوم باحتضان احلصان ال 

نريدها«.
وانتقد احملامي املص���ري الفنان عمرو دياب 
ومظهره في الغناء، قائال: عمرو دياب الذي أصبح 
قدوة سيئة للش���باب يغني بالفانيلة الداخلية 

والشورت وينفخ عضالته.
وحول ما إذا كانت آراؤه ضد الفنان عمرو دياب 
س���تؤدي الى فقدانه الكثير من معجبي املطرب 

املصري، قال الوح���ش: ميلزمونيش طاملا همه 
معندهومش وعي، بالعكس أنا أقوم بتوعيتهم.

من جانب آخر أعلن تامر حس���ني عن خوض 
أولى جتارب���ه التلفزيونية من خالل مسلس���ل 
تلفزيوني يدخل به ماراثون األعمال الرمضانية 

خالل عام 2011.
وقال حسني في بيان وزعه مكتبه اإلعالمي ان 
فكرة الدخول في مجال التلفزيون كانت مؤجلة 
لديه حلني االس���تقرار على القصة املناسبة التي 
تستحق ان يجسدها رغم العروض املتعددة التي 

انهالت عليه خالل السنوات املاضية.
وأوضح املطرب الش���اب ال���ذي قدم عددا من 
األعمال الس���ينمائية الناجحة ان قصة مسلسله 
اجلديد تعتبر »قنبلة املوسم« على حد قول البيان، 
حيث يظهر على املش���اهد املصري والعربي في 

قالب جديد متاما عليه.
وبينما حتدث البيان عن كون املسلسل أضخم 
إنتاج تلفزيوني لعام 2011، وأن األجر الذي يتقاضاه 
تامر حس���ني عنه أكبر أج���ر يحصل عليه فنان 
مصري في تاري���خ الدراما التلفزيونية املصرية 
إال ان البيان لم يكشف عن ميزانية العمل أو أجر 

بطله وال أي تفاصيل حول املسلسل.
وبحسب البيان فإنه من املقرر انه يبدأ حسني 
تصوير املسلس���ل عقب عيد الفطر مباشرة رغم 

عدم االستقرار على باقي فريق العمل.

القاهرة ـ سعيد محمود
تقدم املخرج خالد يوس���ف ببالغ لنيابة 
ش���مال اجليزة أكد فيه أن شركته الواقعة 
بحي املهندسني تعرضت لسرقة اثنتني من 

الكاميرات الرقمية.
وقال ان العاملني بالشركة وجدوا كسرا في 
احدى نوافذ الشركة، مشيرا إلى أن التحقيقات 
األولية أكدت أن السارق تسلل عبر النافذة 
التي حطمها، ورجحت الس���لطات أن يكون 
السارق شابا صغير احلجم ألن فتحة الشباك 

صغيرة. 
وأكث��ر ما أثار دهش���ة اجلمي���ع هو أن 
الس���ارق ل����م يلم�����س اي أجهزة أخ��رى 
في الش���ركة رغم أنه�������ا حتت���وي عل��ى 
كمبيوترات وشاشات LCD كبي���رة وشاش���ات 

بالزم��ا.

جنوى كرم

أصرت على عدم كشف اسم زوجها

محام مصري يعتبر عمرو دياب 
قدوة سيئة للشباب .. ويسخر من تامر

قمر: أمي سّبتني ألنها تغار مني
واصلت املطربة اللبنانية الشابة 
قمر هجومه���ا احلاد على والدتها، 
واتهمتها بانها تغار منها وتسرقها 
لتنفق على رفاهي���ة زوجها، كما 
اتهمتها ايضا بانها قتلت شقيقها 
األول وباعت الثاني من اجل املال.

ويأتي ذلك الهجوم بعد التراشق 
االعالمي بني املطربة ووالدتها على 
صفحات اجلرائد والقنوات الفضائية 
بعد ان كش���فت االخيرة ان ابنتها 
حامل س���فاحا، فيما نفت املطربة 
ذلك، واكدت الحق���ا انها متزوجة 

سرا من رجل اعمال مصري.
وأصرت قمر خالل لقائها مجلة 
»س���يدتي« على عدم الكشف عن 
اسم زوجها الذي حتمل منه، مؤكدة 
كما تردد انه رجل اعمال مصري، 
وقالت هو يرفض الظهور اعالميا 

وانا احترم رأيه.
وعن اتهام والدتها لها بالسرقة، 
قالت قمر: ان���ا التي اعطيتها املال 
وجلبت لها الذهب واملاس، ولم ابخل 
عليها يوما ومع ذلك سرقتني لكي 
تعطي زوجها املال وتصرف عليه 

وعلى ابنتها.
وتابع���ت: كل كالمه���ا عار عن 
الصح���ة، امي لديها حس���اب في 
املصرف رصي���ده 80 ألف دوالر، 

من اين لها هذا املال؟
واضافت متس���ائلة: هل انا من 
طردتها من منزلي ام هي التي زارتني 
في منزلي وسّبتني وسرقتني، فهي 

تغار مني.

عمرو دياب تامر حسني

املطربة قمر


