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مطربة خليجية »رمت« التهامي 
على فشل ألبومها اليديد بالسوق 
على شركة انتاجها النها ما سوت 
دعاية اعالنية حقه مثل ما تقول.. 
وليش ما يكون السبب صوتچ 

يالطيبة؟!

فشل
ممثل عرضت عليه احدى القنوات 
ان يقدم برنامج على شاش���تها بس 
صاحبنا طلب مبلغ كبير »أشعل« فيه 
غيرة املذيعني األصليني لهالبرنامج 
اللي طلبوا من القناة نفس املبلغ.. 

صارت شرباكة!

شرباكة
ممثل���ة كانت »مش���تاقة« 
للعمل مع منتج معروف بس 
هاأليام متحسفة ألنه هاملنتج 
خصم عليها بس���بة تأخيرها 
الدامي.. ليش تتحسفني وانت 

مو ملتزمة؟!

خصم

ملحم بركات بدر محارب

الكاتبة القديرة عواطف البدر

ملحم بركات يتعافى من عارض صحي 
ويقول: لن أحضر حفل »فيروز«

انتقد البرامج الحوارية الفضائحية واألجور التي يدفعونها للفنانين

شريف منير: عانيت كثيرًا 
من محاولة اختطاف ابنتي

نقوال األسطا: تلقيت ومازلت أتلقى 
عروضًا جنسية كثيرة.. ولكن!

اصيب املوسيقار ملحم بركات بعارض صحي 
اول من امس نقل على اثره الى املستشفى وقد 

اصبح بحالة جيدة.
وبحسب جريدة األنباء اللبنانية انه خالل وجود 
املوسيقار في اس���تديو جو باروجيان لتسجيل 
اغنيتني جديدتني اصيب بوعكة صحية استدعت 
نقله الى املستش���فى بواس���طة الصليب االحمر 

اللبناني وهو يخضع للعالج واملراقبة.
وفي برنامج اذاعي صباحي اش���ار ابومجد 
مباشرة على الهواء ممازحا انه تعرض لوعكة 
بسبب جمال االغنيتني وقال »صابوني بالعني«، 

واضاف انه بحالة حتس���ن ويطمئن جمهوره 
انه بخير.

وأكد انه عاتب على الفنانني فهو يريدهم ان 
يغنوا باللهجة اللبنانية واشاد بالشاعر فارس 
االسكندر وامللحن سليم سالمة لتقدميهم اغنيات 

لبنانية ناجحة وقال: انا كتير مبسوط منن.
كذلك قال انه لن يحضر حفل فيروز النه لم 
يتلق اي دعوة من املنظمني وقال: »ما رح روح 
اشتري بطاقات« ولم يخف عتبه الشديد على 
الرحابنة النهم س���ببوا بانهيار هذه املؤسسة 

العظيمة.

ذكر الفنان ش���ريف منير انه عانى كثيرا بعد 
محاولة االختطاف التي تعرضت لها ابنته الكبرى 
اسما، من قبل مجهولني أثناء قيادتها سيارتها في 
طريقها الى املنزل، حيث فوجئت بتعطل السيارة، 
واثناء نزولها لتغيير االطار، وجدت الظالم الدامس 
فأغلقت أبواب وزجاج السيارة عليها ثم اتصلت 
بخطيبها تس���تنجد به، وأثناء انتظارها ظهر 3 
شباب ظلوا يحومون حول السيارة ويحاولون 

إجبارها على اخلروج.
من جهة أخرى، أشار شريف منير الى انه يستعد 
لتقدمي مسلس���ل كوميدي في جتربة تلفزيونية 
جديدة س���يفاجأ بها اجلمهور، كما وقع اختياره 
على سيناريو فيلم سينمائي كتبه عمرو سمير 
عاطف، وتدور أحداثه في اطار تشويقي، وكل ذلك 
الى جانب رغبته في تقدمي مسلسل عن قصص 
األنبياء لألطفال، وس���تتولى شركته االنتاجية 

تكاليفه.
وأوضح انه ال يش���ارك في البرامج احلوارية 
التي تصّنف باجلريئة وتكشف العديد من أسرار 
الفنانني، ألنه يتعّجب من البرامج التي تتخصص 
في احلديث عن اجلنس وفضائح الفنانني وكواليس 
حياتهم الشخصية، وذكر انه يرفض الظهور في 
هذه البرامج بالرغم من األج���ور اخليالية التي 

يعرضونها، ورغم انه ال يخاف من أي أسئلة، اال 
انه في النهاية معترض على مبدأ البرنامج ويلوم 

الفنان الذي يقبل الظهور في هذه البرامج.

اس���تقبلت االعالمية رميا كركي في حلقة 
جديدة من برنامج »ان���ا وياك« الفنان نقوال 
االسطا وزوجته ميرنا خليل االسطا على شاشة 

املستقبل.
حتدث اوال نقوال عن شخصيته، فهو انسان 
حقيقي، ويحب ان يكون دائما عكس التيار، وهذا 

خلق له مشاكل عديدة في مسيرته الفنية.
وحتدث نقوال عن برنامج »استديو الفن« 
الذي تخرج فيه واعترف بانه »مربط« مبكان 
ما، فصوته من الصف االول، اال ان جنوميته 
مازالت محصورة نوعا ما بسبب شركات االنتاج 

التي تدعم اشخاصا على حساب آخرين.
وتطرقت رميا الى موضوع حساس يشغل 
بال الفنانني اليوم، فاعترف نقوال بانه تلقى 
عروضا كثيرة جنسية سريرية ومازال اال انه 
عكس الكثيرين ال يقبل ان يقدم تنازالت حتى 

على حساب شهرته وتوسعه.
وفي الس���ياق نفس���ه، لفت االسطا الى ان 
امه كانت تلومه في بداية مشواره الفني ألنه 
لم يسطع كالباقني، اال انها فهمت الحقا انه ال 

يرضى ان يقدم اي تنازالت، ففرحت.

شريف منير

نقوال األسطا

الحبس شهرًا لريم البارودي

القاهرة ـ سعيد محمود
قضت محكمة اجلنح في القاه���رة الثالثاء مبعاقبة 
الفنانة رمي البارودي باحلبس ملدة ش���هر وكفالة 1000 
جنيه إليقاف التنفيذ، وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه غرامة 
و10 آالف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض املدني 
املؤقت، وذلك في دعوى السب والقذف املقامة ضدها من 

الفنانة ميسرة.
وكانت أجهزة األمن مبحافظة حلوان قد تلقت بالغا 
من الفنانة ميسرة اتهمت فيه املمثلة الشابة رمي البارودي 
بالسب والقذف عن طريق إرسال رسائل على تليفونها 
احملمول، تتضم���ن عبارات تخدش احلياء العام، ومتت 
إحالة البالغ إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالة القضية 

للمحكمة عقب انتهاء التحقيقات.
يذكر ان اخلالفات بني الفنانتني ترجع إلى اشتراكهما 
في مسرحية »زي الفل« حيث شهدت كواليس العرض 
العديد من املشاكل بينهما فضال عن تنافسهما في ارتداء 
املالبس املثيرة على خشبة املسرح للفت االنتباه مما آثار 

العديد من االنتقادات للعرض.

رمي البارودي

مؤتمران صحافيان في المركز اإلعالمي لمهرجان أيام المسرح السابع

محارب: عرض »معهد المسرح« لم يخضع للمشاهدة
الياسين: لن نحجب أي جائزة في الدورة السابعة

من جانب آخ���ر، عقد مؤمتر 
صحافي لرئيس جلنة التحكيم 
الفنان القدير س���ليمان الياسني 
اداره رئيس املركز اإلعالمي الزميل 
مفرح الشمري، حيث قال الياسني 
ان اختياره لترؤس جلنة التحكيم 
في هذه الدورة مسؤولية كبيرة 
واصفا ذلك بأنه ليس باألمر الهني 
الى جهد  ألن املسؤولية حتتاج 
في العمل وتتطلب منه ان يقيم 
األعمال هو واعضاء جلنته تقييما 
اكادمييا بعيدا عن اي عواطف، 
خصوص���ا ان كل عم���ل يحمل 
بني طياته امورا كثيرة وقضايا 

متعددة.

معايير مطلوبة

واس���تطرد قائ���ال: إرض���اء 
الن���اس غاية ال ت���درك، ولكننا 
كلجنة حتكيم نري���د ان نكون 
ق���در اإلمكان وأال  موضوعيني 
يكون تقييمنا لألعمال املعروضة 
تقييما انطباعيا او عاطفيا ولكننا 
سنشاهد العروض وسنرى هل 
تنطبق عليها املعايير املطلوبة 
التي يتضمنها اي عمل مسرحي 

ناجح أم ال؟
وأشار الياسني الى انه ليس 
هناك حج���ب ألي جائ���زة من 
جوائز املهرجان، وذلك لتحفيز 
وتشجيع الشباب العاشق للعمل 

املسرحي.
الكاتبة  وف���ي مداخلة م���ن 
القدي���رة عواطف الب���در أثنت 
فيها على اللجنة املنظمة للدورة 
الس���ابعة ملهرجان ايام املسرح 
للشباب الختيارها الفنان سليمان 
الياسني كرئيس للجنة التحكيم، 
مشيرة الى انه من اصحاب اخلبرة 

الكبيرة في املجال الفني.

وليس أعضاء جلنة املشاهدة.
ب���دوره ذك���ر عض���و جلنة 
املش���اهدة عبدالعزيز صفر انه 
لم تكن هن���اك اي صعوبات في 
طريقة اختيار الفرق املسرحية 
املشاركة في املهرجان، خاصة ان 
األغلبية من مخرجي تلك األعمال 
يخوضون ه���ذه التجربة للمرة 

األولى في حياتهم.
واضاف: أكثر شيء الحظته ان 
الشباب يحتاجون الى التوجيه 
واملتابعة ف���ي اختيار قضاياهم 
املطروحة في أعمالهم، خاصة ان 
التي اختيرت  النصوص  جميع 
كانت جيدة باس���تثناء عرضني 

رفضا لضعفهما.

وبخصوص األسباب التي مت 
من أجلها رفض العرضني اللذين 
شاهداهم ذكر محارب انه ال يريد 
اخلوض في هذه األسباب وقد تقبل 
القائمون على هذين العرضني قرار 

اللجنة بصدر رحب.
وبالنسبة لعرض املعهد العالي 
للفنون املسرحية الذي لم تشاهده 
اللجنة ومت إدراجه في املسابقة 
الرسمية قال ان هناك اتفاقا بني 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واملعهد العالي للفنون املسرحية 
بأن نصهم ال يخضع للمشاهدة 
وس���تتحمل تبعات هذا العرض 
وقرار دخوله في املسابقة الرسمية 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بناء على اللوائح والشروط التي 
وضعت من قبل املسؤولني عن 

املهرجان.
وأشار الى انهم كلجنة مشاهدة 
العروض قدموا  عندما شاهدوا 
النصائح للمؤلف���ني والفنانني 
الش���باب، مشيرا الى انهم كانوا 
يق���رأون النص قبل مش���اهدة 
عرضه حتى تكون لديهم فكرة 

عامة عنه.
اللجنة  واس���تطرد محارب: 
ش���اهدت 8 عروض مت اختيار 6 
منها للمشاركة في هذه الدورة، 
مؤكدا انهم ش���اهدوا بأم أعينهم 
احلماس الكبير ال���ذي بدا على 

املشاركني في هذه األعمال.

مفرح الشمري
ضمن أنشطة املركز اإلعالمي 
ملهرجان أيام املس���رح للشباب 
الس���ابع الذي يقام حتت شعار 
»سينوغرافيا املشهد املسرحي« 
عق���د مؤمت���ر صحاف���ي خاص 
باللجنة الفنية للمش���اهدة وقد 
مثلها رئيسها بدر محارب والعضو 

عبدالعزيز صفر.
بدأ املؤمت���ر بكلمة ترحيبية 
من عريفه الزميل فالح العنزي 
باحلضور ثم حتدث رئيس جلنة 
املش���اهدة بدر محارب عن دور 
اإلعالم في نشر الثقافة والوعي 
في املجتمع مؤكدا ضرورة وجود 
التي أصبحت  اللجان اإلعالمية 
ف���ي جميع  مطلب���ا ضروري���ا 
املهرجانات، كونها تساعد على 
إجناح مثل هذه التجمعات الفنية 

والثقافية.

لجنة فنية

وأض���اف قائال: ف���ي الدورة 
السادس���ة للمهرج���ان أوصت 
التحكيم بتش���كيل جلنة  جلنة 
فنية ملشاهدة العروض املشاركة 
قبل اختيارها للمسابقة الرسمية 
حتى تع���م الفائدة على اجلميع 
وقد أخذت اللجنة املنظمة وهي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
التوصية بعني االعتبار وشكلت 
الدورة  ف���ي  جلنة للمش���اهدة 
السابعة واختارت أن أكون رئيسا 
لها بجانب إخواني األعضاء فيها 
وهم: املخ���رج عبدالعزيز صفر 
ود.خليفة الهاجري والفنان خالد 
أمني، وهلل احلم���د كنا على قدر 
املسؤولية التي كلفنا بها بعد ان 
آلية  اللجنة ووضعت  اجتمعت 
عمل الختيار العروض املسرحية 

نشاط اليوم
5.30 مس��اء: جترب��ة 
املخرج أحم��د اخللف في 
فيلم »س��ام« السينمائي، 
يدير الن��دوة الزميل عماد 
النويري مدير نادي الكويت 

للسينما.
6.30 مس��اء: جترب��ة 
الديك��ور فيصل  مهندس 
العبيد في الس��ينوغرافيا 
الندوة  املس��رحية، يدي��ر 

الزميل محبوب العبداهلل.
8 مساء: عرض مسرحية 
»املكيد« لفرقة مسرح اخلليج 

العربي.
9.30 مس��اء: احللق��ة 
النقاشية اخلاصة مبسرحية 
»املكيد« مبس��رح الدسمة، 
تدير احللقة املذيعة سودابة 

علي.

)أنور الكندري(سليمان الياسني أثناء املؤمتر الصحافي مع رئيس املركز اإلعامي الزميل مفرح الشمري

»الحياة« تفاوض 
ميس حمدان

القاهرة ـ سعيد محمود
مع بداي���ة تصوير فيل���م »365 يوما من 
السعادة« في القصر األثري »قصر السكاكيني« 
واجه فريق عمل الفيلم مش���كلة كبيرة أثناء 
تصوير احد املشاهد والذي يضم كال من الفنان 
احمد عز والفنانة دنيا سمير غامن حيث يقوم 
عز في املش���هد بحمل دنيا ليهبط بها ساللم 
القصر وهي مرتدية فستانا سواريه في أحد 

مشاهد الفيلم الرومانسية.
 وأدى جتمه���ر امل���ارة إلع���ادة تصوي���ر 
املشهد ألكثر من مرة وسط صيحات املعجبني 
 الت���ي أدت حلدوث ق���در كبير م���ن االزعاج 
وعدم التركيز خاصة ان املش���هد مت تصويره 
في الساعة السادسة مساء االحد املاضي وقت 
رجوع العديد من املوظفني وطلبة اجلامعات 
وسيستمر وجود ابطال الفيلم بقصر السكاكيني 

ملدة 3 أيام. 

دخل املسؤولون في شبكة تلفزيون احلياة 
في مفاوضات مع الفنانة األردنية ميس حمدان 
لتقدمي برنامج جديد يذاع على شاشة القناة في 

يناير القادم.
وقال مصدر من داخ���ل قنوات »احلياة« في 
تصريح خاص: بعد جناح برنامج »100 مسا« الذي 
قدمته ميس في رمضان 2010، ترغب القناة في أن 

تظهر ميس كمذيعة من خالل شاشة احلياة.
وأضاف املصدر ان احلملة التي ش���نت على 
ميس حمدان ملا فسره البعض مبهاجمة املصريني 
لن تعيق املفاوضات، حيث ان أي فنان معرض 

ملثل هذا الهجوم.

أحمد عز ُيحدث أزمة في »السكاكيني« 

أحمد عز

ميس حمدان


