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ممثلة »مرم���رت« فريق 22
اللي  اليديد بطلباتها  عملها 
ما تنتهي واملصيبة انها تقول 
عن نفس���ها ممثلة خليجية 
وهي جنس���يتها اوروبية.. 

احلمد هلل والشكر!

مقدم برام���ج ما »رحم« 
املشاهدين من مالقته الزايدة 
ف���ي رس���الته التلفزيونية 
ويعتقد انه قاعد يقدم برنامج 
منوع مو ثقافي.. هذي بالوي 

الواسطة!

جنسية مالقة
مقدمة برام���ج »عبرت« 
عن اس���تيائها من تصرفات 
احدى زميالته���ا معاها مع 
انها تعاملها بش���كل طيب 
بس صاحبتنا قاعدة تعاملها 

بالعكس.. اهلل يعينچ!

تصرفات

المستشار القانوني »وهق« التميمي في انتخابات مسرح الخليج!
مفرح الشمري

علمت »األنباء« ان املستشار 
القانون���ي الذي اس���تعان به 
ادارة فرقة  رئي���س مجل���س 
مسرح اخلليج العربي املؤقت 
فوزي التميمي هو الذي تسبب 
في املشكلة العالقة حاليا بني 
مجلس االدارة املؤقت وبعض 
القوائم االنتخابية التي عبرت 
عن استيائها من قيد اكثر من 
20 اسما لهم حق التصويت في 
انتخابات الفرقة التي ستقام في 
19 اجلاري، بع����د أن أغل����ق 
باب الترشيح وتسديد رسوم 
االشتراكات في 12 اجلاري حسب 
االعالن املنش���ور في الصحف 

اليومية.
وكشفت املصادر ل� »األنباء« 
ان املستش���ار القانوني التابع 
ل���وزارة االع���الم ع�������رض 
»اس���تم�����ارات« تلك االسماء 
التي كان يحتفظ بها على رئيس 
واعضاء املجلس، خالل االجتماع 
االخير للمجلس، مبديا موافقته 
على تصويتهم في االنتخابات 
املقبل�������ة للفرقة، االمر الذي 
استغربه عض����و مجل�����س 
الط���راروة،  ب�������در  االدارة 
وأضطره للتساؤل وعن السبب 

حصول هؤالء على االستمارات 
مع انه كان املفروض حضورهم 
شخصيا لتعبئتها في سكرتارية 

في عدم تقدمي هذه االستمارات 
في الفترة احملددة لباب الترشيح 
وتسديد االشتراكات وعن كيفية 

الفرقة.
واضافت املصادر ان املستشار 
القانون���ي ابلغ رئيس مجلس 

االدارة برأيه القانوني في هذه 
املس���ألة بأن تلك االسماء لهم 
احلق وعليه فتح باب الترشيح 
وتسديد االشتراكات قبل موعد 
االنتخابات بيوم واحد االمر الذي 

يخالف شروط االنتخابات.
واك���دت املص���ادر ان هذه 
االس���ماء التي مت قيدها تخدم 
قائمة انتخابية بعينها خاصة 
بع���د ان قام احد مرش���حيها 
التي  بدفع رسوم اشتراكاتهم 
بلغت اكثر من 600 دينار امس 

االول.
واوضح���ت املص���ادر ان 
املستشار القانوني برأيه املخالف 
لش���روط االنتخابات »وهق« 
الفرقة  ادارة  رئيس مجل���س 
املؤقت ف����وزي التميم�����ي الذي 
اعتم����د رأيه ووافق على منح 
تلك االسماء احقية التص����ويت 

في االنتخابات املقبلة.
من جانب آخ����ر علم����ت 
»األنباء« ان رئيس مجل����س 
االدارة املؤقت لفرقة مس���رح 
اخلليج العربي فوزي التمي����مي 
دعا ال���ى اجتم���اع »عاج���ل« 
بعد ان اثارت »األنباء« قضية 
»االس���ماء« في عددها الصادر 

اجلمعة املاضي!

بعد أن أثارت »األنباء« قضية قيد أكثر من 20 اسمًا رغم قفل باب الترشيح وتسديد االشتراكات

ميساء مغربي

فنان العرب محمد عبده

نيللي كرمي

مديحة كنيفاتي

بدر الطراروةفوزي التميمي

نيللي كريم تنفي اإلساءة لسمعة مصر
القاهرة ـ سعيد محمود

أخي����را وبعد صمت طويل خرجت بطلة الفيلم الس����ينمائي اجلديد 
»678« نيللي كرمي عن صمتها وردت بشكل قوي على االتهامات العنيفة 

التي وجهت لها مؤخرا باإلساءة لسمعة مصر.
وعلقت الفنانة نيللي على هذه االتهامات بقولها: الفيلم ال يسيء لسمعة 
مصر على اإلطالق، كما يقولون، فهو يتناول ظاهرة التحرش بوجه عام، 
وه����ذه الظاهرة كما يعرف اجلميع ظاهرة عاملية، اي ال يعاني منها بلد 
دون اآلخر، ولو كنت شعرت للحظة واحدة عند قراءتي للسيناريو بانه 

سيسبب أي إساءة لكنت اعتذرت عنه. وأضافت: اجلميع يعرفون عنى 
انني شديدة احلرص في اختيار األدوار التي أقدمها فلم أقدم عمال واحدا 
حتى اآلن منذ بداية مشواري الفني أخجل منه فكيف أوافق اآلن على عمل 
من املمكن ان يسيء لي ولبلدي؟ وكانت االنتقادات التي استهدفت نيللي 
قد جاءت بعد موافقتها على عرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي في 
دورته القادمة وتفضيله على مهرجان القاهرة السينمائي، حيث يناقش 
قضية داخلية خالصة وهي قضية التحرش اجلنسي التي سيطرت على 

الشارع املصري في األعوام املاضية.

ميساء مغربي:
 »بنات فاطمة« 

التخدش الحياء

فنان العرب: التوتر يطاردني قبل كل حفل
كشف فنان العرب محمد عبده 
 mbc1 لبرنامج »سكووب« على
انه اليزال ينتابه شعور بالتوتر 
قبل كل حفل، وهو نفس الشعور 
الذي ي���راوده منذ أربعني عاما، 
نافيا ف���ي ذات الوقت ما يتردد 

عن نيته االعتزال.
وأرجع محم���د عبده االقبال 
الذي تش���هده حفالته، مقارنة 
بغيره من النجوم، الى توفيق اهلل 
له، وقال في رده على سؤال حول 
الشائعات التي تتحدث عن رغبته 
في االعتزال: ان الفنان االصيل ال 
يتقاعد وال يعتزل، فالفن يالحق 
الفنان الناجح الذي استطاع أن 

ن لنفسه تراثا قويا. يكوِّ

والثقافية ومعرفة حقوقها. يذكر 
أن مسرحية »بنات فاطمة« تدور 
التي تلجأ  أحداثها حول فاطمة 
للخطبة لتزويج بناتها، فإحداهن 
مصابة باخلوف والهلع كلما اقترب 
عمرها من العشرين، وتطاردها 
كوابيس وشبح العنوسة، والبنت 
الثانية عاملة وتعتقد أنها كلما 
اهتمت بنفسها ومظهرها فذلك ال 
يتناسب مع كونها امرأة عاملة، 
ودائما تهرب م���ن الزواج، أو ال 

يفضلها الرجال.

نفسها في إحدى الشخصيات التي 
جتسدت فوق خشبة املسرح.

الهجوم  ووصف���ت ميس���اء 
الش���رس على املس���رحية بأنه 
حرب ظاملة وغي���ر عادلة، وأن 
الهدف الذي شنت من أجله كان 
حتطيم املسرح النسائي السعودي 
عامة، وميساء مغربي شخصيا. 
وطالبت من وصفتهم بأعداء الفن 
بكف أذاهم عن املرأة السعودية، 
وعدم الوق���وف حجر عثرة في 
طريق حتقي���ق رغباتها الفنية 

ام.بي.سي: أكدت الفنانة ميساء 
مغربي أنها تلقت عرضا إلع�ادة 
عرض مسرحيته����ا الكوميدي��ة 
»بنات فاطمة« في الس���عودية، 
بعد اإلقبال النسائي الكبير على 
حضور عروضها في عيد الفطر 
املاضي رغم تعرض املس���رحية 
لهجوم شرس، وحرب ضروس 
واتهامات باطلة، وقالت: املسرحية 
في حال قدمت عروضها في عيد 
األضحى فلن حتي���د عن خطها 
املرأة  العام ع���ن وضع  النقدي 

السعودية.
وأضافت ان املسرحية ستظل 
تقدم مناذج مختلفة من املجتمع 
النس���ائي الس���عودي مبختلف 
أطيافه، املرأة العاملة، واملثقفة، 
املنزل، مشيرة  واملراهقة، وربة 
إلى أنها على يقني من أن كل امرأة 
حضرت ع���روض العيد وجدت 

مديحة: الدراما السورية خالية من المشاهد اإلباحية
إيالف: عبرت الفنانة الس���ورية مديحة كنيفاتي عن 
س���عادتها بالعودة الى العمل مع الفنان ياسر العظمة 
في سلس���لة »مرايا 2011« بعد ان أعلن رسميا اختيارها 

لتكون ضمن طاقم العمل.
وعلى صعيد آخر، قالت الفنانة الش���ابة انها تصور 
حاليا عمال متصال منفصال مع املخرج السوري فيصل 
بني املرجة وان مشاركتها في العمل بسيطة، واختصرتها 
بأنه���ا عبارة عن 3 لوحات منفصلة جتس���د في إحداها 
دور حبيبة صاحب أحد املالهي الليلية، مشددة على ان 
الدراما السورية لم تبالغ في شهر رمضان املاضي بطرح 
اجلرأة، معتبرة ان املمثل السوري حريص على أخالق 
مجتمعه كونه يعتبر قدوة للكثير من الناس، واضافت 
انها حتمد اهلل ألن الدراما الس���ورية خالية من املشاهد 
اإلباحية ومش���اهد غرف النوم أو الس���رير، معتبرة ان 
املواضيع املطروحة كانت أهم من املشاهد املبتذلة التي 

حتدث عنها منتقدو الدراما.

باسم ياخور كارمن لبّس

باسم ياخور: »المرافعة« يتطرق 
لقصة حياة سوزان تميم

كارمن لّبس لـ »البلد«:
أنا مع المقاومة لكنني أكره الحرب

املمثل باسم ياخور  يس����تعد 
لبطولة مسلسل تلفزيوني جديد 
بعنوان »املرافعة«، من تأليف تامر 
عبداملنعم وإخراج عصام حلمي، 
ويعرض ف����ي رمضان 2011. ومن 
املقرر البدء في تصويره في نهاية 
الشهر املقبل، ولم يتم ترشيح باقي 
ابطال العمل. ويتعرض املسلسل 
فعليا لقصة الفنانة سوزان متيم 
على عكس األعمال التلفزيونية التي 
مت عرضها، والتي أنكرت تعرضها 
لتلك القضية الشائكة، مثل مسلسل 

»أهل كايرو« ومسلسل »ليالي« 

أكدت الفنانة كارمن لّبس في 
حديثها لصحيفة »البلد« الى ان 
البعض يحاول توثيق حرب يوليو 
وانتصار املقاومة في االعمال الفنية 
وقالت: كل لبنان تأثر بحرب متوز، 
لناحية قتل االبرياء او هدم البنية 
التحتية وانا مع القاء الضوء على 
هذه احلرب حتى يتعلم اللبنانيون، 
وفي الوقت ذاته انا ضد ان نظهر 
البطوالت من خالل االعمال الفنية، 
علما انني مع املقاومة لكنني اكره 
احلرب، كفى موتا لالبرياء وعلينا 

ان نبحث عن السالم.

تامر حسني مكسيم خليل

تامر حسني يحصد لقب
»أفضل مطرب في أفريقيا«

مكسيم خليل: على تركيا 
وضع تماثيل لنا في إسطنبول!

اجلمهور الذي حضر حفل توزيع 
اجلوائز ان تامر هو »خليفة مايكل 

جاكسون في الغناء«.

التي قدمتها بدور »مهند« فلم 
يرضني، واعتبرها أول وآخر 

مشاركة لي في هذه الدراما.

عبر الفنان مكسيم خليل 
الذي اشتهر بصوت مهند عبر 
مسلسل  مهند للممثل »كيفاجن« 
عن رضاه بنجاح املسلس����ل 
السوري »أسعد الوراق« من 
إخراج رشا شربتجي قائال: كان 
دوري جميال ويتمتع بجودة 
النص الدرامي وأحببت الدور 

كثيرا.
وعن جناح األعمال التركية 
وجتربته بها يقول: على االتراك 
ان يضع����وا متاثيل للفنانني 
السوريني في اسطنبول، النهم 
السبب الرئيسي في جناح هذه 
الدراما التي لم يكن يس����مع 
بها احد، وبالنسبة لتجربتي 

أعلنت أم���س نتيجة جائزة 
Africa music awards وقد حصل 
الفنان الشاب تامر حسني على 
 AMA لقب أفضل فنان في افريقيا
 Best African artist 2010 AWARDS
وس���يتم تكرميه من اجلمعية 
البريطانية، وس���يمنح شهادة 
تقدير تنص على انه واحد من 
أهم 6 رموز في الكرة األرضية، 
باعتبار ان الكرة األرضية تتكون 
من 6 قارات وكل فائز يعتبر رمزا 

لقارته.
وقام بتسليم اجلائزة للفنان 
تامر حس���ني الفن���ان جيرمني 
العاملي  الفنان  جاكسون شقيق 
مايكل جاكس���ون الذي قال أمام 


