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فوزي التميمي

تأجيل انتخابات »الخليج« .. والحقائق ُتكشف اليوم في مؤتمر صحافي
مفرح الشمري

فوجئت القوائم املتنافسة في انتخابات فرقة مسرح 
اخلليج العربي املقرر عقدها »اليوم« بتأجيل االنتخابات 
م���ن قبل مجلس اإلدارة املؤقت إل���ى 24 اجلاري حيث 
وج���ه املجلس كتابا الى كل القوائ���م يخبرهم بتأجيل 
االنتخابات دون ذكر أسباب هذا التأجيل، ماتسبب في 
اس���تياء بني عدد من اعضاء ه���ذه القوائم لعدم وجود 

مب���ررات لهذا الت���أجيل املف����اج���ئ ال����ذي أقر ق���بل 
يوم واحد من إقامة االنتخ����ابات التي ينتظر نتائجها 

القاصي والداني.
»األنب���اء« ه���اتفت رئيس مجلس اإلدارة املؤق���ت 
لفرقة مسرح اخلليج العربي فوزي التم�����يمي ملعرفة 
أس���باب التأجيل املفاجئ، إال انه أك����د ان����ه سيكشف 
جميع احلقائق التي أدت الى ه���ذا التأجيل في مؤمتر 

صحافي يعقد الس���اعة 11 صباح اليوم في مقر الفرقة 
بالساملية أمام جميع وسائل اإلعالم متمنيا جلميع القوائم 

االنتخابية التوفيق في هذه االنتخابات.
يذكر ان هناك 3 قوائم انتخابية تنافس في انتخابات 
فرقة مس���رح اخلليج باالضافة الى قائمة املس���تقلني، 

وتتوزع القوائم على النحو التالي:
القائمة األولى: محمد الرش���ود، أحالم حسن، ميثم 

بدر، فيصل بوغازي، عبداهلل العتيبي.
القائمة الثانية: بندر املطيري، جنف جمال، الكاتب 

عبداهلل الرويشد، ناصر السريع.
القائمة الثالثة: أس���امة املزيع���ل، عبدالكرمي خليل 

اسماعيل، فواز املنصور.
أما قائمة املستقلني فهي: عبداهلل العابر، عماد العكاري، 

سلطان محمد بخيت، عبدالعزيز السويدان.

محمد امام

سعد رمضان

محمد إمام: »الزعيم« 
مشكلتي الوحيدة

القاهرة ـ سعيد محمود
على الرغم من فخره بوالده 
الفنان الكبير عادل إمام، أعلن 
الفنان الش���اب محمد إمام انه 
من���ذ طفولته وهو يعاني من 
أزمة كونه ابن »الزعيم«، وقال: 
طول عمري أواجه أزمة انني 
ابن »الزعيم« عادل إمام، وذلك 
منذ أيام الدراسة، ولكن يبدو 
انني تع���ودت عليها، وقررت 
التركي���ز في عمل���ي ألجعله 
يتحدث عني، حس���ب مجلة 

»أخبار النجوم«.
وعن عقد املقارنات الدائمة 
بينه وبني وال���ده، قال: »أرى 
املقارنات سلبية وظاملة  هذه 
جدا، وسببت لي املشاكل، لكنني 
أحاول اخلروج منها بان يكون 

لي لون مختلف عنه«.

سعد رمضان
 »مسّبع الكارات«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انتهى النجم سعد رمضان من 
تسجيل أغنيته املنفردة الثالثة 
بعنوان »مس����ّبع الكارات« من 
كلمات نزار فرنس����يس، أحلان 
صالح الكردي، توزيع داني احللو، 
تسجيل ستديو موريس طويلة 
 .EL Mawla Procuction وانتاج
األغنية جبلي����ة اللون، إيقاعها 
سريع، قريبة إلى الدبكة يرافقها 
مّوال. هذه األغنية ستصدر في 
األلبوم األول للنجم سعد رمضان 

الذي يعمل على انهائها قريبا.

خالد زكي

خالد زكي رئيسًا 
للجمهورية للمرة الثانية

القاهرة ـ سعيد محمود
يقوم الفنان خالد زكي بأداء 
دور رئي����س اجلمهورية للمرة 
الثاني����ة، وذلك ضم����ن احداث 
اجلزء الثان����ي من فيلم »طباخ 
الري����س« الذي يج����ري حاليا 
التجهيز ل����ه، واعرب زكي عن 
امامه  الفرصة  سعادته التاحة 
للمرة الثانية لتجسيد شخصية 
رئي����س اجلمهورية خصوصا 
بعد النج����اح الذي حققه دوره 
في اجل����زء االول، مش����يرا الى 
ان اجلزء الثاني سيكون مليئا 
باملفاجآت غير املتوقعة بالنسبة 
للجمه����ور، واض����اف خالد انه 
سيشاركه البطولة نفس ابطال 
اجلزء االول وعلى رأسهم الفنان 
طلعت زكريا واشرف زكي، ومن 
املتوقع الب����دء بالتصوير عقب 
انتهاء املؤلف يوس����ف معاطي 

من كتابة احداث الفيلم.


