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 مريم أمين: لست غاضبة من تجاهل 
الزمالء نجاح «لعب النجوم» 

 فيفي عبده تطلب من وفاء عامر 
تجسيد تحية كاريوكا «بما يرضي اهللا»

 أكدت اإلعالمية مرمي أمني أن 
برنامجها «لعب النجوم» الذي 
يذاع على قناة دبي حقق جناحا 
كبيرا، وقـــدم الفنانني بطريقة 
غير تقليدية، مشيرة إلى أنها 
ليست غاضبة من جتاهل زمالئها 
التهنئة لها  اإلعالميني تقـــدمي 
مبناســـبة جناحه، رغم أنها ال 

تتعامل معهم بهذه الطريقة.
  وأضافـــت مرمي فـــي حوار 
مـــع «إيـــالف» أن برنامجهـــا 
يختلف متاما عن برنامج «لقاء 
املستحيل» الذي أذيع في شهر 
رمضان املاضي على شاشـــة 
تليفزيون احلياة، الفتة إلى أن 
الفنانني لم يطلعوا على طبيعة 
التي  أو الشخصيات  البرنامج 
سيقدمونها، وكان األمر مفاجئا 
لهم، فبدوا وكأنهم أطفال مقدمون 

على امتحان نهاية العام.
  ودافعت عن اتهام البرنامج 

بالتسبب في رفع أجور الفنانني 
مقابـــل الظهور فـــي البرامج، 
معتبرة أن البرامج مثل السينما، 
وأن الفنان الذي يحصل على أجر 
باملاليني يحقق عمله مكاســـب 

ضخمة. 

 طلبــــت الفنانــــة فيفي عبده 
من مواطنتها وفاء عامر جتسيد 
شخصية الراقصة الشهيرة حتية 
كاريوكا مبا «يرضي اهللا» وقالت: 
سبق وأوصتني الست حتية بأن 
أجسد شــــخصيتها، لكنني غير 
غاضبة من ذهاب العمل لوفاء، فهي 
فنانة بقدر املسؤولية، وأعمالها 

املتميزة تشهد على كفاءتها.
  وأضافت فيفي فـــي تصريــح 
ملوقع «أم بي سي» قائلة: األدوار 
مثل الــــزواج قســــمة ونصيب، 

ولكنني أمتنــــى أن تظهر حتية 
كاريوكا مبا يرضي اهللا، وأن يكون 

املسلسل الئقا بتاريخها.
  من جانب آخر أشارت فيفي 
الى أن مسلسلها «كيد النسا» الذي 
يجمعها بالفنانة سمية اخلشاب 
ســــيتم البدء في تصويره أوائل 
فبراير املقبل، وجتسد من خالله 
شخصية سيدة متزوجة من رجل 
متزوج من امرأة أخرى وتنشــــأ 
بينها بني الزوجة الثانية «ضرتها» 

صراعات ومشاكل عنيفة.

 الشحرورة صباح مع كارول سماحة 

 وفاء عامر فيفي عبده

 املخرج الراحل يحيى سعادة مايا دياب

 تشعر بالذنب ألن وفاته كانت بسبب تصويره كليبها الجديد

 مايا دياب لوسائل اإلعالم: أوقفوا اإلشاعات 
حول مقتل يحيى سعادة

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  في إطاللتها األولى عبر اإلعالم بعد فاجعة موت املخرج يحيى 
ســـعادة خالل تصويره لكليب لها في تركيا اثر صعقة من التيار 
الكهربائي، أطلت الفنانة مايا دياب عبر اتصال هاتفي مع اإلعالمي 
طوني خليفة في برنامجه «للنشر» على قناة اجلديد مساء السبت 
املاضي لتكشـــف تفاصيل احلادث املؤلم الذي أودى بحياة املخرج 

املبدع.
  قالت مايا دياب التي كانت تتكلم وهي تبكي لهول الفاجعة انها 
ترفض تقبل التعازي، ألنها ال تعتبر ان يحيى توفي، مشيرة الى 
أنها كانت في جلســـة عمل مكثفة معه في الفندق لوضع اللمسات 
االخيـــرة على تفاصيل الكليب، وقال لها انه سيســـبقها الى مكان 
التصوير على أن تلحق به الحقا. وكانت مايا تنتظر وصول زوجها 
الى أزمير في تركيا، فنزلت إلى بهو الفندق لتتصل بالشركة التي 
تتولـــى االهتمام بتصوير الكليب في تركيا لتســـأل ملاذا لم يصل 

زوجها بعد.
  فيجيبها املسؤول وهو يتكلم بلغة إجنليزية ضعيفة ان زوجها 
أصيب بحادث مروع. فراحت تصرخ طالبة املساعدة وحملت جوالها 
لتتكلم مع إميان شقيقة الراحل املخرج يحيى سعادة وتسألها عن 
احلادث فتفاجأ بفتـــاة تركية جتيب وتقول: يحيى يحيى وقع له 
حادث. هنا أصيبت مايا بفاجعة وذهبت الى مكان التصوير لتعرف 

ان تيارا كهربائيا صعق يحيى سعادة.
  وحول كيفية حدوث احلادث أجابت مايا: حذر يحيى سعادة كل 
فريق العمل من وجود كابل كهربائي خطر في محطة القطار، حيث 
كان سيتم تصوير الكليب فيه، وذلك بعد أن سمع كل فريق العمل 
صوتا مدويا كبيرا في احملطة. وقالت إميان (شـــقيقة املخرج) له 

ال تتحـــرك باجتاه أي كابل كهربائي قبل ان تعمل على قطع التيار 
الكهربائي عن احملطة، لكن شـــقيقها لف يده بقميصه ومد ذراعه 
باجتاه الكابل الذي صعقه، فنظر يحيى الى شـــقيقته إميان وقال 
لها: ال أشعر بجسدي ابقي إلى جانبي وساعديني، ليفارق احلياة، 
اضافت مايا ان إميان شقيقة املخرج منهارة وهي تعيش على تناول 
مهدئات االعصاب، لكنها ستصل الى بيروت مع اجلثمان لتقف الى 

جانب عائلتها في هذه الفاجعة.
  وحول سبب عدم وصول اجلثمان الى بيروت مساء اجلمعة كما 
كان متوقعا، وهل هذا بسبب التحقيقات التي لم تقفل، أجابت مايا: 
التحقيقات شكلية خاصة ان محطة املترو كانت مجهزة بكامرتني 
سجلتا احلادث وال مكان للشك في احلادث. كاشفة عن ان تسجيل 
ما حصل موجود اليوم على موقع اليوتيوب وقد نشرته اجلهات 
االمنية في تركيا لقطع الشـــك عن سبب املوت. وان الرابط ميكن 

لكل انسان مشاهدته على اليوتيوب.
  وقالت مايا انه في تركيا عطلة، لذلك لم يتمكنوا بعد من احلصول 
على ورقة من وزارة اخلارجية لنقل اجلثمان الى بيروت، ونوهت 
بدور السفارة اللبنانية في تركيا والقنصل هاني شميطلي الذي لم 
يتركهم أبدا وواكبهم ووقف الى جانبهم في املأساة وأيضا العديد 

من املسؤولني اللبنانيني.
  وطلبت مايا من وسائل االعالم وقف التكهنات واالشاعات حول 
مقتل يحيى ســـعادة ليترك بســـالم وكأنها تلمح الى أنها تشعر 
بالذنـــب ملا حدث، خاصة ان املخرج كان يصور لها كليبا وختمت 
بالقول وهي تبكي: أقبل يدي عائلة يحيى، صوته اليزال في أذني 
فـ«حشـــرية» يحيى ســـعادة أدت الى مقتله ألنه أصر على تسلق 

القطار ووضع يده على الكابل الكهربائي. 

 مطرب شــــاب «حس» انه 
اجلمهور ناسيه قرر يخوض 
جتربة التمثيل في عمل درامي 
سيصور قريبا بعد ما اقنعه 
احد املنتجني الشباب.. صاحب 

البالني چذاب! 

 ممثلة قاعدة تلف و«تدور» 
علــــى مكاتــــب املنتجني لعل 
وعســــى ياخذونها بأعمالهم 
اليديدة بس محد يبيها النها 
من هــــواة القيل والقال.. يبه 

قعدي بالبيت احسن!

 مكاتب تجربة
 مقدمة برامـــج بعد ما 
«اشـــتكت» علـــى فريق 
اللي مـــو متعاون  عملها 
معاها املسؤولني بالقناة 
اســـتغنوا عن خدماتها.. 

اهللا كرمي!

 استغناء
 مطرب شــــاب «حس» انه 
اجلمهور ناسيه قرر يخوض 
جتربة التمثيل في عمل درامي جتربة التمثيل في عمل درامي جتربة التمثيل في عمل درامي 
سيصور قريبا بعد ما اقنعه 
احد املنتجني الشباب.. صاحب 

البالني چذاب! 

 ممثلة قاعدة تلف و«تدور» 
علــــى مكاتــــب املنتجني لعل 
وعســــى ياخذونها بأعمالهم وعســــى ياخذونها بأعمالهم وعســــى ياخذونها بأعمالهم 
اليديدة بس محد يبيها النها 
من هــــواة القيل والقال.. يبه 

قعدي بالبيت احسن!

 مكاتب تجربة
 مقدمة برامـــج بعد ما 
«اشـــتكت» علـــى فريق 
اللي مـــو متعاون  اللي مـــو متعاون عملها  اللي مـــو متعاون عملها  عملها 
معاها املسؤولني بالقناة 
اســـتغنوا عن خدماتها.. 

اهللا كرمي!

 استغناء

 (أنور الكندري) األمير سعود بن ممدوح آل سعود والزميل نايف الشمري أثناء املؤمتر الصوت اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر فنان العرب محمد عبده

 سعود بن ممدوح: تألمت كثيرًا من سرقة صديقي 
لحقوقي في «هذا أنا» و«أسمعك»!

 مفرح الشمري
  ثّمن الشاعر االمير سعود 
بن ممدوح آل سعود زيارته 
للبالد لينطلق منها اعالميا، 
مؤكدا انها بوابة الشهرة الي 
شاعر او فنان يريد ان يثبت 
نفســــه في الســــاحة الفنية، 
خاصة وانها متتلك جمهورا 
ذواقــــا فــــي شــــتى املجاالت 
الفنية، متمنيا للكويت التقدم 
واالزدهــــار في ظــــل قائدها 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
  واضــــاف فــــي مؤمتــــره 
الصحافي الذي عقده مســــاء 
امس االول بفندق هوليدي ان 

الساملية وأداره الزميل نايف 
الشمري ان السبب احلقيقي 
لزيارته الكويت النها قريبة من 
قلبه ولذلك قرر احياء عدد من 

االمسيات الشعرية فيها.
  وعن تعاونه مع فنان العرب 
محمد عبده الذي طال انتظاره 
قال: لقد كان من املفروض ان 
يبصر هذا التعاون النور منذ 
سنوات طويلة ولكن لضياع 
كلمات االغنية من فنان العرب 
والتي سلمتها له منذ عام ٢٠٠١، 
كما ذكر لي، لم يتم التعاون 
حتى هذه اللحظة، كما انني 
ضيعــــت اآلن كلمات االغنية 
التي اعطيته اياها وبإذن اهللا 

ســــيكون هناك تعاون بيني 
وبني فنــــان العرب من خالل 
كلمــــات اغنية جديدة ال اريد 
االفصاح عنها حاليا ويشرفني 

التعاون مع فنان بحجمه.
  وبخصوص السرقة الفنية 
التي حصلت له من صديقه 
فيصل السديري والذي نسب 
كلمات اغنيتي «هذا أنا» التي 
بهــــا املطربــــة احالم  تغنت 
و«أسمعك» التي غناها املطرب 
راشد املاجد، ذكر انه تألم جدا 
من هذا املوضوع الذي لم يكن 
يتوقعه، مؤكدا ان صداقتهما 
كانت قوية. واضاف قائًال: هللا 
احلمد القضاء انصفني في هذا 

املوضوع وارجع لي حقوقي 
الطعنة  ولكنني تأملــــت الن 
جاءتنــــي من صديــــق عزيز 
على قلبي وكنت اثق به البعد 
احلدود ولكن انكشف املستور، 
مؤكدا علــــى ان تعاوناته مع 
املطربة احالم واملطرب راشد 
املاجد اضافت له الكثير خاصة 
انهما ال يغنيــــان اال الكلمات 
التــــي يقتنعان بها، مشــــيرا 
الى ان هنــــاك تعاونا جديدا 
مع املطربــــة احالم من خالل 
امللحن محمد بودلة ســــيرى 
النور قريبا. واعترف الشاعر 
االمير ســــعود بن ممدوح آل 
ســــعود بأنه يتحمل تكاليف 

اغنيته من األلف الى الياء مع 
اي مطرب يتعاون معه النه 
شاعر ومنتج سواء كان من 
يتعاون معهم مطربني شبابا 
او كبارا وهذا ال ينقص منه 
شــــيئا النه يريد اظهار عمله 

الغنائي بالشكل املطلوب.
  وكشف عن انه سيتعاون 
قريبا مع املطرب الكبير الصوت 
اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر، 
مؤكدا انه من األصوات الطربية 
في الساحة اخلليجية وتعاونه 
معه مكسب كبير له واضافة 

ملشواره الشعري.
  ومتنى في املستقبل القريب 
ان يتصــــدى لكتابة اوبريت 

«اجلنادرية» النــــه اوبريت 
وطني خاصة انه خاض هذه 
التجربة عندما كتب اوبريت 
«الرواية» مبناســــبة زيارة 
صاحب السمو امللكي سلطان 
بــــن عبدالعزيز ولــــي العهد 
ملدينة عسير ونال استحسان 

اجلميع.
قــــال االمير    وعن جديده 
سعود آل سعود: سيجمعني 
تعاون مع الفنان عبدالعزيز 
املسلم من خالل كتابة مقدمة 
غنائية الحد مسلسالته والذي 
ينوي تصويره قريبا باالضافة 
لتعاون مــــع املطرب ابراهيم 

احلكمي في ألبومه اجلديد. 

 يستعد للتعاون مع فنان العرب والصوت الجريح

 خالف بين حسين فهمي ومدينة اإلنتاج 
لعدم حصوله على مستحقاته

 مؤلف «الشحرورة»: لو ركزنا على كل تفاصيل 
حياة صباح فسنحتاج إلى ٣٠٠ حلقة

 انتهى املؤلف فداء الشــــندويلي من كتابة جميع حلقات مسلسل 
«الشــــحرورة» بطولة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مؤكدا حسب 
«النشــــرة» أنه لن يركز على الفضائح في حياة الفنانة صباح خالل 
مسلســــله الذي يبدأ تصويره في الشهر املقبل للعرض في رمضان 
املقبل، كما أنه رفض أن مير املسلســــل على خيانتها ألزواجها. وقال: 
ال ميكن أن أطرح ما حدث في حياة الشحرورة على مدار ٨٣ عاما منها 
٧٠ عاما من العطاء الفني، وإذا مت التركيز على كل صغيرة وكبيرة في 

حياتها فسأحتاج إلى ٣٠٠ حلقة تلفزيونية وليس ٣٠ حلقة.
  وأضاف: اجلانب االجتماعي واإلنساني في املسلسل سيكون أهم 
من اجلانب الفني، مشيرا إلى أن املسلسل سيحمل العديد من املفاجآت، 
ومنها عالقتها بأزواجها الـ ٧ وعالقتها بزوجها رجل األعمال اللبناني 
جنيب الشماس، وكذلك مقتل أمها على يد أخيها ومقتل أختها برصاصة 

طائشة وهي تلعب معها.

 تقــــدم الفنان حســــني فهمي 
اتهم  إلى نقابة املمثلني  بشكوى 
فيها مدينة اإلنتاج اإلعالمي بعدم 
حصوله على الدفعة األخيرة من 
أجره عن مسلسل «بابا نور» الذي 
مت عرضه في رمضان املاضي، في 
الوقت الــــذي تقدمت فيه مدينة 
اإلنتاج أيضا بشكوى إلى نقابة 
املمثلني تتهم فيها «فهمي» باإلخالل 

بشروط التعاقد.
  وأضــــاف حســــني فهمي في 
تصريح لـــــ «املصري اليوم»: ال 
يوجد لدي تفسير ملوقف مدينة 
اإلنتاج اإلعالمي بعد أن امتنعوا 
عن تسليمي الدفعة األخيرة من 
أجرى في املسلسل والتي تصل إلى 
١٢٠٠٠٠ جنيه بحجة أنني شاركت 
في مسلسل آخر هو «املكتوب على 

اجلبني»، وهذا تسبب في تعثر 
تسويق «بابا نور» إلى القنوات 
الفضائيــــة، وكأنني مســــؤول 

التوزيع في املدينة.
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 «شباب العالج الطبيعي» 
  تتراجع عن مقاضاة «بلبل حيران»

 محمد سعد وّقع عقد «خماشر يوم»

 أعلــــن اختصاصيــــو العالج 
الطبيعــــي في مصــــر تراجعهم 
عن مقاضاة منتج ومخرج فيلم 
«بلبل حيران» للفنان احمد حلمي، 
وذلك نتيجة عدم تلقيهم الدعم 
الكافي مــــن زمالئهم االطباء من 
اختصاصيي العظام، وقال د.محمد 
قطبـ  منسق عام حركـــة «شباب 
العالج الطبيعـــي» في تصريــــح 
ملوقع «أم بي سي»: احلركة اخذت 
قرارا بصرف النظر عن تقدمي بالغ 
للنائب العام او رفع قضية ضد 
فيلم «بلبــــل حيران» بعد رفض 
زمالئنا من اطباء العظام التضامن 

معنا في البالغ والدعوى.
  ويرجع ســــبب املقاضاة الى 
ظهــــور الفنانــــة املصرية اميي 
ســــميـــر غامن في دور طبيبـــة 
اختصاصية في العظام والعالج 
ـ وهمــــا تخصصان  الطبيعــــي 
منفصالن فــــي الواقع املهني في 
مصــــر ـ بصورة وصفها االطباء 

بأنها مسيئة لهم.
  كما انها كانت تقوم في مشاهد 
بـ «لف السجائر املخدرة بالباجنو» 
للفنان احمد حلمي، وفي مشاهد 
اخرى تقوم بغسل أسنانه وتبدل 
له مالبسه، وهو ما اعتبرته احلركة 
إهانة لتخصصي العظام والعالج 

الطبيعي. 

النجم محمد    وقع 
سعد مســــاء اجلمعة 
املاضــــي عقــــد فيلمه 
اجلديــــد مع الشــــركة 
العربية للسينما بعد 
مناقشــــات اســــتمرت 
مدة طويلة مع املنتجة 
إســــعاد يونس، حيث 
استقرا على سيناريو 
الفيلم القادم الذي يحمل 
اســــما مؤقتا «خماشر 
يوم» مــــن تأليف نادر 
صالح الديــــن، ويعقد 
ســــعد حاليا جلسات 
عمل مع املنتجة إسعاد 
يونــــس، ونادر صالح 
الدين للوصول للشكل 

النهائي للفيلم. وأعرب ســــعد، 
حسب «اليوم السابع» عن سعادته 
بالتوقيع، مشــــيرا إلى أن فيلمه 

القادم «خماشــــر يوم» هو نقلة 
فنية شــــكال ومضمونــــا، حيث 
إن الفكــــرة جديدة متاما ومليئة 

باملفاجأت.

 افيش فيلم «بلبل حيران» 
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