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وضع محمد الصاوي مالك ساقية الصاوي شرطا 
مينع الفنان الشاب تامر حسني من الغناء بالساقية 
اال بعد تنفيذه، وذلك بعد اإلعالن عن رفض ساقية 

الصاوي إقامة حفالت تامر على مسارحها.
كما أشارت هبة أحمد املتحدثة الرسمية باسم 
ساقية الصاوي، حسب »النشرة«، قائلة: تبقى لتامر 
فرصة ليتمكن من الغناء على مس����ارح الساقية، 
عندما يعتذر في بيان رسمي عن األغاني التي قدمها 
مس����بقا وكانت حتمل إيحاءات جنسية مثل »هي 
دي«، ونتأكد بعد ذلك أن أعماله القادمة ستخلو من 
هذه اإليحاءات واإلشارات، وذلك ألن الساقية تقدم 
أعماال فنية ذات رسالة راقية، وأغاني تامر ال ترتقي 

للبرنامج الذي تهدف الساقية لتحقيقه.

مفرح الشمري
انطلق مس���اء امس االول 
ف���ي االخراج  الكرنڤال االول 
الفرق���ة  املس���رحي لطلب���ة 
الرابع���ة ف���ي املعه���د العالي 
للفن���ون املس���رحية »قس���م 
التمثيل واالخراج« وذلك لبدء 
االختب���ارات النهائية للفصل 

الدراسي االول.
وفي ه���ذا الصدد اكد عميد 
املعهد د.فهد السليم ل� »األنباء« 
ان االختبارات النهائية للفصل 
الدراسي االول تسير بانتظام 
شديد من طلبة الفرقة الرابعة 

باملعهد قسم التمثيل واالخراج 
منذ انطالقتها امس االول على 
خشبة مس���رح حمد الرجيب 

»مسرح املعهد«.

كوادر تعليمية

ه���ذه  قائ���ال:  واض���اف 
االختبارات هي مبثابة كرنڤال 
ف���ي االخراج املس���رحي ملادة 
التي  التطبيق���ات االخراجية 
يقوم باالشراف عليها د.سيد 
خاطر والذي يعتبر من الكوادر 
التعليمية املميزة في قس���م 
التمثيل واالخراج، ملمحا الى 

ان هذا الكرنڤال هو االول وان 
هناك »كرنڤال« آخر سينطلق 
في االختبارات النهائية للفصل 

الدراسي الثاني.
واش���ار الس���ليم ال���ى ان 
العروض املسرحية املختارة 
في الفصل الدراسي األول هي 
لنصوص عاملية تعرض برؤية 
اخراجية من قبل طلبة الفرقة 
الرابعة، وذلك لتطبيق ما درسوه 

في السنوات املاضية.

رؤى إخراجية

واستطرد قائال: لقد وفرنا 

جميع االمكانيات للطلبة حتى 
يقدموا ابداعاتهم على املسرح 
بكل اريحية دون عوائق، وذلك 
عل��ى مدار اس���بوع حيث مت 
وض����ع اجلداول على اروقة 
املعه����د لكي يحضر العروض 
الطلب���ة واملهتم���ن  جمي���ع 
بش�����ؤون املسرح لالستمتاع 
مب���ا يقدم�����ه زمالؤهم طلبة 
الفرقة الرابعة من رؤى اخراجية 

متنوعة.
وفي نهاية تصريحه وجه 
السليم الدعوة لوسائل االعالم 
مبختل���ف انواعه���ا حلضور 

العروض وذل���ك دعما لهؤالء 
الطلبة.

يذك�������ر ان هناك عرضن 
الليلة، العرض االول ينطل�����ق 
في 6 مس���اء للطالب عبداهلل 
الريس بعنوان »الزبون الصعب« 
تأليف ماكس رينيه، اما العرض 
الثاني فسينطلق في 8 مساء 
للطالب علي الششتري بعنوان 
»قريبا من ساحة االعدام« تأليف 
وليد اخالصي وس���تحتضن 
هذين العرضن خشبة مسرح 
حمد الرجيب »مسرح املعهد« 

والدعوة عامة.

د.سيد خاطرد.فهد السليم من عروض طلبة املعهد العالي للفنون املسرحية السابقة

سالف فواخرجي مع زوجها وائل رمضان

كرمي عبدالعزيز

تامر حسني

»الزبون الصعب« الليلة في معهد الفنون المسرحية

سالف: أقدم »بديعة مصابني« دون »بدلة« رقص واحدة
أكدت الفنانة السورية سالف فواخرجي 
أنها لن ترتدي »بدالت« رقص، ولن تقدم 
عروضا راقصة في مسلسل »بديعة مصابني« 
الذي يتناول السيرة الذاتية للراقصة الراحلة 
بديعة مصابني، نافية م���ا ذكرته تقارير 
صحافية عن استبعادها من مسلسل »وادي 
امللوك« بعد رفض مخرجه حسني صالح 
مشاركة زوجها وائل رمضان بطال للعمل 
املقرر عرضه في رمضان املقبل، مشيرة إلى 
أن نشر الشائعات عنها هي وزوجها الهدف 
منه الوقيعة بينهما، وقالت في تصريح ملوقع 
»mbc.net«: فوجئت باألخبار التي أوردتها 
مواقع إلكترونية عديدة على لساني، ولم 
أشترط على املخرج قط مشاركة زوجي في 

مسلسل »وادي امللوك«.
وأضافت سالف: ال أعرف من وراء اخلبر، 
لكن هذا الكالم معيب جدا. وال يحق ألحد 
االقتراب من حياتي اخلاصة، ومن نشر تلك 

األخبار يريد خلق مشكلة في املسلسل.
وتابع���ت: وائل على رأس���ي من فوق، 

فهو زوجي وشريكي، وهو مخرج مهم له 
اسمه، وجنم درامي بامتياز، وله بطوالت 
في مسلسالت مهمة جدا حتى قبل أن أصبح 
أنا جنمة معروفة، واحلمد هلل عالقتي به 
جيدة جدا. وحول توقيعها العقد النهائي 
ملسلسل »وادي امللوك«، أكدت سالف أنه 
لم يتم توقيع العقد بش���كل رسمي حتى 

اآلن.
وفي السياق ذاته، نفت سالف ما تردد عن 
خالفها مع بطلتي »وادي امللوك« املصريتن 
سمية اخلشاب وصابرين، معتبرة ان أهمية 
العمل وقيمته الكبي���رة التي يحملها هما 
الس���بب في كثافة الش���ائعات التي تثار 

حوله.
من جانبه، استغرب الفنان السوري وائل 
رمضان، زوج سالف، ما مت ترويجه حول 
استبعاد سالف من »وادي امللوك«، مشددا 
على أن سالف من املستحيل أن تنزل إلى 
هذا املستوى وتشترط على املخرج إشراك 

زوجها في العمل.

السليم أكد أن كرنڤال اإلخراج لطلبة الفرقة الرابعة مستمر حتى 24 الجاري

أكدت أنها لم تشترط زوجها بطاًل لـ »وادي الملوك«

تامر حسني ممنوع من الغناء 
في ساقية الصاوي بسبب اإليحاءات الجنسية 

كريم عبدالعزيز ينفي 
خالفاته مع إسعاد يونس

القاهرة ـ سعيد محمود
نفى الفنان كرمي عبدالعزيز أي خالفات بينه 
وبن املنتجة إسعاد يونس التي قام بالعديد من 
بطوالت األفالم من إنتاجها، ملمحا إلى أن العالقة 
بينهما عل���ى خير ما يرام وليس معنى انتقاله 
لشركات إنتاج أخرى أنه على خالف معها، مؤكدا 

إنه يكن لها كل تقدير واحترام. 
وكشف كرمي أنه يتمنى العمل مع والده املخرج 
محمد عبدالعزيز وعمه املخرج عمر عبدالعزيز، 
إال أنه بالرغم من مح���اوالت الثالثة للعمل مع 
بعضهم، إال أن الظروف دائما ما تأتي عكس ما 
يتوقعونه، ولذل���ك إلى اآلن لم يلتقوا في عمل 

واحد.

وفاء عامر: ال أفكر في ابني وأنا أختار أفالمي
أكدت الفنانة وفاء عامر انها كانت تخشى على اختها 
اينت من فتنة الشهرة، مش���يرة الى انها اطمأنت عليها 

حاليا بعد ان اثبتت نفسها كممثلة.
وأضافت ان ابنها ال يتابع اعمالها الفنية وقالت: عمر 
مبيحبش يتفرج على اعمالي قدامي ابدا ولكن كثير بالقيه 
بيتفرج عليها وحده وبيحب قوي »حن ميسرة« و»امللك 
فاروق« وبيقولي رأيه في أي عمل س���واء عجبه او ال، 
وانا عموما من االمهات اللي بيحبوا ابنهم يش���وف كل 
حاجة ومش بخاف عليه من اي فيلم، وقبل ما اقبل اي 
فيلم ال افكر في ان ابني هيشاهده او ال، انا مبثل الفيلم 
اللي حاساه ومقتنعة بيه ومش ممكن ارفض دور عشان 

عمر الني انا حباه وبالتالي ابني هيحبه.

ثالثة ماليين جنيه 
أجر مي عز الدين مع »آدم«

3 مالين جنيه أجر الفنانة مي عز الدين عن مشاركتها 
في املسلس���ل اجلديد »آدم« الذي يقوم ببطولته النجم 
تامر حسني والذي سيعرض في رمضان القادم، وكان 
هذا األجر، حسب جريدة البشاير املصرية، وراء تراجع 
الشركة املنتجة عن التعاقد مع مي عز الدين في البداية 
خاصة في ظل انشغال مي بتصوير املسلس���ل اجلديد 
»بال كرامة« ومت ترشي����ح الفنان����ة اللبنانية نيكول 
سابا ولكنها اعتذرت وانسحب������ت من املسلسل بسبب 
بعض اخلالفات مع الشرك�����ة املنتجة التي عادت إلسناد 
ال���دور ملي عز الدين مع املوافق�����ة على كل ش���روطها 

املادية.
وكانت مي قد ش���كلت دويتو فني���ا ناجحا جدا مع 
النجم تامر حسني بعد اجلزأين األول والثاني من فيلم 
»عمر وس���لمى« وحاليا تستعد لتصوير اجلزء الثالث 
من الفيلم بعد ان ترددت عدة شائعات عن انسحابها من 
الفيلم وهو االمر الذي نفته مي مؤكدة انها لن تضحي 

بالنجاح الذي حققته مع تامر.

ملحن ارشده عقله بان يرفع 
قضية على مطربة تعاون معاها 
في اغنية وطنية اكتش����ف انه 
كاتبه اس����مه غلط عليها بعدما 
تهاوش����ت معاها.. زين تسوي 

والشمس ما يحجبها منخل!

ممثلة »ابتلشت« بعمرها بعدما 
صرحت انه الوسط الفني مو نظيف 
وانه بعض املنتجن يساومون املمثالت 
لدرجة ان����ه بعض هاملنتجن يبون 
يقاضونها.. على ش����نو تقاضونها 

وهي مو ذاكرة اساميكم!

قضية تصريح
ممثلة امنيتها انها تشارك 
فنانة كبيرة اعمالها الياية بس 
هالفنانة ما تبيها وبعد ما وصل 
لها اخلبر حطت حرتها باملمثالت 
وقاعدة حتاربهم في رزقهم.. 

اهلل يشفي!

حرب

باسم ياخور: تجسيدي رشدي أباظة شائعة 
استغرب النجم السوري 
باس���م ياخ���ور األخبار 
ال���واردة عن جتس���يده 
أباظة  شخصية رش���دي 
ضمن مسلس���ل يتناول 
س���يرة الراقصة املصرية 
»حتية كاري���وكا«، وآخر 
يتناول سيرة رشدي أباظة 
نفسه، مؤكدا نيته جتسيد 
شخصية السلطان العثماني 
»محمد الفاحت« في مسلسل 
قيد التحضير. ونشر عدد 
من الصحف العربية، األحد 
املاضي، أخبارا عن قبول 
باس���م ياخور جتس���يد 

شخصية رشدي أباظة، ولكن املمثل السوري 
أكد في تصري���ح ملوقع »mbc.net«، أن هذه 
األخبار ال أس���اس لها م���ن الصحة، وأنه ال 

ينوي تقدمي دور أباظة في 
عمل تلفزيوني هذا العام. 
وأوضح ياخور أنه عرض 
عليه دور رش���دي أباظة، 
من شركتن مختلفتن في 
الوقت نفسه وهو ما أثار 
استغرابه، ولكن األمر لم 
يكتمل بس���بب انش���غال 

جدول أعماله.
وأضاف ان من سيلعب 
شخصية مثل رشدي أباظة 
ال يجوز أن يعتمد فقط على 
الشكل، بل هناك كثير من 
التفاصي���ل التي يجب أن 
املمثل في فهم  يركز فيها 
شخصية رشدي أباظة اخلاصة جدا. مضيفا 
ان أداء هذا الدور ال يحتاج فقط للشكل، بل 

ملمثل مهم جدا ليؤديه.

باسم ياخور

وفاء عامر

هيفاء تفاضل بين »نوسة« و»تمر حنة« 

روال سعد تستقر في كازينو »صايعين ضايعين«

الشحرورة صباح 
تجري عملية جراحية وتتعافى

تفاضل الفنانة اللبنانية 
هيف����اء وهبي ب����ن بطولة 
مسلس����لي »نوسة« و»متر 
حنة« بع����د أن تعاقدت في 
س����رية تامة عل����ى بطولة 
مسلس����ل لرمضان املقبل 
مع شركة »عرب سكرين« 
لتنضم بذلك إلى قائمة جنوم 
مسلسالت رمضان 2011. وأكد 
محمود ش����ميس املسؤول 
العام عن »عرب س����كرين« 
في تصريح����ات لصحيفة 
»املصري اليوم« أن هيفاء 
حس����مت موقفها وتعاقدت 

بالفعل مع شركته، وأنها جتري يوميا جلسات 
عمل الختيار النص املناس����ب من بن أكثر من 
عمل، نافيا بذلك األنباء التي ترددت عن أن هيفاء 
تعاقدت مع شركة »سينرجي«.   وأشار شميس 
إلى أن هيفاء لم حتسم موقفها من النص الذي 
ستجسده، فهناك مسلس����ل بعنوان »نوسة« 

للمؤلف طارق بدوي، وآخر 
تعيد فيه جتسيد شخصية 
»متر حنة« التي قدمتها نعيمة 
عاكف في الفيلم السينمائي 
الشهير باالسم نفسه، والذي 

يكتبه مصطفى محرم. 
واستطرد شميس قائال: 
كل األمور ستحس����م خالل 
أسبوع على األكثر، ومنها 
ترش����يح مج����دي الهواري 
إلخراج املسلسل الذي رصدت 
له ميزانية مفتوحة، ليخرج 
بالش����كل الذي يتناسب مع 
دخول هيفاء التلفزيون للمرة 
األولى. من جانب آخر، رفضت هيفاء وهبي في 
تصريحات لصحيفة »الفجر« املصرية األسبوعية 
أن تكون قصدت استغالل وفاة سعادة للدعاية 
لنفس����ها، مدللة على ذلك بأخبارها وصورها 
التي متأل الصحف واملجالت والعديد من املواقع 

اإللكترونية.

كشفت الفنانة اللبنانية روال سعد - التي تشارك ألول 
مرة في جتربة تلفزيونية في مسلسل كوميدي عربي مشترك 
بعنوان »صايعن ضايعن« للمخرج السوري صفوان نعمو 
- أنها قررت مع مخرج العمل إنش���اد بعض األغاني من 
ألبومها اجلديد الذي سيصدر الشهر القادم بعنوان »روال 
تغني لصباح«.   واضافت روال - في تصريح ملوق������ع 
mbc.net � انها تؤدي في املسلس���ل دور مغنية من أصول 
لبنانية مستقرة في سورية وتعمل في »كازينو« وتنتمي 
إلى طبقة متوسطة. وأبدت روال إعجابها مبشاركتها نخبة 
كبيرة من جنوم الكوميديا في الدراما العربية في املسلسل، 
مشيدة بالدراما السورية، فضال عن املعاملة اللطيفة التي 
تلقتها من مخرج العمل، الفتة إلى أن الكوميديا قريبة جدا 
من حياتها العادية، وقالت إن املشاهدين سيرونها تغني 

وتضحك كثيرا في املسلسل.   

بعد ان متاثلت للشفاء قليال خالل الفترة املاضية دخلت 
الشحرورة صباح مرة أخرى الى احد املستشفيات الجراء 
عملية »مي زرقا«، حسب موقع »النشرة« وقد ذكر املوقع 

ان الشحرورة تعافت وهي اآلن بحالة جيدة.
يذكر انه يتم حاليا االستعداد لتصوير مسلسل عن 
حياة صباح يحمل اسم »الشحرورة« وتقوم ببطولته 

النجمة كارول سماحة.

هيفاء وهبي

روال سعد في مسلسل »صايعني ضايعني«

الشحرورة صباح

النمر يجسد شخصية الصحابي ابو حذيفة بن عتبة
يشارك الفنان عبداحملسن 
النمر في بطولة مسلس����ل 
»الفاروق« عمر بن اخلطاب 
ÿ بجان����ب كوكب����ة من 
العرب في مغامرة  النجوم 
درامية عربي����ة ثالثة بعد 
الدم«  مسلس����لي »فنجان 
و»أبواب الغيم«، وفي تعاون 
ثان م����ع املخرج حامت علي 
بع����د ان جس����د النمر في 
رمضان املاضي ش����خصية 
رئيسية في مسلسل »أبواب 
الغيم« للمخرج السوري، 
ال����ذي اصر وه����و يحضر 

لتصوير »الف����اروق« على ان يكون النمر من 
الدرامية العربية املشاركة  بن الش����خصيات 
في املسلس����ل الذي كتبه د.وليد سيف ورشح 

الس����وري  النجم  لبطولته 
غسان مسعود.

النمر  الذي وقعه  العقد 
قب����ل ايام قليلة مع املخرج 
حامت علي »منتج منفذ ايضا« 
بحس����ب جري����دة الرياض 
الس����عودية، ينص على ان 
يجس����د النج����م اخلليجي 
ش����خصية  والس����عودي 
الصحاب����ي ابوحذيف����ة بن 
عتب����ة، اخو هن����د زوجة 
ابوس����فيان، وهو ايضا عم 
يزيد ب����ن معاوية، ويعتقد 
النمر ان هذه الشخصية لها 
خصوصية كاملة، منذ طريقة اس����المها حتى 
طريقة استشهادها التي جاءت مختلفة حتى 

عن باقي الشخصيات االسالمية االخرى.

عبداحملسن النمر


