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الفنية

ممثلة بعدما »عبرت« عن 
الفني  الوسط  اس���تيائها من 
انها  الح���د املخرجني تفك���ر 
تعتزل وتقعد في بيتها علشان 
تچابل عيالها.. اعتزلتي واال ما 

اعتزلتي محد درى عنچ!

ممثل شاب يبي »يهيمن« 
على شارع الصحافة هااليام 
قاعد يطرش مسچات شوق 
ووله لهم علشان يبني لهم 
ان��ه مش����تاق لهم حي�ل.. 

اهلل يشفي!

اعتزال مسچات
املمثلة اللي كانت تشتغل »حفافة« 
بأحد الصالونات هااليام »س���وت« 
لها موق���ع الكترون���ي وحاطة فيه 
كل صورها علشان يتواصل معاها 
جمهورها مثل ما تقول.. بس ليش 

ما حطيتي صورچ املشوهة!

صور

عمرو دياب

سمية األلفي مع ابنيها وزوجها السابق فاروق الفيشاويفيفي عبده

عبداحملسن املطوع يوسف البغلي

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

تحضر ألغنية جديدة لها ُأعدت خصوصًا للفورموال 1اتهام عمرو دياب بشراء الـ »ميوزيك أوورد«

مي حريري: أتخلى عن الفن وال أترك أوالدي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أكدت الفنانة اللبنانية مي حريري أنها لن تتخلى 
ع����ن أوالدها مهم����ا حصل، جاء ذل����ك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي دعت إليه م����ي للقاء أهل الصحافة 

واالعالم في فندق الفينيس����يا في بيروت 
إثر إيقاف احلكم بسجنها في قضية 

حضانة ابنتها سارة.
مي التي وصلت الى املؤمتر 

مرتدية ثوبا أسود ورحبت 
بها ف����ي املؤمتر املذيعة 
البرامج زينة  ومقدمة 
بادكيمن خالل تالوة 
بعض اآليات القرآنية 
وأخرى من اإلجنيل 
ما أثار حفيظة بعض 
الذي����ن  اإلعالمي����ني 
تس����اءلوا عن سبب 

إقح����ام األديان ومرمي 
ف����ي مؤمترات  العذراء 

فنية وذلك على خلفية قول 
زينة ان السيدة العذراء والدة 

املس����يح هي أول من احتفلت 
بعيد األم أيضا. مي ش����كرت أهل 

اإلعالم ومن ساندها ووقف إلى جانبها 
أيضا من األصدقاء واملقربني وشكرت أيضا الصديق 

واألستاذ رياض الشيخة.
مي أش����ارت الى عدم ابتعادها عن ابنتها س����ارة 
خالل تواجدها خارج لبنان خاصة انها في هذه السن 
بأمس احلاجة إليها وأكدت مي حريري انها وطوال 

الفت����رة التي كانت مبتعدة فيها عن لبنان لم تفارق 
ابنتها سارة وأنها لم تعط حياتها املهنية سوى %20 

والباقي كان لسارة.
وألقت مي اخلطأ فيما ح����دث معها عليها وعلى 
زوجها وقالت: أي امرأة ال تقبل بالبقاء مع 
رجل تكتشف خيانته لها، وأضافت 
انها ال تريد العودة مجددا الى هذه 
القصة ولكنها أكدت انها ظلمت 
وتعذبت وبك����ت وتأملت 
بعيدا عن العيون، وكانت 
ف����ي نفس  األم واألب 
الوقت »إيد وحدها ما 
بتصفق« فكانت قلقة 
على س����ارة وملحم 
جوني����ور وعمله����ا 

والسفر والقضية.
مي قالت ان قضيتها 
م����ع زوجها التزال في 
القضاء وال ميكنها كثيرا 
التكلم عن املوضوع وهي 
على ثقة تامة بنزاهة القضاء 
اللبناني، ونفت ايضا ان تكون 
قد توسطت عند احد ملساعدتها في 
إسقاط حكم السجن بحقها فاحملامون 

تابعوا واليزالون يتابعون املوضوع.
وكش����فت مي حريري ان ش����قيق زوجها هو من 
أفش����ى سر أسامة وأطلعها على مكان وجود ابنتها. 
مي حريري أكدت في مؤمترها الصحافي انها تتخلى 

عن الفن وكل شيء وال تترك أوالدها.

أحمد الفيشاوي: حالة والدتي حرجة
القاهرة ـ سعيد محمود

س���افرت الفنانة سمية االلفي الى 
أملانيا إلجراء عملية جراحية خطيرة 
بأحد املستشفيات هناك، ويرافق سمية 
في رحلة عالجها ابناها »عمر واحمد« 
وزوجها الس���ابق فاروق الفيشاوي، 
وقد طلب احمد الفيشاوي من جمهور 
الفنانة س���مية االلفي عبر صفحتها 
اخلاصة على الفيس بوك الدعاء لها، 
كما كتب على صفحته اخلاصة »ادعوا 

لسمية االلفي«.
وصرح أحمد الفيشاوي بأن والدته 
متر مبرحلة خطيرة، وقد أجرت العديد 
من الفحوصات والتحاليل خالل الفترة 
املاضية، كما رفض الكشف عن طبيعة 

مرضها قائال: كل ما أريده من اجلمهور 
ان يدعو لوالدتي بالشفاء حتى تتخطى 

هذه املرحلة الصعبة.
الفيشاوي  الفنان فاروق  وحرص 
على الس���فر مع ابنائه ليكون بجوار 
زوجته الس���ابقة والتي يحرص على 
مرافقته���ا دائما في رحلة عالجها منذ 
البداية، حيث كان يتردد عليها خالل 
احتجازها في أحد املستش���فيات في 
أملانيا حينما خضعت من قبل لعملية 
دقيقة في العمود الفقري. كانت سمية 
تعان���ي منذ أكثر من عامني من وجود 
اكياس على العمود الفقري، ما تسبب 
في حدوث ضغط على االعصاب وأدى 

الى صعوبة في املشي.

فيفي عبده تكافح لتربية أبنائها

القاهرة ـ سعيد محمود
تصاعدت اخلالفات بني كل من رجل 
األعمال املص���ري عمرو عفيفي والنجم 
عم���رو دياب لدرجة ان عفيفي اعلن انه 
ميتلك العديد من املستندات التي تؤكد 
انه قام بشراء جائزة ال� »ميوزيك أوورد« 
دون ان يحصل من���ه على املقابل الذي 

وعده به.
وكشف عمرو عفيفي انه اتفق مع دياب 
على تصوير برنامج »احللم« الذي يتناول 
قصة حياة عمرو دياب، مقابل شراء عفيفي 
جائزة »ميوزيك أوورد« ليحصل دياب 

على مبلغ رمزي عن البرنامج.
وأضاف انه مع نهاية البرنامج اخذ دياب 
نسخة البرنامج بالكامل قبل مونتاجه، 
وهو حق املنتج عمرو عفيفي، وذهب به 
الى شركتي »بيبسي« و»روتانا« واتفق 
معهما على ان يصبحا راعيي البرنامج، 
وحصل منهما على املبالغ التي هي أيضا 

من حق املنتج.
وأش���ار عفيفي الى انه عندما بدأ في 
املطالبة بحقوقه رفض دياب االستجابة له 
مما اضطره الى اللجوء للطرق القانونية، 
حيث قام بارسال انذار للشركتني للتأكيد 

ان دياب حصل منهما على اموال.
يذك���ر ان دياب حص���ل على جائزة 
امليوزيك اوورد ثالث مرات، كان آخرها 
في 2007 عن مبيعات ألبومه »الليال دي«، 
حيث نالها اول مرة عام 1998 مع ألبومه 
»نور العني« وعام 2002 مع ألبوم »أكتر 

واحد بيحبك«.

القاهرة ـ سعيد محمود
تبدأ الفنانة فيفي عبده هذا االسبوع تصوير 
أول مشاهد مسلس���لها اجلديد لرمضان املقبل 
بعنوان »جناة«، والذي جتسد من خالله أرملة 
»صول« ش���رطة تكافح من أجل تربية ابنائها، 
وتواجه العديد من األزمات مع ش���قيق زوجها 

التوأم الذي يظهر فجأة في حياتها.
مسلس���ل »جناة« من تأليف حسام موسى، 
واخراج عادل قطب، ويشارك في بطولته رياض 
اخلولي، وجمال اس���ماعيل، باالضافة لعدد من 
الوجوه اجلديدة. يذكر ان مسلسل »جناة« ميثل 
عودة فيفي عبده للدراما التلفزيونية بعد غياب 
عام منذ تقدميها ملسلسل »قمر« الذي ُعرض في 

رمضان قبل املاضي.

»اختيار« البغلي.. مليونيرًا بأميركا
بشار جاسم

يصور الفنان الشاب يوسف البغلي مشاهده االخيرة في مسلسل 
»بقايا سنني ماتت« مع املخرج محمد دحام الشمري وبطولة نخبة 
من النجوم منهم: باسمة حمادة، صالح املال، أحمد الهزمي، عبداهلل 
عبدالعزيز، مرام، عبداهلل التركماني، عبداحملسن القفاص، عبداهلل 

البدر، أمل العنبري وعبدالعزيز االسود.
وعن دوره يقول: اجس����د شخصية شاب مليونير وهو وحيد 
والدته وقد قضى اغلب حياته في اميركا وهالشخصية فيها رسالة 
مهمة لكل شاب يعيش باخلارج وينسى عاداته وتقاليده باالضافة 

للعديد من االمور املهمة في الشخصية نفسها.
ويضيف: انتهيت ايضا قبل ايام قليلة من تصوير فيلم »االختيار« 
من اخراج زيد اخلرينج وبطولة مجموعة من املمثلني الشباب منهم: 
منى البلوشي وعبدالعزيز بوقماز وعبداحملسن التمار وسنشارك 
بالفيلم في مهرجان السينما وسيكون برعاية نادي الكويت للسينما 

وشركة سينسكيب.
اجلدير بالذكر ان البغلي انتهى قبل فترة من تصوير مسلسل 
»احلب الذي كان« تأليف فاطمة الصولة واخراج ش����رويت عادل 
وبطولة محمد املنصور ومنص����ور املنصور وعبدالرحمن العقل 
وحسني املنصور وانتصار الشراح ومحمد املنيع وفرح بسيسو 
وعبداالمام عبداهلل ومها محمد ومحمد الشعيبي ومنصور حسني 

املنصور وحمد اشكناني وعبداهلل املنصور ومحمد املسلم.
ويجسد دور شاب طموحاته كبيرة لكن ظروفه تتغير بعد حصوله 

على اجلنسية حيث يجسد شخصية »فئة البدون«.

ظروفه تتغير في »الحب الذي كان«

»ليلة عمر« عبداهلل الرويشد
 مع مستمعي  »كويت FM« الليلة

مفرح الشمري
بعد غياب طويل عن استديوهات اذاعة 
الكويت يحل الليلة س���لطان الرومانس���ية 
عبداهلل الرويشد ضيفا على استديو محطة 
»كويت FM« من الساعة ال� 9 حتى منتصف 
الليل ليعيش مس���تمعو احملطة »ليلة« من 
»ليالي العمر« حيث سيغني سفير االغنية 
الكويتية عبداهلل الرويشد »اليف« العديد من 
اغانيه اجلميلة القدمية واجلديدة من ألبومه 
الذي طرح قبل اسابيع في اسواق الكاسيت 
ويتضمن 11 اغنية هي »وال غيرك«، »تغيب 
شلون«، »هال«، »يا اعز الناس«، »مجنونها«، 
»مراس���يلنا«، »يا وعد«، »عليك اهلل«، »ان 
وجدي«، »تصدق«، »يا صاحبي« وقد تعاون 
فيه مع نخبة مميزة من الشعراء وامللحنني 
مثل الش���اعر عبداللطيف البناي والشاعرة 
فتحية عجالن ومطيع العوني وبنت العطا، 
وامللحن خالد الشيخ وفايز السعيد ومحمد 

الرويشد وآخرين.
اللقاء س���يكون مباشرا عبر اثير محطة 
كويت FM من اعداد اميرة جنم وتقدمي محمد 

جنم ومن اخراج عبداحملسن املطوع.

بعد غياب طويل عن استديوهات إذاعة الكويت

.. في نقاش مع الفنان سمير صبري

مي حريري أثناء دخولها املؤمتر الصحافي


