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ممثلة »ابتلشت« بعمرها 32
بعد ما وزعت صديقتها تلفونها 
اخلاص على فريق عملها اليديد 
واللي ما صدقوا خبر طايحيله 
اتص���االت بأصوات مختلفة.. 

اهلل يعينچ!

ممثلة بعدما شافت »حالوة« 
التمثيل نست الغناء النه اقرب 
طريق للش���هرة مثل ما تقول 
وفوق هذا م���ا عن����دها مانع 
متثل اي دور خارج املألوف.. 

احلمد هلل والشكر!

اتصاالت شهرة
دكتور في معهد املسرح اذا 
كتبوا الصحافة ضده يقول عنهم 
»مرتزقة« بس اذا مدحوا يدقدق 
عليهم يشكرهم ويعطيهم خفايا 
األمور.. أموت واعرف شهادتك 

من وين يايبها!

مرتزقة

غادة عبدالرازق تفكر في االعتزال 
القاهرة ـ سعيد محمود

انتشرت في الفترة االخيرة اخبار تؤكد ان الفنانة غادة عبدالرازق 
تفك����ر في اعتزال التمثيل نهائيا وارتداء احلجاب وذلك بعد ان عادت 

من اداء فريضة العمرة مؤخرا.
ويتردد ايضا ان غادة عبدالرازق اتصلت بداعية اسالمية شهيرة 
معروف عنها هدوؤها الش����ديد وسعة صدرها حيث فوجئت الداعية 
بغادة تتصل بها وتؤكد لها انها تفكر جديا في ان تخطو خطوة جادة 
جتاه ارتداء احلجاب وانها تريد ان تقوم ببناء مس����جد وان هذا ليس 
مجرد موقف اتخذته سريعا وامنا جلست كثيرا لتعيد حساباتها باحثة 

عن ارضاء اهلل وانها ال تريد عمل دعاية لنفسها.
الداعية تعاطفت بشدة مع غادة عبدالرازق واستشعرت مدى صدق 
كالمها وان بكاء غادة في الهاتف اثناء حوارها معها كان واضحا فيه 
الصدق وقالت لها الداعية ان اهلل سبحانه وتعالى يقبل الدعاء والعمل 

الصالح من كل عباده اذا كان هذا العمل خالصا لوجه اهلل.
وما زاد من انتش����ار تلك االخبار ان غادة رفضت التعليق س����واء 
بالنفي او االيجاب مؤكدة ان عالقتها باهلل امر يخصها وحدها وال حتب 
التحدث عنه. من ناحية اخرى تواصل غادة حاليا تصوير دورها في 
مسلسل »احلاجة زهرة« مع املخرج محمد النقلي، ويشاركها البطولة 
حس����ن يوس����ف وكرمية مختار ومحمد لطفي وباسم ياخور وهناء 

الشوربجي وهيامت.

عبدالعزيز املسلمباسم عبداألمير الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة

مادلني مطر

غادة عبدالرازق

مادلين مطر تقاضي الروس

بسبب تامر حسني

خالف بين فضالي وشلبي في »نور عيني«
القاهرة ـ سعيد محمود

نس���ح�����بت  ا
الف�نانة الشابة منة 
فض�الي م��ن فيلم 
»نور عيني« وذلك 
بعد مشادة نشبت 
بينها وبني الفنانة 
منة شلبي بعد ان 
أكدت منة شلبي انها 
بطلة العمل وان منة 
مجرد س���نيدة لها 
في الفيلم مما أثار 
غضب منة فضالي 
وعلى الفور غادرت 

مكان التصوير بعد مش���ادة كالمية 
حادة بينهما. 

وأكدت فضالي ان تامر حس���ني 
خدعها وأوهمها انها البطلة ولكنها 

بصغر  فوجئ���ت 
مساحة دورها وهو 
ما ال تقبله وخاصة 
انها تعتبر أول من 
رش���حت لبطولة 
أفالم تامر حسني 
األول  فيلم���ه  في 
»حالة حب« ولكنها 
وقتها رفضت وذهب 
الدور لزينة. وكانت 
فضالي قد اعترفت 
من قبل بانها وقعت 
بالفعل في حب تامر 
حسني وجتمعها به 
ذكريات ال تستطيع نسيانها مؤكدة 
انه مازال يحتل مكانة كبيرة في قلبها، 
ولكن كل ما يجمعهما اآلن ال يتحدى 

حدود الصداقة البريئة.

بيروت ـ بولين فاضل
تفكر الفنانة مادلني مطر في اللجوء إلى القضاء في 
قضية استنس���اخ كليبها »أما عجاي���ب« من قبل فرقة 

روسية مؤلفة من أربعة أفراد.
وكانت الفرقة سرقت فكرة الكليب التي وقعها املخرج 
اللبناني فادي حداد مع ادخال بعض التعديالت البسيطة 
وزيادة جرعة اجلرأة. وتق���ول مادلني ان اطالق كليبها 
س���بق طرح الكليب الروسي في االس���واق ما يعني ان 
الروس هم الذين أخذوا عنها فكرة الكليب وقاموا بتقليده 
واستنس���اخه، وتنوي مادلني في املدى القريب تصوير 
كليب آخر مع املخرج فادي حداد في ثاني تعاون معه. منة فضالي

تامر حسني

منة شلبي

انتهى من »ثمن« المسلم وبدأ »أيام الفرج« مع باسم عبد األمير

» قبل ال تروح«.. دعيج الخليفة مع »اإلخوة البحرينية« والخرجي

خالد حسين 
كشف الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة عن عودته إلى كتابة الدويتو 
الغنائي من خالل تعاونه مع فرقة االخوة البحرينية والفنان فيصل 
اخلرجي في اغنية حتمل اس����م »قبل التروح« حيث يتم التسجيل 
حاليا ما بني الكويت والبحرين السيما أن األغنية من تلحني اخلرجي 

نفسه حيث يقول مطلع »الدويتو«:
قبل التروح خليني ابكي شوية بحضنك 

بعدك عني عذبني أنا مال احد بعدك
حبيبي أرجوك اسمعني أنا محتاج أكون ميك 

منو غيرك يفهمني أنا مالي سوى حبك 
على صعي����د آخر املح اخلليفة الى أن مقدمة مسلس����ل »ذئاب 
وحيتان« والتي كتبها ويلحنها من املتوقع أن يقوم بغنائها الفنان 
عبداهلل الرويشد خالل األيام املقبلة واملسلسل من تأليف حمد بدر 
ويلعب بطولته مجموعة كبي����رة من الفنانني ويتوقع أن يعرض 
خالل ش����هر رمضان املقبل. واوضح انه يس����تعد لكتابة اوبريت 
وطني كبير مبناسبة استقالل دولة الكويت، ملمحا الى ان االوبريت 

سيشارك فيه معظم الفنانني واإلعالميني في دول اخلليج خصوصا 
انه سيكون عبارة عن ملحمة فنية حقيقية في حب الكويت، مشيرا 

إلى أن امللحن فهد الناصر سيقوم بتلحني االوبريت.
من جانب آخر بدأ اخلليفة في كتابة مقدمة املسلسل االجتماعي 
»أيام الفرج« من إنتاج باسم عبد األمير للمؤلف الشاب عبدالعزيز 
احلش����اش وإخراج جمعان الرويعي وبطولة مجموعة كبيرة من 
الفنانني بينهم الفنان غامن الصالح، أسمهان توفيق، خالد البريكي، 
وخالد أمني، وأس����امة املزيعل، ويوسف احلشاش وغيرهم، حيث 
تدور أحداث املسلسل حول العالقات االجتماعية بني اجليران وأبناء 
الفريج الواحد. وكشف عن االنتهاء من كتابة مقدمة مسلسل »الثمن« 
من بطولة الفنان عبدالعزيز املسلم ويشارك فيه نخبة كبيرة من 
الفنانني حيث يتوقع أن يعرض العمل خالل ش����هر رمضان املقبل 
وهو من إنتاج مسرح السالم. وفيما يتعلق بالتعاونات الغنائية 
املح اخلليفة الى تعاون جديد مع الفنان الش����اب احمد حسني من 
خالل أغنية »احلبايب« الت����ي تصدى الحلانها فهد الناصر، حيث 

فرقة االخوة البحرينيةستصدر سنغل خالل ابريل املقبل. فيصل اخلرجي


