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هيفاء وهبي

ألني خلف

نيكول سابا

يسرا

كارول سماحة

»بيبي هيفا« في األسواق
القاهرة ـ سعيد محمود

أخيرا وبعد سلسلة من التأجيالت قررت النجمة 
هيفاء وهبي طرح ألبومها الغنائي اخلاص باألطفال 
والذي يحمل عنوان »بيبي هيفا« يوم 29 من الشهر 
اجلاري. وكان من املقرر طرح هذا األلبوم خالل العام 
املاضي، ولكن مت تأجيله عدة مرات بعد أن أثارت 
إحدى أغنيات األلبوم جدال واسعا عند طرحها بشكل 
دعائي قبل االلبوم، حيث وصل األمر للقضاء بسبب 

اتهام البعض لهيفاء بالتهكم على النوبيني في أغنية 
»بابا فني«، حيث كان أحد املقاطع يقول: »طب فني 
دبدوبي.. والقرد النوبي«، مما تس���بب في غضب 

النوبيني فور اطالق الكليب اخلاص باالغنية.
من ناحية أخرى، حتل النجمة اللبنانية احملبوبة 
ضيفة البرامي الثامن من برنامج املواهب »س���تار 
أكادمي���ي 7«، في حفلته يوم اجلمع���ة املوافق 9 

ابريل املقبل.

كارول سماحة تدافع عن نفسها
القاهرة ـ سعيد محمود

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن استيائها 
الشديد من اتهامها باالحلاد وذلك بعد التصريحات 
الت����ي أدلت بها مؤخرا وتؤك����د خاللها انها ال تؤمن 
باحلي����اة بعد املوت، مؤكدة أنها ل����ن تقصد املعنى 

احلرفي للجملة.
وأكدت كارول أنها تؤمن باهلل سبحانه وتعالى، 
وحتافظ على صلواتها، مؤكدة أنها ال تنكر وجود حياة 

بعد املوت، وأضافت ان البعض فس����ر كالمها بشكل 
خاطئ مشيرة إلى أنها كانت تقصد ان هناك جزءا من 
الثواب والعقاب يناله اإلنسان في األرض قبل رحيله، 

مؤكدة ان ذلك ال يعني أنه ال توجد آخرة.
من ناحية أخرى اعترفت كارول س����ماحة بأنها 
حتب اثارة اجل����دل، بأعمالها الفنية ملا تتضمنه من 
أفكار جديدة ولوحات فنية رمبا تكون مختلفة عما 

اعتاد عليه اجلمهور في العالم العربي.

ألين خلف ضيفة
 على »ينابيع الحياة«

نيكول تعترف 
بحبها ليوسف الخال

يسرا بـ »الشمع 
األحمر« أول أبريل

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حلت الفنانة ألني خلف ضيفة 
على مب����ادرة »ينابيع احلياة« 
التي قامت بحملة من خالل يوم 
طويل للتبرع بالدم مع سفيرة 
الطفل العربي الفنانة الطفلة منة 
عرفة، وذلك في حرم اجلامعة 

الكندية في القاهرة.
ألني رحبت باحلضور وأعربت 
عن س����عادتها بهذا اليوم الذي 
السابقة في  ذكرها مبشاركتها 
حفل تدشني مستشفى 57357، 
وأعربت عن سعادتها في تكملة 
املشوار مع حملة ينابيع احلياة. 
ثم باركت للفنانة منى زكي على 
تنصيبه����ا كس����فيرة املبادرة، 
ووع����دت الط����الب احلاضرين 
املبادرة بإقامة حفل  وش����باب 
غنائي قريبا لصال����ح ينابيع 
احلياة في اجلامعة الكندية التي 
استضافت هذا اليوم التبرعي.

 القاهرة ـ سعيد محمود
انتش���ار االش���اعات  بعد 
الفنانة  حولهما اخيرا، قررت 
اللبنانية نيكول سابا ان حتسم 
االمر وتعلن انها تعيش قصة 
حب مع املمثل اللبناني يوسف 
اخلال. وج���اء اعتراف نيكول 
هذا بعد محاصرة االش���اعات 
لهما في الفترة األخيرة، حيث 
أكد احمليطون أنهما ال يفترقان 
أبدا ويظهران بشكل دائم معا 
املناس���بات، كما  في جمي���ع 
اكدت نيكول انه سيتم اعالن 
ارتباطهما رسميا خالل الفترة 

املقبلة.
م���ن ناحية أخ���رى تعقد 
نيكول سابا حاليا جلسات عمل 
مع عدد من الشعراء وامللحنني 
الختيار اغنيات ألبومها الغنائي 
اجلدي���د الذي تن���وي طرحه 

الصيف املقبل.

القاهرة ـ سعيد محمود
تس���تعد الفنان���ة يس���را 
لتصوير مسلسلها التلفزيوني 
اجلديد »الش���مع األحمر« مع 
املخرج محمد ابوسيف مطلع 

ابريل املقبل.
وتقوم يسرا في املسلسل 
بدور طبيبة شرعية متميزة 
جدا في مهنته���ا، ولكنها ذات 
طبيعة مختلفة بحيث ال تكتفي 
بأداء مهامها املكلفة بها طبيا.


