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مق����دم برام����ج بعدم����ا 16
»اختلف« مع مديره بالقناة 
هااليام قاعد يدور واسطات 
علشان يرد لتقدمي برنامجه 
الرياضي.. اذا فات الف��وت 

ما ينفع الصوت!

مدير انت���اج »فصل« على 
ممثلتني معاه في املسلس���ل 
بع���د تصرفاته���م الغريب���ة 
ف���ي »لوكيش���ن« التصوير 
واملصيبة ان املنتج عاقبه وخلى 

هاملمثلتني.. مسكني!

واسطات تصرفات
ممثل بعدما »صار« منتج، نفس���ه 
صارت شينة ويرد على اس ئلة الصحافة 
باشمئزاز النه مو عاجبه احد ينتقده في 
الرسالة اللي يبي يقدمها من خالل فكرة 
مسلسله املستهلكة.. اذا هذا اسلوبك 

خل رسالتك تنفعك!

رسالة

املطرب ماجد املهندس

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

الزميل االعالمي أحمد الفضلي

أمل حجازي

بوستر ألبوم مروان خوري اجلديد

أمل: لم أنفصل عن زوجي

خوري: »راجعين« مع »روتانا«

سالمات يا الفضلي

عبداهلل الرويشد
 وإليسا وماجد المهندس 

نجوم في جناح 

يلتقون جمهورهم في أرض المعارض بمشرف

»زين كرييت«

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نفت الفنانة أمل حجازي خبر طالقها من زوجها محمد البسام، 
مؤكدة أن ما يتم التداول به من أخبار ما هو إال اش���اعة انتشرت 

بسبب غيابها عن الساحة الفنية.
من جهة أخرى، تعمل أمل حجازي حاليا على االنتهاء من أغنيات 
األلبوم اجلديد الذي ستتبناه شركة »روتانا«، حيث تستعد أمل 
لعودة فنية قوية بعد خسارتها لبضعة كيلوغرامات، والتي كانت 

نتيجة احلمل والوالدة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تطلق شركة »روتانا« في جميع االسواق العربية يوم االثنني 
املقبل ألبوم الفنان مروان خوري الذي يعود به الى الساحة الفنية 
الغنائية بعد غياب طويل، »راجعني« يتضمن عشر أغاني جميعها 
من كلماته وأحلانه، وهي كالتالي: أدري، فكرت نسيت، تعودت 
علي���ك، وطي صوتك، مت النصيب، مش خايف علبنان، مش كل 

مني غنى، راجعني، رقصة، احلدود، وخدني على بالد.
وقد استغرق اجناز األلبوم جهدا كبيرا ووقتا كافيا في حتضيره، 
حيث اخت���ار الفنان أغنية خاصة بالوطن بعنوان »مش خايف 

علبنان« ليعبر من خاللها عن مدى حبه لوطنه.
ويتميز األلبوم باملزيج من املش���اعر واألحاسيس واحلنني 
التي يخاطب مروان بواسطتها الوطن واحلبيب وتنوع اللهجات 

واملوسيقى.

مفرح الشمري
يحل سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد ضيفا على 
معرض »زين كرييت« 29 اجلاري في الفترة املسائية وذلك 
التاحة الفرصة لرواد املعرض لإللتقاء بنجمهم احملبوب 
وأخذ صور تذكارية معه وتوقيعه على تي شرتات »زين 
كريي���ت« وهي خدمة تتيح لهم مش���اهدة آخر الكليبات 
الغنائي���ة له، وتأتي هذه املواجهة األولى بني الرويش���د 
وجمهوره بعد طرح ألبومه األخير »ليلة عمر« الذي حقق 

جناحا كبيرا عند نزوله باألسواق.

إليسا والمهندس

كما ستحل النجمة اللبنانية إليسا ضيفة على جناح 
»زين كرييت« 26 اجلاري في زيارة خاصة تستغرق يومني 
لعمالء »زين«، وذلك حرصا منها على الترويج للخدمات 
التي تقدمها »زين« لعمالئها، خصوصا رواد املعرض الذي 

يستمر حتى األول من مايو املقبل.
وألن مفاجآت »زين« مستمرة ستتيح لعشاق املطرب 
ماج���د املهندس فرصة االلتقاء ب���ه 27 اجلاري في جناح 
»زي���ن كرييت« للتوقيع على تي ش���يرتات هذه اخلدمة 
املقدمة من زين بالتعاون مع ش���ركة روتانا للصوتيات 
واملرئي���ات، خاصة ان زيارة املهندس تعتبر الثانية بعد 

زيارته األولى قبل عامني.
يذكر ان املهندس تصدى لتلحني 5 لوحات من أوبريت 
»وحدة وطن« في احتفاالت اململكة العربية الس���عودية 
باجلنادرية، بينما شاركه امللحن السعودي ناصر الصالح 
تلحني ع���دد من لوحات هذا األوبريت الذي ش���ارك فيه 
فنان العرب محمد عبده وراش���د املاجد وعباس ابراهيم 
وعبداملجيد عبداهلل، باالضافة الى ماجد املهندس وقد قدم 
األوبريت بحضور خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز آل سعود.

تعّرض الزميل االعالمي أحمد الفضلي لوعكة صحية مفاجئة 
فجر أمس نقل على اثرها الى مستشفى اجلهراء إلجراء الفحوصات 
الطبية ملعرفة سبب اآلالم التي داهمته فجأة، حيث طلب منه االطباء 
املكوث في املستش���فى لعدة ايام ملعرفة سبب هذه اآلالم الشديدة 
وليتم تش���خيصها بدقة قبل أي اجراء طب���ي. ويرقد الفضلي في 

اجلناح التاسع غرفة 3.
الصفح��������ة الفني���ة بجري����دة »األنباء« تتمنى له الش����ف�����اء 

العاجل.. سالمات يا الفضلي وما تشوف شر.

النجمة إليسا

وشم غادة ُيغضب »الحاجة زهرة«
القاهرة ـ سعيد محمود

رفضت الفنانة غادة عبدالرازق إزالة الوشم 
الذي تضعه على كتفها اليمنى ويحمل اسم خطيبها 
االعالمي محمد فودة، وهو ما أثار غضب محمد 
النقلي مخرج مسلسلها اجلديد »أزواج احلاجة 
زهرة« خاصة انها ترتدي مالبس تكشف عن هذا 
الوش����م. وبالفعل قررت غادة التصوير بالوشم 

رغما عن املخرج الذي اضطر للرضوخ لغادة حتى 
ينتهي من تصوير املسلس����ل ويلحق بالعرض 
خالل شهر رمضان. ويشارك غادة بطولة املسلسل 
حسن يوسف وكرمية مختار ومحمد لطفي وباسم 
ياخور وهيامت، وجتس����د غادة دور فتاة فقيرة 
تعاني من صعوبات احلياة وتتحمل مسؤولية 

والدتها وسيطرة شقيقها.


