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دوللي شاهني

خوليو ايغليسياس يسرا في مسلسل »بالشمع االحمر«

سعد الصغير في اولى حفالته بعد الشفاء

مشهد من مسلسل »اجلماعة«

دوللي شاهين: لبس المايوه مش عيب
»الجماعة« تلتهم كعكة اإلعالنات 

و»زهرة وأزواجها الخمسة« في المرتبة الثانية 

القاهرة ـ وكاالت: رغم ارتفاع أسعار الفقرات 
اإلعالنية في التلفزيون بالقياس إلى العام املاضي 
فإن هناك بعض املسلســــالت والبرامج جنحت 
في جذب عدد كبير من املعلنني بســــبب نســــبة 
املشاهدة املرتفعة التي حتظى بها. وجاء في صدارة 
املسلسالت التي حققت أعلى نسبة إعالنات خالل 
12 يوما من تاريخ العرض مسلســــل »اجلماعة« 
للكاتب وحيد حامد، الــــذي يعرض على قناتي 
الدراما واألولى،  وحسب »املصري اليوم« أمس 
حصد املسلسل 270 دقيقة إعالنية، بينما جاء في 
املركز الثاني مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة« 
لغادة عبدالرازق ويعرض على قناة الدراما، وكذلك 
مسلسل »بالشمع األحمر« ليسرا ويعرض على 
قناتي الدراما واألولــــى، إذ حققا نفس حصيلة 

اإلعالنات وهي 183 دقيقة لكل منهما. 
أمــــا املركز الثالث فكان مــــن نصيب »الكبير 
أوي« ألحمد مكي، الذي حقق 141 دقيقة، وبعده 
مسلسل »عايزة أجتوز« لهند صبري بحصيلة 
بلغت 125 دقيقة، وفي املركز اخلامس جاء مسلسل 
»حكايات وبنعيشها« لليلى علوي برصيد 103 
دقائق ومن بعده مسلسل »بره الدنيا« لشريف 
منيــــر برصيد 97 دقيقة، ثــــم »العار« ملصطفى 
شعبان برصيد 85 دقيقة، ثم »قصة حب« جلمال 
سليمان برصيد 82 دقيقة، و»موعد مع الوحوش« 

برصيد 74 دقيقة.

القاهـــرةـ  وكاالت : نفـــت الفنانة دوللي 
شاهني أن يكون املخرج خالد يوسف استعان 
بها في فيلم »ويجا« لكونها ترضى بتصوير 
املشاهد التي ال توافق عليها الفنانات املصريات، 
موضحة أن دورها في الفيلم كان دور فتاة 
ليـــل، وان ارتداءها »املايوه« أمام الشاشـــة 

»أمر عادي«.
وأشـــارت دوللي خالل اســـتضافتها في 
برنامج »بلسان معارضيك« الذي يقدمه طوني 
خليفة على فضائية »القاهرة والناس«، إلى 
أن كبار الفنانات ظهرن باملايوه على الشاشة 
ومنهن ســـعاد حسني، كما أن اغلب فنانات 
جيلها يرتدين »املايوه«، نافية أن تكون فنانة 
إغراء أو إثارة في أعمالها الفنية عدا دورها 

في فيلم »ويجا«.
وبلهجة تخفي وراءها الغيرة قالت دوللي 
إن الفنانة جومانة مراد تعد من معارضيها 
ومنافســـيها، معلقة على تصريح جومانة 
حولها بأنها »اقل من أن تقارن بها«، بقولها: 
»مش هي اللي حتدد مني اقل ومني اكتر«، كما 
نفت وجود خالف بينها وبني الفنانة ماريا 
في فيلم »بدون رقابـــة« أو أنها كانت تغار 
منها، الفتة إلى أن خالفها في الفيلم كان مع 
املنتج هاني جرجس فوزي وليس لغيرتها 

من ماريا.
 واستبعدت دوللي فكرة اضاعتها فرصة 
عمـــل فوازير فـــي رمضـــان، موضحة أنها 
رفضتها، نافية أن يكـــون زوجها هو الذي 
أضاع عليها الفرصة، وأرجعت الســـبب في 
ذلك لرفضها مخرجها فضال عن مشاكل في 

األضواء واإلكسســـوارات والتي ستظهرها 
بصورة »ال تليق بها« وهو ما ترفضه.

واستنكرت اتهام احملامي نبيه الوحش لها 
بالغناء مبالبس مثيرة في احد حفالت الطالب 
بإحدى املدارس، نافية محاولة التحرش بها 
خالل احلفل، وقالت عن الوحش انه »صياد 
فرص وكذاب وما يدعيه افتراء« ويسعى من 
خالله للنيل من الفنانني، ووجهت رسالة إلى 
الوحش بأنه غير ذي قيمة ويسعى للشهرة 

على حساب سمعة اآلخرين قائلة: »حسبي اهلل 
ونعم الوكيل«. وأشارت إلى أن إذاعة »جنوم 
اف ام« رفضت لها عدة أغنيات وليس أغنية 
»أنا جيت فقط« والتي أوضح مقدم احللقة 
أن كلماتها »الزم يقف عشان أنا جيت« والتي 
حتتوي على إيحاء جنسي، وقالت »هو كل 
أغنية الزم نفكر فيها بالنص التحتاني مش 
النص الفوقاني«، وردت بأن أغنيتها مت إيقافها 
ألسباب أخرى وليس بسبب كلماتها أو الن 

بها إيحاءات جنسية.
كما نفـــت دوللي ان تكون قد اســـتغلت 
الدين لتحقيق مصالح شـــخصية من كونها 
اعتنقت اإلســـالم للطالق من زوجها وعادت 
إلى املســـيحية للزواج مـــرة أخرى وفق ما 
أوضحه طوني خليفة، وأكدت أنها مسيحية 
كاثوليكية ومتزوجة من شـــخص مسيحي 
مارونـــي، ولكنها تهربت من اإلجابة على ما 

قاله املقدم »ما عندي كالم أقوله.
ونفت ان تكون قد تزوجت من رجل مسلم 
كما نفت استغاللها الدين لتحسني أوضاعها 
مبصر، وأكـــدت أنها قالـــت إن مصر بلدها 
األول ولكن ذلك »فنيا« فقط لكون انطالقتها 
الفنيـــة كانت من مصر إال أنها تعتز بكونها 

لبنانية.
وردا على اتهامها بسرقة أثاث الشقة التي 
كانت تســـكن بها في مصر بعد اتهامها من 
قبل صاحبة املنزل محاسن علي مهدي بذلك، 
قالـــت دوللي إن هذا احملضر مت حفظه لعدم 
ثبوت االتهام إال أنها أقامت دعوى تشـــهير 

من اتهمتها.

الحصيلة المتوقعة مع نهاية الشهر الفضيل 150 مليون جنيه 

الخيمة الرمضانية 
في موسكو تستقبل 

ضيوفها

 العثور على نمر صغير 
حي بين أمتعة امرأة 

في بانكوك 

موسكوـ  أ.ش.أ: مت فتح ابواب 
الرمضانية« السنوية  »اخليمة 
التي تقام بالقرب من املســــجد 
التذكاري مبوسكو امام الصائمني 
لتناول طعــــام االفطار اعتبارا 
من امــــس وذلك في اطار حملة 
الرمضانية« اخليرية  »اخليمة 
الستقبال اكثر من 150 شخصا 
في االسبوعني االخيرين من شهر 
املبارك. وذكرت وكالة  رمضان 
الروسية أن  انباء نوفوســــتي 
هذه احلملة يتم تنظيمها للسنة 
اخلامسة على التوالي في موسكو 
الفقراء واملسلمني  لتســــتقطب 
املتقاعدين واحملاربني والعمال 
القدماء، وتنظم في اخليمة ايضا 
أنشطة للشباب واالطفال ولذوي 

االحتياجات اخلاصة.

بانكوكـ  أ.ف.پ: عثر على منر 
صغير يبلغ عمره شهرين في 
بانكوك بني أمتعة امرأة تايلندية 
كانت تنوي الســــفر الى ايران، 
حسبما اعلن مسؤولون عن حماية 
االجناس املهددة باالنقراض امس. 
وقد اوقفت املرأة التي تبلغ من 
العمر 31 عاما االحد املاضي في 
مطار سوفارنابومي الدولي عندما 
كشفت أجهزة الفحص باالشعة 
السينية عن وجود احليوان داخل 
احلقيبة الى جانب دمية محشوة 
بشكل منر. وشرح مسؤول من 
دائرة حماية الثروة احليوانية 
والنباتية أن النمر الصغير كان 
مخدرا، قائــــال »كان هادئا جدا، 
وشــــبه نائم عندمــــا أخذناه«. 
وأوضح أن النمر نقل بعد ذلك 
الى مركز مختص.  لكنه لم يحدد 
ما اذا كان منرا بريا أو مولودا في 
األسر، والشابة التي اقرت بأنها 
مالكة النمر، وفقا للمصدر نفسه، 
قد يحكم عليها بالســــجن أربع 
أو بغرامة بقيمة 1280  سنوات 
دوالرا او بكلتا العقوبتني.  ويقول 
الشــــبكة  مانوب لوبرازير من 
احلكومية الدولية ملكافحة االجتار 
باحليوانات في جنوب شرق آسيا 
بفخر »هذا االكتشاف هو خير 
مثال على فاعلية التدريب لكشف 

تهريب االجناس احليوانية«.

سعد الصغير: سأعتزل الغناء لخجلي منه 
وزواجي بـ »دينا« شائعة

القاهرةـ  ام.بي.سي: أكد الفنان الشعبي املصري 
سعد الصغير أنه لن يكمل في مهنة الغناء، وأنه 
سيعتزل الفن قريبا، ألنه يخجل من العمل في هذا 
املجال، نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن زواجه 

من الراقصة دينا.
وفيما أكد أنه لن يقبـــل بدخول أوالده مجال 
الغناء أو الفن بســـبب األزمـــات التي واجهها في 
هذا املجال، فإنه أوضح أن أحمد عدوية هو الفنان 

الشعبي رقم واحد في مصر.
وقال الصغير، في مقابلة مسجلة مع برنامج 
»حوار صريح جدا« على قناة »درمي« الفضائية: 
»لن أســـتمر في هذه املهنة ألني مكســـوف منها، 
وأخجل أن يكبر أوالدي ويروني على هذا الوضع 
أو أن أتسبب لهم في أي احراج مع زمالئهم. أريد 

أن أكون شخصا يفخر بي أوالدي«.
وأضاف »أواجه حربا شرسة من بعض املطربني 
املنافســـني، وأخاف على أوالدي منها، وذلك ألني 
استحوذت على الساحة، وهناك محاوالت مستمرة 
لتشـــويه صورتي وحبسي، وقد كدت أسجن في 

احدى املرات بالفعل«.
وأوضح الفنـــان املصري أنه لن يدخل أوالده 
الثالثـــة مجال الغناء أو الفـــن ألنه يخاف عليهم 
من هذا الوســـط، مشيرا الى أنه اضطر في أفراح 
كثيرة الى الغناء وسط أشخاص تتناول املخدرات 
وتتعاطى املاكس، لكنه كان يعرف كيف يجاري 

هذه األمور، وكيف يخرج من هذه املواقف.
وأكد الصغير أنه لم يتناول الكحول ولم يتعاط 
املخدرات في حياته، وأبدى استعداده للخضوع ألي 

حتليل يثبت براءته من أي اتهام يوجه له.
لكنه اعترف في الوقت نفســـه بالقبض على 
عضوين من فرقته لتناول احلشيش في البحرين، 
منتقدا في الوقت نفسه االنتقادات التي وجهت له 

في هذا األمر، وكأنه املذنب.

ونفـــى ما يتردد دائما عن زواجه من الراقصة 
الشـــهيرة دينا بسبب تواجدهما معا في أكثر من 
عمل، وآخرها فيلم »أوالد البلد«، مشددا على أنه 
ال ميكن أن يتزوج على زوجته احلالية أم أوالده 
التي تزوج بها عندما كان فقيرا ال ميلك أي شيء، 
ووقفت بجانبه وســـاعدته في أيام الفقر، وعانت 

معه حتى وصل الى ما هو فيه اآلن.
ورأى الصغير أن املطرب الشـــعبي رقم واحد 
في مصر هو الفنان أحمد عدوية، مشيرا الى أنه ال 
يصنف نفسه من املطربني، حيث ان األمر بالنسبة 
لـــه »أكل عيش« فقط. واتهم مطربني منافســـني 
مبحاولة تشويه صورته، والوقوف وراء تفجير 
قضية رقصه بطريقة خليعة في فرح شعبي مع 
احدى الراقصات، رغم أن هذه الواقعة كانت منذ 

حوالي سبع سنوات، وقبل أن يصبح مشهورا.
وقدم االعتذار لكل جماهيره على هذه السقطة 
التي كانت في بداية حياته، مشيرا الى أنه لم يكن 
يفكر في الغنـــاء أو الطرب، وأنه كان في البداية 
يلعب كرة قدم بنادي املصانع احلربية ويحصل 
على 12 جنيها فقط. وكشـــف الصغير أن بعض 
أصدقائه القدامى خانوه واستكثروا عليه الشهرة 
التي وصل اليها رغم أنه يساعدهم باستمرار وال 
يبخل عليهم، مشـــيرا الى أنه عندما كان صغيرا 
ويقبض 12 جنيها كان أســـعد شخص في الدنيا، 
في حني أنه اآلن يقبض املاليني وال يشـــعر بأي 

سعادة. 
من جهة اخرى ومبجرد عودة سعد الصغير من 
رحلة العالج في لندن عاد إلحياء احلفالت حيث أحيا 
مساء األربعاء املاضي حفال بخيمة مشمشية ايرو 
سبورت، التي تعد أشهر وأكبر اخليام الرمضانية 
هذا العام، وحرص سعد على تقدمي عدد كبير من 
أغانيه الى جانب وصالت مـــن الرقص املتتالية 

ليؤكد عودته بقوة الى عالم الغناء.

أكد أنه لن يسمح بدخول أوالده مجال الفن

قطعة قطن بـ 46 ألف دوالر!
لندنـ  يو.بي.آي: حصلت بريطانية نسي األطباء 
قطعة قطن في أحشائها بينما كانت تنجب مولودتها 

األولى على تعويض بقيمة 46 ألف دوالر.
وذكرت وكالة »برس أسوسايشن« البريطانية 
أن أميي كاالغان أجنبت طفلتها تيغان في ديسمبر 
عام 2007 وبعد أسبوعني بدأت تشعر بألم شديد 
والحظت وجود كتلة في بطنها. وقد خضعت لفحص 
أشعة أثبت وجود قطعة القطن في جسمها وعادت 
في اليوم التالي إلزالتها. وقالت كاليغان »كان يجب 
أن جتلب لي والدة طفلتي األولى ســـعادة كبيرة 
ولكنها حتولت إلى كابوس« واضافت »كنت مريضة 
جدا بعد والدة تيغان وبذلت جهدي ألكون أما جيدة 
ولكنني كنت أتألم بقوة ولم تكن لدي القدرة على 
االعتناء بنفسي«. وقال غاي فورستر اخلبير في 
األخطاء الطبية إن املستشـــفى فشل بوضوح في 
جراحة كاليغان وأعرب عن أمله في أن يتم حتسني 
إجراءات الســـالمة. وقد دفع مستشفى كوفنتري 
اجلامعي الذي أجريت فيه العملية وصندوق الصحة 

تعويضا بقيمة 46 ألف دوالر لكاليغان.

مدريدـ  أ.ف.پ: تزوج املغني االسباني 
خوليو ايغليسياس )66 عاما( في ماربيال 
)جنوب اسبانيا( ميراندا رينسبرغر، وهي 
ام اوالده اخلمســـة االصغر سنا، وفقق 
مـــا جاء في بيان تلقتـــه وكالة »فرانس 

برس«.
وبحسب البيان فإن »خوليو ايغليسياس 
وميراندا تزوجا في 24 اجلاري، في حفل 
خاص بحضور اوالدهما اخلمسة، في رعية 

فيرجن ديل كارمن في ماربيال«.
وقال مدير اعمال خوليو ايغليسياس لـ 
»فرانس برس« ان الزوجني يقضيان شهر 
العسل، وسيعودان الى اوجني بعد ذلك.

وايغليسياس مغن اســـباني بيع له 
نحو 250 مليون اســـطوانة، أما ميراندا 
رينســـبرغر فهي عارضة ازياء هولندية 
سابقة، وقد اجنبا في وقت سابق خمسة 
اوالد تتراوح اعمارهـــم اليوم بني ثالث 

سنوات و13 سنة.

خوليو إيغليسياس تزوج صديقته في ماربيال


