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ديانا حداد غادة نافع يحيى الفخراني

الفخراني يقاضي زوج غادة نافع
القاهرة ـ سعيد محمود

أجل����ت محكمة جنح اخلليفة الدعوى املقامة من الفنان يحيى الفخراني ضد م.ايزاد بكر 
سامي زوج الفنانة غادة نافع، والتي يتهمه فيها بالنصب عليه، والتسبب في خسائر فادحة 
له، الى جلس����ة 30 نوفمبر املقبل لورود تقرير اخلبراء. وكانت القضية بدأت ببالغ تقدم به 
الفنان يحيى الفخراني الى قسم شرطة املقطم يحمل رقم 754، يتهم فيه غادة نافع وزوجها 
ايزاد بكر س����امي، عراقي اجلنسية، بالتسبب في خسائر مادية جسيمة له، بعد ان اتفق مع 
زوج الفنانة على تنفيذ بناء ڤيال مكونة من 3 طوابق على قطعة أرض ميتلكها، وس����لمه 4 
مالي����ن جنيه مقابل ذلك ليفاجأ بعدها بأن ما مت تنفي����ذه اقل بكثير من املبالغ التي دفعها. 
قدم الفخراني ش����هادة من مكتب مقاوالت تؤكد أقواله، لتنتهي التحقيقات بإحالة زوج غادة 

للمحاكمة اجلنائية.

سامح حسين 
يدخل القفص الذهبي

»السقا مات«.. 
قصيدة ألحمد السقا

احتفل الفنان سامح حسن 
بزفاف���ه على فت���اة من خارج 
الوس���ط الفن���ي، داخ���ل احد 
الفنادق الكب���رى في القاهرة، 
وقد اقتصر احلضور على األهل 
وأصدقائه من الفنانن املقربن 
فقط، وذلك بن���اء على رغبة 
سامح نفسه حيث لم يدُع أحدا 
أو املصورين  من الصحافين 
حفاظا على خصوصية حياته 

الشخصية.
ومن الفنانن الذين حضروا 
احلفل د.أش���رف زك���ي نقيب 
الفنانة  املمثل���ن، وزوجت���ه 
روجينا، ومحمد حماقي، وهالة 
فاخر، وهاني رمزي، وانتصار، 
ودالي���ا مصطف���ى، ودين���ا، 
وإس���ماعيل فرغل���ي، وعمرو 

عبدالعزيز، وإميان السيد.
وقد قام بإحياء احلفل كل من 
عصام كاريكا، وأمينة، واستمر 
احلفل حتى الساعات األولى من 

صباح اليوم التالي.
وكان سامح قد احتفل مؤخرا 
بعقد قرانه داخل أحد مساجد 
املقطم، حيث فضل س���امح أن 
يكون االحتفال عائليا، واقتصر 

احلضور على االهل فقط.
يذكر ان س���امح مت تكرميه 
االسبوع املاضي في جامعة »عن 
شمس« وسط حضور ما يقرب 
من 5 آالف طالب عن مسلسله 
»اللص والكتاب« الذي عرض 

خالل شهر رمضان.

تعبيرا عن حزنه الشديد على 
رحيل والده الفنان الكبير صالح 
السقا، كتب الفنان احمد السقا 
قصيدة عامية ينعى فيها والده 
الذي رحل منذ ايام، والقصيدة 
خص بها أحمد السقا صحيفة 
»األهرام« ونشرتها في عددها 
الصادر السبت املاضي، وتقول 

كلماتها:
أبويا السقا مات 
أبويا السقا راح

كده يبقوا االهرامات 
خوفو وخفرع وبس

معدش فيه صالح
ما صالح السقا مات 

أبويا السقا مات
في زمان املعيلة 

وأيام املريلة
كت ملا العيال تغيظني

تقول كل احلاجات
من أول يابن ماما
ألبوك السقا مات

ولقيتني من النهارده
مفضليش إال ماما

وحزين على السقا مات
من يوم ما قالوا راح

وما فيش أستاذ صالح
حاسس بضهري ساقع

واألسود لونه فاقع 
وأنا واقف وال واقع

يوم السبت اللي فات 
أبويا السقا مات.

سامح حسني

احمد السقا

ديانا حداد سفيرة أزياء »نعومي« لقمصان النوم
ايالف: تس����تعد الفنانة اللبنانية ديانا حداد لتكون الوجه اجلديد ملجموعة أزياء 
»نعومي« املتخصصة ف����ي انتاج ازياء قمصان النوم واملالبس الداخلية النس����ائية، 
والتي س����يتم االعالن عنها في مدينة دبي يوم االثنن املقبل، في فندق ابراج االمارات، 
حيث سيتم عرض املجموعة اجلديدة للخريف والشتاء املقبل خالل احلدث، واالعالن 
رسميا عن الشراكة االعالمية واالعالنية اجلديدة بن الفنانة اللبنانية و»نعومي«. هذا، 
وس����تمثل ديانا حداد التي تستعد إلصدار ألبومها اجلديد خالل الفترة املقبلة، الوجه 
اجلديد ألزياء »نعومي« بعد الفنانة اللبنانية رزان مغربي الوجه الس����ابق للحمالت 
السابقة، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل هذه احلملة االعالمية خالل اطالق التشكيلة 

اجلديدة من قمصان النوم الذي سيتم خالل يوم احلدث.


