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43 برلنيـ  أ.ش.أ: فازت احلسناء األملانية كريستيانا 
شتينجر )23 عاما( ببطولة العالم لقوة الذاكرة املقامة 
في اململكة املتحدة، حيث أثبتت للعالم أن اجلمال 
والذكاء من املمكن أن يجتمعا في جسد واحد. وذكرت 
صحيفة »الدويتــــش فيال« اإللكترونية أن اجتياز 
هذه املسابقة يتطلب القدرة على تذكر مئات األعداد 
واألشكال والرسوم بالترتيب، وذلك بعد مالحظتهم 

لكل هذه املعلومات ملرة واحدة فقط. وقالت شتينجر 
ـ التي فازت بهذه البطولة عدة مرات ـ »إن األمر ال 
يتعدى أن يكون تدريبا ميارسه أولئك األشخاص 
حادو الذاكرة إال أنهم يشــــحذون ذاكرتهم بطريقة 
معينة«. وأشــــارت إلى أن فوزها جاء نتيجة مران 
طويل على طريقة إغريقية قدمية تســــمى »منيمة 
تيكنة« أي »فن الذاكرة« أو »تقنية الذاكرة«، وهي 

تتمثل في حتويل األشياء التي يصعب على املرء 
تذكرها إلى أشياء ميكن مالحظتها من خالل نقاط 
حمراء. وأضافت شتينجر »أحاول أن أحول الكلمات 
واألرقام أو أي شيء يصعب علّي تذكره إلى صور 
أو أشياء أخرى، وأقوم بربط الصور هذه واألشكال 
مع بعضهــــا من خالل قصة، وقد تدربت على هذه 

الطريقة منذ أن كان عمري سبع سنوات«.

ألمانية تفوز ببطولة العالم لقوة الذاكرة

صحتك

االسماك تحمي من العمى
القاهرة ـ أ.ش.أ: ذكرت دراســــة حديثة أن كبار السن 
الذين يتناولون األسماك الدهنية مرة واحدة في األسبوع 
على األقــــل، قد يقل لديهم خطر فقــــدان الرؤية، نتيجة 

اإلصابة بالضمور البقعي املرتبط بالسن.
وأشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة »مدام فيجارو«، 
إلى أن هذه النتائج تدعم أدلة قدمتها دراســــات ســــابقة 
تتلخص في أن الذين يتناولون األسماك مييلون إلظهار 
معدالت إصابة بالضمور البقعي املرتبط بالسن أقل من 
األشخاص الذين يتناولون األسماك بشكل غير منتظم.

ووفقا للمجلة، جاءت هذه الدراســــة، التي نشرت في 
دورية »طب العيون«، لتؤكد نظرية أن األحماض الدهنية 
»أوميجا 3« التي توجد بوفرة في األســــماك الزيتية مثل 
السلمون واملاكريل والتونة قد حتول دون اإلصابة بالضمور 
البقعي املرتبط بالسن أو على أقل تقدير متنع تفاقمها.

وكشفت الدراسة أن 15% كانوا يعانون الضمور البقعي 
املرتبط بالسن في مرحلة مبكرة أو متوسطة، بينما عانى 

أقل من 3% فقط مرحلة متقدمة من املرض.
وكان األشخاص محل الدراسة الذين يتناولون وجبة 
أو أكثر من األسماك أسبوعيا أقل عرضة لإلصابة مبرحلة 
متقدمة من الضمور البقعي املرتبط بالسن بنسبة %60 
مقارنة بهؤالء الذين يتناولون األسماك أقل من مرة أسبوعيا. 
وينتج مرض الضمور البقعي من منو أوعية دموية غير 
طبيعية خلف شبكية العني أو انهيار خاليا حساسة للضوء 
في شــــبكية العني نفسها، وفي احلالتني ميكن أن يصاب 
املريض بضعف شديد في اإلبصار والضمور البقعي هو 

السبب الرئيسي في اإلصابة بالعمى لدى كبار السن.

رئيس بوليڤيا يعترف: بعض مؤيدّي 
يدعمون منتجي الكوكايين في البالد

مادونا: حبيبي أصغر مني بـ 20 عامًا

رومانسية الزوجة حرقت الشقة!
الرياضـ  يو.بي.آي: حتولت رغبة شابة سعودية في إسعاد زوجها 
علــــى طريقة قصص ألف ليلة وليلة إلى كابوس مخيف عندما أعدت 
احتفاال بذكرى ميالد زوجها على ضوء الشموع فاحترق جزء من أثاث 
الشقة. وأوضح مصدر اطلع على ملف احلادثة لصحيفة »عكاظ« أن 
العروس »رغبت في إعداد مفاجآت لزوجها بليلة مختلفة على ضوء 
الشــــموع وورود منثورة بعد أن جهزت املنــــزل من الباب إلى غرفة 

اجللوس مبسار من الشموع احلمراء احتفاال بعيد ميالده«.
وخــــالل التجهيزات توجهت إلى املطبخ إلعداد وجبة خفيفة وفي 
تلك األثناء سقطت إحدى الشموع في غرفة اجللوس وامتدت النيران 
إلى الســــجادة الرئيسة في الصالة ولم تكتشف األمر إال بعد أن بدأت 
رائحة الدخان تخنق أنفاسها. ومع تصاعد الدخان هربت الزوجة إلى 
منزل جيرانها في الوقت الذي صادف وصول العريس الذي سارع الى 
االتصال بالدفاع املدني مبنطقة مكة الذي حضر على الفور وســــيطر 
على احلريق داخل الغرفة وحال دون متكنه من أثاث املنزل اجلديد.

إزالة اللوحة اإلعالنية المهينة لباراك أوباما

شعالن المتهم في قضية »زهرة الخشخاش«:  
المسؤولون »شيلوني بالوي« الوزارة!

 فيلم يحاول تقصير المسافة بين متعصب 
للنظام اإليراني وملحد ابن شيوعيين

بوليڤيـــا ـ أ.ش.أ: اعترف الرئيس البوليڤـــي إيفو موراليس 
للمرة األولى بأن عددا من مؤيديه يدعمون منتجي الكوكايني في 

البالد.
ونقـــل راديو هيئة اإلذاعـــة البريطانية )بي.بي.ســـي( امس 
عـــن موراليس قوله »إن مؤيديه يقومـــون ببيع محاصيل نبات 
الكوكا الذي يستخدم في إنتاج مادة الكوكايني املخدرة إلى مهربي 

املخدرات«.
ويأتـــي هذا االعتراف عقب أيام من إلغاء احلكومة في بوليڤيا 
لقانون جديد يهدف خلفض نسبة الثلث من الكميات التي يبيعها 
املزارعـــون من أوراق نبتة الكوكا التي تســـتخدم في إنتاج مادة 

الكوكايني املخدرة.
وقـــد أثار مترير ذلك القانون احتجاجات واســـعة النطاق من 
قبل مزارعي الكوكا، الذين قطعوا طريقا رئيسيا يصل مدينة الباز 

مبنطقة األمازون.
يذكر أن القانون امللغى كان يسمح للمزارعني ببيع 2 كيلوغرام 
فقط من أوراق نبتة الكوكا في الشهر، بعدما كانت النسبة املسموح 
بهـــا 7 كيلوغرامات، وإخضاع عمليات البيع تلك لرقابة احلكومة 

املركزية بدال من املجتمعات احمللية.

نيويورك ـ يو.بي.آي: يبـــدو أن ملكة البوب األميركية مادونا 
وجدت حبيبا جديدا يصغرها بنحو عشـــرين عاما بعد انفصالها 

عن صديقها السابق البرازيلي جيوزو لوس العشريني.
وذكرت صحيفة »نيويورك بوست« أن مادونا )52عاما( خرجت 
مع مصمم الرقص إبراهيم راشيكي )33عاما( وقال مصدر إنهما دخال 

معا إلى ناد ليلي في نيويورك »وهما ميسكان يدي بعضهما«.
وقد رقصت مادونا لساعة متواصلة قبل »أن تعود إلى رجلها 

وبدآ يتعانقان أمام الضيوف اآلخرين«.
وبقي الثنائي في النادي لفترة طويلة وحتدثا إلى منسق األغاني 

تيستو. وقد انتقال بعدها إلى ناد آخر حيث رقصا وتعانقا.
يشار إلى أن مادونا التي عرفت بعالقاتها مع شبان أصغر سنا 
كانت قـــد انفصلت مؤخرا عن حبيبهـــا البرازيلي جيوزو لوس 

)24سنة(.

واشنطن ـ أ.ش.أ: أزيلت لوحة اعالنات عن مبنى احدى الشركات 
غرب والية »كلورادو«األميركية، بعــــد أن اظهرت الرئيس األميركي 
باراك اوباما بشــــكل كاريكاتوري مهني. وذكرت شبكة »سي بي اس« 
االخبارية األميركية ان اللوحة الكاريكاتورية اظهرت اوباما في صورة 
»االرهابي وعضو العصابات االجرامية والشاذ جنسيا« وقام برسمها 
فنان يدعى باول سنوفر. واشارت الشبكة الى ان سنوفر تلقى رسائل 
تهديد عدائية عبر البريد االلكتروني والهاتف، غير انه رفض الكشف 
عن اجلهة التي قامت بتمويل رســــم واقامة اللوحة او االسباب التي 
ادت الى ازالتها. وقالت الشــــبكة ان اللوحة االعالنية ـ التي وضعت 
في مفترق طــــرق يربط بني اكثر من والية أميركية ـ اثارت انتقادات 
حادة من جانب اجلمهوريني والدميوقراطيني على السواء. من جانبها، 
عبرت مالكة الشركة التي وضعت هذه اللوحة االعالنية املثيرة للجدل 
على مبناها عن ســــعادتها بازالة اللوحة التي وصفتها بانها »اثارت 

قدرا من الضجة واالزدحام حول املبنى«.

القاهرة ـ وكاالت: وصف محســــن شعالن املتهم في قضية سرقة 
لوحة زهرة اخلشــــخاش ايامه في السجن بأنها جتربة مريرة شعر 
فيها بالظلم والقهر، ففي احدى الليالي كاد يصاب بالشلل أثناء حجزه 
بقســــم الدقي، حيث ظل يفكر في مليون ســــؤال عما حدث له، وعن 
تاريخه ومستقبله وحال أسرته في غيابه، ولم يخرجه من هذه احلالة 
غير الرسم الذي استطاع من خالله تفريغ شحنة الغضب والضغط 
الذي بداخله، خاصة أن الفن ال يحتاج لقرار من أى مسؤول، وبالفعل 
متكن من رسم حوالي 50 لوحة يستعد لعرضها في معرض بعنوان 
مبدئي »القط األسود.. جتربة سجن« وهى لوحات تعكس إحساسه 
بالظلم واالكتئاب، وتدور أغلب هذه اللوحات عن قطط سوداء تهاجمه 
وتتربص به، وهو ما يعكس إحساسه الداخلي بكل احمليطني به.  وقال 
لبرنامج »احلياة اليوم« ان قضية »اخلشخاش« معركة فرضت علي، 
فمن سؤال استداللي بحكم موقعي فوجئت بحكم وإدانة في القضية، 
بل حاول البعض ان يستغل األزمة »ويطلعوا بالوي الوزارة علشان 
أشيلها«، ومعي من األوراق واملستندات ما يؤكد أنني لم أتقاعس في 

أداء واجبي.

باريسـ  أ.ف.پ: ال شيء يجمع بني نادر، اجلندي السابق والعضو في 
ميليشيا الباسيدج في ايران، ومهران السينمائي وابن شيوعيني ايرانيني 

جلأوا الى فرنسا، اال فيلم يحاول رسم بدايات تفاهم بينهما.
في كتيب مرافق للفيلم، يوضح مهران متدن، مخرج الفيلم الوثائقي 
»باسيدج« الذي يبدأ عرضه يوم األربعاء املقبل انه، »طوال ثالث سنوات 
تقريبا، حاول الدخول الى عالم أشد املدافعني عن اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية لفهم األمور بشكل أفضل«، لفهم ما الذي يحركهم.
وكان آية اهلل اخلميني قد أنشأ ميليشيا الباسيدج في العام 1979 
التي وفرت عــــددا كبيرا من احملاربني للقتال فــــي احلرب اإليرانية ـ 
العراقية بني العام 1980 والعام 1988، أما اليوم فافراد هذه امليليشــــيا 
لهــــم وجود في أحياء جميع املدن. يضيف متدن امللحد وابن إيرانيني 
يعيشان في املنفى »مبا اني أحتسي الكحول ولي حبيبة، فأنا أتعارض 
مع هؤالء في كل شيء«، لكنه اراد ان يفهم من هو اآلخر وما هي وجهة 
نظره ليحمله على تغييرها رمبا. كان من املمكن أن يكون الفيلم منفرا 
أو فظا. لكنه أتى في الواقع مؤثر على الرغم من املسافة التي تفصل 
بني البطلني. أما املشــــهد الالفت كثيرا فهو ذلك الذي يصور االختبار 
الــــذي حاول متدن القيام به، جامعا ثالثة من الباســــيدج ورجل دين 
واحدا وطالبا إليهم اإلجابة عن أسئلة إيرانيني مت انتقاؤهم عشوائيا 
مع احلرص على عدم كشــــف هوياتهم. وكان هؤالء يتســــاءلون عن 
صوابية النظام الذي يعيشــــون في ظله. ويأتي السؤال األول املعقد 
متعلقا بالتضحية وبخطاب إيران الرســــمي، إيران الضحية األزلية 

لألمم األخرى، لم يفهم الباسيدج السؤال وال رجل الدين.

الفلبين تحبس أنفاسها في انتظار إعصار ميجي
مانيالـ  رويترز: حتول إعصار 
يقتــــرب من الفلبــــني إلى إعصار 
ضخــــم مصحوب بريــــاح عاتية 
تزيد سرعتها على 250 كيلومترا 
في الساعة امس في الوقت الذي 
بدأت فيــــه عمليــــات اإلجالء مع 
تأهب 20 إقليما لوصول اإلعصار 
اليوم. وسيشعر الناس مبقدمات 
اإلعصار ميجي اليوم في شــــمال 
لوزون وهي منطقة تشتهر بزراعة 
األرز والذرة فــــي جزيرة الفلبني 
الرئيسية. ونصحت احلكومة نحو 
7 ماليني شخص يعيشون في املسار 
الغذاء  املباشر لإلعصار بتخزين 
والدواء. وقالــــت جهات األرصاد 
اجلوية احلكومية إن من املتوقع أن 
يزيد ارتفاع األمواج قبالة الساحل 
الشرقي على 14 مترا وحذرت من 
السفر إلى املنطقة نظرا إلمكانية 
حدوث سيول وانهيارات أرضية 
وعواصف بفعل اإلعصار، لكن ليس 
من املتوقع أن تتضرر مانيال من 

اإلعصار.
 وقال موقع »تروبيكال ستورم 
ريسك« إن قوة ميجي زادت ليصبح 
إعصارا من الفئة اخلامسة مصحوبا 
بريــــاح تزيد ســــرعتها على 250 
كيلومترا وإنه سيظل محتفظا بتلك 

القوة مع عبوره شمال لوزون.

وقــــال الفــــارو انتونيو حاكم 
كاجايــــان في شــــمال البــــالد لـ 
»رويترز« إن من املتوقع أن يتسبب 
اإلعصار في إحلاق أضرار شديدة 

مبحصول األرز.
وقال »اســــتنادا إلى تقديراتنا 
فإن بني 50 و60% من إنتاجنا من 
األرز من املمكن إما أن يلحقه الدمار 
أو التلف. نحن )في كاجايان( أكبر 

منتج لألرز«.
وقال الدتشار أوريليو اخلبير 
احلكومي في األرصاد اجلوية إن 
اإلعصار ميجيـ  وهو عاشر عاصفة 
استوائية وأقواها تضرب البالد هذا 
العامـ  كان على بعد 490 كيلومترا 
إلى الشــــرق من شــــمال لوزون 
ويتحرك بسرعة 22 كيلومترا في 

الساعة نحو إقليم كاجايان.

 ومضى يقول إن من احملتمل أن 
يؤدي اإلعصار ميجي الى هطول 
أمطار غزيرة مثلما فعل اإلعصار 
كتسانا الذي تسبب في غرق %80 

من مانيال عام 2009.
 ومن املتوقع أن مير ميجي فوق 
شــــمال لوزون اليوم ويتجه إلى 
بحر الصني اجلنوبي غدا متحركا 

صوب الصني.

إبراهيم راشيكيمادونا

اللوحة التي مت ازالتها

االعصار يقترب من الفلبني

صخور رمز منجم تشيلي
هدية لملكة بريطانيا

مصر: سقوط شبكة دعارة »صينية« في المعادي
لنــــدن ـ رويتــــرز: وصل رئيس تشــــيلي 
سيباستيان بينيرا الى بريطانيا السبت املاضي 
بعد ساعات من مقابلة آخر عمال املناجم الثالثة 
والثالثني الذين مت انقاذهم بعد ان قضوا حوالي 
ســــبعة اسابيع حتت االرض. وسيعقد بينيرا 
محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كاميرون قبل ان يزور قصر باكنغهام ملقابلة 
امللكة. وجلب الرئيس امللياردير كتال من الصخور 
من قاع املنجم الذي حوصر فيه العمال لتقدميها 

للملكة ورئيس الوزراء.

جنحت أجهزة األمـــن مبحافظة حلوان 
املصرية في الكشف عن وكر جديد للدعارة 
مبنطقة املعـــادي، حيث اتخـــذت صينية 
اجلنســـية من مركز صحـــة وجمال مكانا 
للترويج ألعمال الدعارة وممارسة الرذيلة 
مع راغبي املتعة احلرام مع عدد من الساقطات 
الصينيات التي متكنت من استقطابهن مقابل 

حصولهن على مبلغ مالي نظير ذلك.
وكانت معلومات قد وردت ألجهزة األمن 
مبحافظة حلوان )20 كلم جنوب القاهرة( 
تفيد بقيام ياجن هاي )30 ســـنة ـ صينية 

اجلنسية( ومديرة مسؤولة عن مركز الصحة 
واجلمال مبنطقة املعادي باستغالل النسوة 
الساقطات للعمل باملركز واستغاللهن في 
أعمال الدعارة نظير اجـــر مادي تتحصل 

عليه من راغبي املتعة احلرام.
الســـرية  التحريات واملراقبات  وأكدت 
صحة تلك املعلومـــات وان املذكورة تقوم 
بإدارة املركز سالف الذكر للدعارة وتسهيل 
واســـتغالل العديد من النسوة الساقطات 
نظير أجر مالـــي يتحصل عليه من راغبي 

املتعة احلرام.

خوليو يعيد أحالم الرومانسية ويغني للسادات بمصر
القاهرة ـ ســـي ان ان: بعد غياب جتاوز ثالثني 
سنة، عاد األسطورة الرومانسية خوليو إغالسياس 
للغناء في مصر، وحتت ســـفح األهرامات بجوار 
أبي الهول الذي استمتع مع جمهور فاق عدده ألفي 
شخص، باالستماع إلى أجمل األغاني التي كان من 
الواضح أن اجلمهور يحفظها عن ظهر قلب، كما غنى 

للسادات الذي يعتبره اعظم قائد في التاريخ.
وردد احلضور األغاني متمايلني على أنغام العشق 
احلالـــم، الذي يتفرد خوليـــو بغنائه منذ أكثر من 
نصف قرن، واستطاع النجم العاملي أن يثبت للجميع 
استمرار شـــباب صوته وتألق وقوفه على خشبة 
املســـرح، الذي مت االكتفاء باألهرامات وأبي الهول، 
ليرسما خلفية طبيعية له كانت غاية في الروعة.

وأصر خوليو بـــني كل أغنية وأخرى على أن 
يتحدث للجمهور عن ذكرياته اجلميلة مع مصر، 
عندما قام بزيارتها منذ أكثر من 35 ســـنة، وعن 

عشقه األزلي لهذا البلد. خوليو إغالسياس 

حسن يوسف في برنامج »كش ملك« على قناة احلياة

حسن يوسف: مستعد»أحلق ذقني« إذا تطلب العمل الدرامي ذلك
وال مانع عندي من مشاركة عادل إمام بشرط أن يكون اسمي قبل اسمه

أحمد عفيفي
أولى حلقـــات برنامج »كش 
ملك« على قناة احلياة الفضائية 
والـــذي تقدمه هبـــة االباصيري 
كانت حلقـــة مثيرة وممتعة الى 
حد كبير، حيث كان الضيف هو 
النجم حسن يوسف الذي حتدث 
عن مشـــكلته مع عائلة الشـــيخ 
محمد متولي الشعراوي حني قدم 
شخصيته في املسلسل الشهير 
»إمام الدعـــاة«، ايضا حتدث عن 
مشـــاركته في  مسلسل )زهرة 
وازواجهـــا اخلمســـة( ورد على 
االنتقادات الكثيرة التي طالته بعد 
هذا املسلسل املثير للجدل، حتدث 
ايضا عن عالقته بعادل امام وعن 
زوجته املعتزلة شمس البارودي 
مجيبا عن ســـؤال هل يوافق ان 
تعود زوجته الـــى التمثيل مرة 

اخرى قائال: مستحيل.
في البداية قال حسن يوسف 
عن مسلسل )إمام الدعاة(: انه اهم 

اخلمسة« فقال حسن يوسف انه 
وافق على هذا املسلســـل ملروره 
بضائقـــة مالية قبلـــه، لكن بعد 
االندماج في العمل شعر بأهميته 
وان ليـــس به ما يهـــني تاريخه 
الفنـــي الطويل، منبهـــا الى انه 
ليس مســـؤوال عن مالبس غادة 
عبد الرازق في املسلسل حيث انه 

ممثل وليس مخرجا.
واجابة عن سؤال.. هل ميكن 
له ان يحلق »ذقنه« اذا جاءه دور 
اجتماعي يستلزم ذلك االمر اجاب: 
عادي جدا ان كان الدور لرجل بدون 
»ذقن«، املهم ان يكون الهدف من 
املسلســـل نبيال وال يدعو الى ما 

يغضب اهلل.
وعن زوجته شمس البارودي، 
اكد حسن يوسف انها منذ اعتزالها 
والعروض تنهـــال عليها لتقدمي 
التلفزيون،  فـــي  برامـــج دينية 
لدرجة ان وصـــل احد العروض 
الى دفع مبلـــغ 10 ماليني دوالر 

عمل درامي قام ببطولته وانه جنح 
بتوفيق كبير من اهلل في ان يخلد 
اسم الشعراوي الى االبد، مؤكدا 
ان ابناء الشـــعراوي كانوا على 
دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة 
في املسلســـل، بينما في مداخلة 
تسجيلية للشـــيخ عبد الرحيم 
الشعراوي ابن االمام الداعية اكد 
انه تعرض للخداع من قبل حسن 
يوسف وانه لم يسمح له باحلضور 
اثناء التصوير، منتقدا وبشـــدة 
ماتناوله املسلسل عن حياة ابيه، 
معتبرا ان مامت التعرض له مجرد 
قشور بسيطة ال تعكس الصورة 

اجلليلة لإلمام الشعراوي.
واضاف عبد الرحيم الشعرواي 
في مداخلته: ان ما تعرض له حسن 
يوسف من انتقادات بعد مسلسل 
)زهرة وازواجها اخلمســـة( هو 
جزاء من اهلل على ما فعله بالشيخ 

الشعراوي.
وردا على هذا الكالم قال حسن 

بالكامل  الســـيناريو  ان  يوسف 
مت إطالع ابناء الشـــعراوي عليه 
وموافقتهم، مشيرا الى انهم طلبوا 
مبلغا من املال لم يحدده واخذوه 
في حني انكر الشيخ عبدالرحيم 

هذه اجلزئية جملة وتفصيال، بينما 
اشار حسن يوسف الى ان صورة 
الشيك وايصال التسلم بحوزته 

اذا اراد احد االطالع عليها.
امـــا عـــن »زهـــرة وازواجها 

لها، لكنها رفضت دون مناقشة، 
مضيفا ان ابتعاد شمس عن الفن 
جاء عن عقيدة ويقني غير قابلني 

للمساومة.
وســـألته هبة االباصيري هل 
يوافق ان تعود شمس البارودي 
الـــى التمثيل مرة اخـــرى فقال: 
مســـتحيل.. مســـتحيل.. وهي 
ايضا لن توافق ولو اعطوها مال 
قارون. وتطرق حسن يوسف الى 
عالقته بالنجم الكبير عادل امام 
مشيدا بذكائه اخلارق الذي جعله 
يتربع على عرش الكوميديا قرابة 
الثالثني عاما، مشيرا الى انه رأى 
امام في بداياته وتنبأ له مبستقبل 
كبير، موضحا انه ال ميانع ابدا في 
مشـــاركة عادل امام بطولة فيلم 
بشـــرط ان يكون اسمه قبل اسم 
الزعيم، معاتبا عمر الشريف انه 
تنازل عن هذا احلق حني وافق على 
ان يأتي اسمه بعد عادل امام في 

فيلمهما »حسن ومرقص«.

كان ضيفًا في أولى حلقات »كش ملك«

عرضوا على زوجتي شـمس البـارودي 10 ماليين دوالر لتقديـم برنامج ديني فقالـت: وال مال قارون
قبلت المشـاركة في »زهرة وأزواجها الخمسـة« لمروري بضائقة.. وعمر الشريف تنازل عن حقه في »حسن ومرقص«


