
39السبت 23  اكتوبر  2010  

تاجر مخدرات يعترف ببيع الكوكايين والهيروين ألنچلينا چولي
دبيـ  ام.بي.سي: زعم تاجر مخدرات ببيعه كوكايني 
وهيروين للممثلة الشـــهيرة أنچلينا چولي. وقال 
فرانكلني ماير ملجلة »اليف آند ســـتايل« األميركية، 
انه كان يزود چولي باملخدرات 3 مرات أســـبوعيا، 

سواء في شقتها أو أحد الفنادق.
وأضاف ماير أنه التقى املمثلة ألول مرة في فندق 
»تشلسي« بنيويورك العام 1997، وكان عمرها آنذاك 
21 عاما، وأنها كانت تنفق نحو 100 دوالر في كل مرة 
كان يزودهـــا باملادة املخدرة، وهي ثمن نصف غرام 

من الكوكايني وعشر غرام من الهيروين.
واعترف ماير بأنه ـ خالل مقابلة املمثلة مع مقدم 
البرامج تشارلي روز في العام 2000ـ  كانت املمثلة قد 
تعاطت املخدر قبل وبعد انتهاء املقابلة، حيث توجهت 

چولي إليه لشراء مزيد، على حد قوله.
وكانت چولي قد اعترفت في لقاءات سابقة بأنها 

جربت كل أنواع املخدرات، إال أنها كرهت احلشيش، ألنه 
كان يحولها إلنسانة »سخيفة وكثيرة الضحك«. لكنها 

اعترفت بأنها توقفت عن التعاطي منذ أمد بعيد.
وفور نشـــر املجلة تصريحات تاجـــر املخدرات 
الذي خرج مؤخرا من السجن، تناقلت املواقع الفنية 
والصحف اخلبر بكثافة، وأثار بعضها التساؤل حول 
إمكانية اســـتمرار العالقة بينها وبني شريكها منذ 9 

سنوات براد پيت.
وتتواجد املمثلة وعائلتها حاليا في بودابســـت 
لتصوير مشاهد من فيلمها، والذي تقف فيه چولي 
ألول مرة خلف الكاميـــرا كمخرجة، ويروي حكاية 
قصة حب تنشـــأ بني امرأة بوســـنية تقع في غرام 

مغتصبها.
وتـــرددت أنباء مؤخرا عـــن قيامها ببطولة فيلم 
أنچلينا چوليسينمائي يتناول حياة امللكة الفرعونية كليوباترا.

الفنانة مها محمدالسيارة محطمة متاما بعد االصطدام املروع 

نجاة نجل الفنانة مها محمد من حادث 
اصطدام مرّوع على »الفحيحيل«

مفرح الشمري
كتبت النجاة البن الفنانة مها 
محمد بعد تعرضه حلادث مروري 
الفحيحيل  مرّوع على طريـــق 
السريع مقابل مستشفى الهادي 

فجر أمس.
ومتثل احلادث في اصطدام 
سيارة مســـرعة بالسيارة التي 
كان بداخلها جنل الفنانة »فيصل« 
وصديقه، مـــا أدى الى انحراف 
ســـيارتهما »الكشـــف« بسرعة 
ليطير فيصل وصديقه من داخلها 

ويسقطا على جانب الطريق دون 
ان تلحق بهما ســـوى اصابات 

طفيفة.
وباتصـــال هاتفـــي أجرته 
»األنبـــاء« مع الفنانة مها محمد 
قالت: »أحمد اهلل على ســـالمة 
ابني وصديقه وعلى جناتهما من 
هذا احلادث املرّوع، وبحسب ما 
عرفته ان سبب احلادث سيارة 
»سلفرادو« سوداء اللون متكن 
ابني وصديقه من التقاط أول 3 
أرقام من لوحتها املعدنية وسجلت 

قضية وينتظر ان يكشف رجال 
األمن عن قائدها قريبا«.

وأضافـــت ان ابنـــي فيصل 
وصديقـــه رويا لرجال األمن ان 
السيارة »السلفرادو« اصطدمت 
بهمـــا بطريقة شـــبه متعمدة، 
ما أدى الى انحراف ســـيارتهما 
قائلة: »أبلغنـــي فيصل ان قوة 
االنحراف الذي أعقب االصطدام 
أطارت بجسديهما من سيارتهما 
الكشف وسقطا على األرض على 

بعد أمتار منها«.

نانسي تقاضي شركة مغربية نشرت أكاذيب عنها
القاهرةـ  وكاالت: صرح جيجي 
المارا، مدير أعمال نانسي عجرم، 
اللبنانية بدأت في  بأن املطربة 
اتخاذ اإلجراءات القضائية ضد 
شـــركة تنظيم حفالت مغربية 
»طوب ايفينت« ألنها تنشر أخبارا 
كاذبة عن إلغاء حفل نانسي املقرر 
املقبل،  يـــوم 27 نوفمبر  عقده 
وادعت أنهـــا وجهت إنذارا على 
يد محاميها إلى مكتب نانســـي 

عجرم في لبنان.
وأوضح جيجي أنه ال صحة 
إللغـــاء احلفل الذي ســـتحييه 
نانســـي في مدينـــة كازابالنكا 
بقاعة الصرف، حيث تعود به إلى 

اجلمهور املغربي بعد غياب دام 3 سنوات بثوب جديد 
وتغني فيه روائع الفنانة الكبيرة أم كلثوم والفنانة 
املغربية عزيزة جالل مبصاحبة فرقة موســـيقية 
شـــرقية مغربية ولبنانية. يشـــار إلى أن »طوب 

ايفينت« مملوكة للمهدي العراقي 
وتثير حملة إعالمية ضد نانسي 
في اجلرائد املغربية وتدعي أنها 
ألغت احلفل الذي ترعاه شركة 
اتصاالت مغربية كبرى.  وكانت 
شركة طوب ايفينت فشلت ملدة 
3 أعوام في تنظيم حفل لنانسي 
عجرم في املغرب لصالح شركة 
االتصاالت، إال أن شركة االتصاالت 
ألغت تعاقدها مع شـــركة طوب 
ايفينت، بعد أن اكتشـــفت أنها 
تقاضـــت أجر نانســـي، ولكنها 
ال متلـــك أدوات وقدرات تنظيم 
حفل كبير، وهو ما دفع شـــركة 
إلـــى مقاضاة طوب  االتصاالت 

ايفينت واحلصول منها على التعويض املادي.
وأسندت احلفل إلى شركة مغربية أخرى محترفة 
األمر الذي دعا شـــركة طوب ايفينت إلى التربص 

باحلفل وإثارة األزمات ضده.

مينوغ غّنت تحت سفح األهرامات 
القاهرة – ام.بي.سي: ألهبت جنمة 
البوب األسترالية كايلي مينوغ حفلها 
اخليري الذي انطلق مســــاء اليوم 
اخلميس حتت سفح األهرامات، في 
حضور جماهيري جتاوز الـ 3600 
شخص تقدمهم العشرات من جنوم 
العائد  الفن واملجتمع. وخصــــص 
املــــادي للحفل الــــذي نظمته مجلة 
»النجمة ENIGMA« املصرية الناطقة 
باإلجنليزية، احتفاال مبرور 10 سنوات 
على صدورها، لصالح مستشفى أبو 
الريش لألطفال. بدأ احلفل بعروض 
استعراضية وألعاب نارية، قبل أن 
تصعد مينوغ إلى خشــــبة املسرح، 
املهرجــــان اخليري بكلمة  لينطلق 
»هالو كايرو« لتشدو جنمة البوب 
األسترالية بأجمل أغانيها، وسط هذا 
احلضور اجلماهيري الكبير، على رغم 
ارتفاع أسعار تذاكر الدخول، حتى 
وصل سعر التذكرة الواحدة إلى 500 
دوالر. وأعربت مينوغ عن شعورها 
باملفاجأة، ألنها لم تكن تتوقع أن يكون 
املكان الذي أقيم فيه احلفل حتت سفح 
األهرامات، في غاية السحر والروعة 

واجلمال على حد وصفها.

يتقدم

عبـداحل�ضـني عبدالر�ضا
باأحر �لتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إىل

عائلة الغوينم الكرام

لوفـــاة �ملغفــــور له باإذن �هلل تعاىل

اأخي الغايل ورفيـق دربي

الفنان القديـر/ غـامن ال�ضالح

�سائاًل �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم �أهله  وذويه  �ل�سرب و�ل�سلو�ن

نانسي عجرم


