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حسن حسنيانتصار الشراحعادل املسلم

ديانا كرزون

راغب عالمة

شيرين عبدالوهاب

انتصار الشراح تعيش »حالة رعب« داخل نادي القادسية

كرزون تتهم منتجها بمحاولة االعتداء عليها وتهديدها بالقتل 
إيالف: اتهمت الفنانة األردنية، ديانا كرزون، منتجها 
ومدير أعمالها السابق، محمد املجالي، مبحاولة االعتداء 
عليها وتهديده���ا بالقتل، وحرقها مباء النار إذا رفضت 
االس���تجابة إلى مطالبه. واعتذرت ديانا في أول ظهور 
إعالمي لها عقب خالفها مع املجالي في برنامج »شوشرة« 
ال���ذي أذيع على قناة »نايل الي���ف« من كل الصحافيني 
الذين حاولوا االتصال بها خالل الفترة املاضية ولم جتب 
عليهم، مش���يرة إلى أنها لم تكن ترغب في احلديث إلى 
ممثلي وسائل اإلعالم نظرا لرغبتها في معرفة أين يريد 

أن يصل املجالي معها في النزاع القضائي بينهما. 
وأضافت أن املجالي طلب منها أن تتواجد في جلسات 
ال لتغني، وإمنا للقيام بأمور أخرى، األمر الذي رفضته، 
مضيفة أنه كان يتس���ول باس���مها ويحصل على أموال 
م���ن رجال أعمال أردنيني إلنتاج ألبوماتها قبل أن يبيع 
األلبومات لشركات أخرى، حيث باع ألبومها األول لشركة 
أردنية وألبومها الثاني إلى شركة »مزيكا« التي ميلكها 
املنتج محس���ن جابر، ملمحة الى أن العقد اجلديد الذي 

ميتد إلى 9 سنوات وشرطه اجلزائي 100 ألف دينار أردني 
وقعته في مكتبه حتت الضغط والتهديد بالقتل، الفتة 
إلى أن أس���رتها لم تعرف بالعقد اجلديد إال عندما قدمه 
إلى احملكمة وحصل على حكم غياب���ي بحبسها مل����دة 

90 يوما، إال أنها قدمت استئنافا على احلكم.
وأشارت ديانا إلى أنه حجز سيارتها اخلاصة في األردن 
وباعها في املزاد العلني، مش���يرة إلى أنه أدعى توقيف 
شقيقها وهو ما لم يحدث، حيث تسلمت قوى األمن األردنية 
السيارة منه وتركته. وقالت انها حتملت كثيرا منه لكن 
املوضوع انتهى عندما ضربها وهو في حالة سكر خالل 
تواجدهما في العاصمة القطرية � الدوحة، حيث حاول 
االعتداء عليها وقام بكس���ر قدمها، األمر الذي استدعى 
جتبير رجلها ملدة 25 يوما، الفتة إلى أنها أخبرت ابنته، 
وصديقتها بالس���ودان بالواقعة فور حدوثها. ونفت أن 
تكون ممنوعة من دخول األردن كما زعم املجالي، مؤكدة 
أنها ستزور األردن قريبا، وذلك بعد أن حرمها املجالي من 

قضاء عيد الفطر مع أسرتها خالل شهر رمضان.

عبدالحميد الخطيب 
أعلن املنت���ج واملخرج عادل 
املسلم أن الفنان املصري حسن 
حسني سيقود بطولة مسرحية 
الرعب الكوميدية »بيت املرحوم« 
التي ستعرض اعتبارا من أول 
أيام عيد األضحى على مس���رح 
ن���ادي القادس���ية الرياضي مع 
مجموع���ة من الفنان���ني بينهم: 
انتصار الشراح، محمد العجيمي، 
عبداهلل بهمن، مش���عل الشايع، 
ن���واف النج���م، بورزيقه، منى 
البلوش���ي، ومجموع���ة أخرى، 
العرض على  مؤكدا أن تق���دمي 
مسرح القادسية سيتيح للجمهور 

الكويتي واملصري مشاهدته.
وأضاف املسلم: يجري جتهيز 
الفت���رة بأحدث  املس���رح هذه 
التقنيات وإجراء البروفات على 
اخلدع التي س���يتم استخدامها، 
السيما أن العمل يحتوي على عدة 
لوحات استعراضية يشارك فيها 
أكثر من 30 شخصا، باإلضافة إلى 
استخدام الكثير من اخلدع التي 
مت جلبها مؤخ���را من الواليات 

املتحدة األميركية.

مفاجأة أخرى.
ولفت املس���لم الى أن وجود 
الفنانني انتصار الشراح ومحمد 
العجيمي بجوار الفنان حس���ن 
حسني والنجوم الشباب، مشعل 
الشايع ونواف النجم، سيجعل 
هناك نوعا من احلراك على املسرح 
إذا ما وضع في االعتبار أن حسني 
من أكثر الفنانني الذين يتواءمون 
مع اجليل اجلديد خصوصا في 

وتابع: »بيت املرحوم« تعد 
م���ن أعمال الرع���ب التي حتمل 
طابعا اجتماعيا كوميديا وتدور 
أحداثها حول امرأة تزوجت أربع 
مرات وكلما أجنبت طفال والده 
ميوت في نفس يوم الوالدة إلى 
أن وج���دت مواصف���ات زوجها 
اخلام���س في م���درس أوالدها، 
فهل يحدث له ما حدث لألزواج 
السابقني، أما العرض فسيحمل 

الكوميدية ومشاركاته  االعمال 
مع الفنانني محمد سعد وهنيدي 
وهاني رمزي واحمد حلمي تشهد 
على ذلك، مشددا على أن وجوده 

أضافة كبيرة على املسرح.
وكشف املسلم أن الفنان حسن 
حس���ني مبهور مبسرح الرعب 
والتقنيات التي تس���تخدم فيه، 
مؤكدا أنه أب���دى إعجابه بنص 
املسرحية، واعتبر أن العمل يحمل 

روحا جديدة ألجواء املس���رح، 
وقال: لقد بلغني انه مشتاق كثيرا 
جلمهور الكويت، وانه سيبذل كل 

جهده من اجل إسعاد الناس.
مش���ددا على انه ل���ن يرفع 
أسعار التذاكر نهائيا وستظل في 
مستواها الطبيعي، ملمحا إلى أن 
هناك استعدادات كبيرة الستقبال 
اجلمهور وقد مت فتح شباك حجز 

التذاكر من اآلن الستقبالهم.

حسن حسني يقود بطولة »بيت المرحوم« في عيد األضحى

»سنين« راغب عالمة  »رايحة« في أوكرانيا 
يظهر في الكليب مشاغباً يعيش حياته كما يريدها

شيرين تفجر نوبة ضحك 
بين حضور مؤتمر إسالمي في السودان

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يبدو ان الفنان راغب عالمة أرجأ إطالق 
البومه الى نوفمبر والذي يحمل عنوان 
»سنني رايحة« وهي االغنية التي صورها 
مؤخرا وباشرت كل من محطتي ال� »ام تي 
في« األرضية وقناة »ميلودي« بعرضه 
حصريا اعتبارا من امس. وسيحمل الكليب 
الذي صور في أوكرانيا أكثر من مشهد 
جديد، حيث يطل راغب بصورة مغايرة 
عن اعماله السابقة، من خالل رؤية رائعة 
للمخرجة األوكرانية ألينا، والتي أظهرت 
راغب في صورة مشاغب يعيش حياته 
كما يريدها وكم���ا يحبها، حيث رافقته 
الكاميرا في جميع حتركاته، وعاشت معه 
تفاصيل يومه، بدءا بحياته في املنزل، 
مرورا باالستديو والتسجيالت، وصوال 
إلى لقائه أصدقاءه واالس���تمتاع برفقة 
حبيبته. كما اعتمدت املخرجة على الوان 
جديدة، وشارك راغب عالمة بطولة الكليب 
العارضة االوكرانية »ريتا«، التي تزينت 
مبجوهرات من تصمي���م جيهان عالمة 

زوجة راغب.

أثار انبعاث صوت املطربة املصرية 
ش���يرين عبدالوهاب من هاتف أثناء 
اجللسة اخلتامية للمؤمتر العاملي لقضايا 
الدعوة اإلسالمية في اخلرطوم، أزمة 
واسعة في الشارع السوداني وأوساط 
الثقافية والسياسية، بحسب  النخبة 

»إم بي سي نت«.
وذكرت صحيفة سودانية أن املفاجأة 
عقدت ألسنة كثير من احلضور، وجعلت 
بعضهم ينفجر في نوبة ضحك، وان 
حرج املوقف دفع أحد الضيوف وال��ذي 
ك����ان يتحدث وقته��ا إلى تغيير بوصل�ة 
حديث����ه 180 درجة، ليتطرق بالكالم إلى 
دور الوسائط اإللكترونية في الدعوة 

اإلسالمية. 
وأش���ارت الصحيفة إلى أن املوقف 
بدأ عندما رن جرس أحد املشاركني في 
املؤمتر، فانطلق الهاتف بأغنية شيرين 
»أنا مش بتاعت الكالم ده، أنا كنت طول 

عمري جامدة«.


