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 مطرب خليجي يبي «يعوض»  22 
الغنائية  الســـاحة  غيابه عن 
يفكر انه يقـــدم اغنية خاصة 
لألطفال بالعيد علشان يشاركهم 
فرحتهم مثل ما يقول.. خير ان 

شاء اهللا! 

 ممثلة «مايتها» مو معروفة 
بعدمـــا انطفت االضـــواء عنها 
هااليام النه املنتجني ما يبونها 
قاعدة تفكر تدش االنتاج علشان 
جمهورها ما ينساها.. احلمد هللا 

والشكر!

 أضواء عيد 
 مقدمة برامج هااليام صايرة 
«سوسة» متشي وتخرب عالقات 
زميالتها بسّبة احلچي اللي تقوله 
عنهم واملصيبة انها ملقبة نفسها 
بالبي بي ملكة االغراء وهي چيكر.. 

اهللا يشفي!

 إغراء

 ديانا كرازون

 ديانا والمجالي يتصالحان بعد حرب شرسة
 بيروت  -  ندى مفرج سعيد 

  أكد املنتج االردني محمد املجالي عبر نشــــرة آخر األخبار 
«روتانــــا» أن املصاحلة متت بينه وبــــني ديانا كرازون بعدما 
تدخل بعض املقربني حلل اخلالف املتفاقم بينهما، وقد توجهت 
كرازون الى بلدها االردن واستقبلها اهلها واصدقاؤها وحشد 

كبير من املعجبني بها في املطار. 
  وقال املجالي: الصلح مت بيني وبني ديانا بشكل ودي بعدما 
تدخل عدد من املقربني بيننا، ديانا بنت بلدي عملت معها لفترة 
وحققنا جناحا باهرا سويا، إال انني ورغم الصلح الذي مت بيننا 
احتفظ بحقــــي في الرد عبر الفضائيات على الكالم الذي ورد 
في املقابلة التي اجرتها ديانا مؤخرا واتهمتني بأنني ضربتها 
وحترشــــت بها، وأضاف املجالي «احلياة فيها ربح وخسارة، 
ولو خسرت مش مهم، العالقة بيننا انتهت بشكل نهائي، واآلن 

ديانا حرة طليقة تستطيع ان تفعل ما تريد». 

 حلمي بكر 

 غادة عبدالرازق 

 بكر: ميريام جسمها حلو ولكن نظري ضعيف

 غادة عبدالرازق: أحلم بخالد يوسف زوجًا

 صرح املوسيقار حلمي بكر بانه 
لم يشارك في آخر فوازير بعد ان 
عرضت عليـــه ورفضها الرتفاع 
أجره، وعن رأيه في الفوازير التي 
اللبنانية ميريام  قدمتها الفنانة 
فارس على قناة القاهرة والناس 
علق قائًال: ميريام جسمها حلو 
ولكن لألسف نظري ضعيف وأرى 
بعني واحدة فقط، بحسب جريدة 

البشائر املصرية. 
  و أضاف ان الفنانة إليسا من 
الفنانات التـــي يعيش معها في 
أغنياتها وهو يسمعها ولكنه يفوق 
بسرعة عندما يراها وانه يرى ان 
نانسي عجرم هي أفضل من يقدم 

الفوازير. 

 حقق برنامج «أبشر» أمنيات وأحالم النجمة املصرية غادة 
عبدالرازق بتعلم أصول الرقص الشرقي، ففاجأها البرنامج 
بحضور الراقصة لوسي التي قامت بتعليمها ومشاركتها في 
فاصل من الرقص الشــــرقي ارتدت فيه غادة فستانا شعبيا، 
كما حقق لها أمنياتها في متثيل دور الفنانة نادية لطفي في 
فيلم «النظارة الســــوداء» الذي أنتج عام ١٩٦٣، حيث قامت 
بتمثيل احد مشاهد الفيلم، ومت تركيبه مع بطل الفيلم الراحل 

أحمد مظهر. 
  وحتدثت غادة ملقدم البرنامج اإلعالمي نيشان عن زيجاتها 
الـ ٤، كاشفة عن أسماء أزواجها وظروف تلك الزيجات، وفي 
جرأة وصراحة وعفوية كشفت عن حلمها بالزواج من املخرج 
املصري خالد يوســــف، الذي كشــــف هو اآلخر، عبر مداخلة 
هاتفية، عن نفس الرغبة، مؤكدا ان هناك تفاهما قويا بينهما 

على املستويني الفني والشخصي. 

 هدى حسين تعترف بإجرائها عمليات 
تجميل وتشجع الرجال على القيام بها

 ام. بي. سي: كشفت الفنانة هدى حسني 
أنها أجرت العديد من عمليات التجميل في 
وجهها بعد نقصان وزنهـــا وقالت: نحن 
الفنانني نحب التجديد، خاصة ان االضواء 
مسلطة علينا، مؤكدة انها تشجع النساء 
والرجال على اجراء هذه العمليات، بعد أن 
بات الرجال ميالني اليها كالنساء متاما، على 
حد قولها. ونصحت من يرغب في القيام 
بعمليات جتميل بأن يجريها عند الطبيب 
املناسب، بدون تشويهات، مشيرة الى انها 

تفضل ان يكون الفنان نحيفا ال بدينا. 
  وفـــي ســـياق حديثهـــا عن الســـينما 
اخلليجية، قالت هدى حســـني: لم أشارك 
في أفالم سينمائية، فاحلركة السينمائية 
اخلليجية قليلة، ونكاد نكون نحبو نحو 
السينما، فال حراك سينمائيا حقيقيا، مرحبة 
بفكرة مشاركتها في فيلم مصري، وقالت: 
أرحـــب بعروض أفالم مصريـــة، لكن هذا 
في حال كان الدور مناســـبا لشـــخصيتي 

الكويتية. 

 أمل حجازي 

 إيناس النجار 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تتحضر شركة روتانا إلصدار 
جديد للفنانة أمل حجازي مطلع 
الشهر املقبل بالتزامن مع حملة 
إعالمية خاصة لأللبوم املنتظر.  
واختارت حجازي أغنية «ويلك 
من اهللا» لتعود من خاللها، وهي 
أغنية رومانســــية مــــن كلمات 
مارســــيل مدور وأحلان أوميت 
ســــايان وتوزيع ناصر األسعد، 
ومت تصوير األغنية مع املخرج 
فادي حداد على مدى ثالثة أيام 

بني عدة مناطق لبنانية 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  أعربت الفنانة إيناس النجار 
عن انزعاجها من الشائعات التي 
تطاردها باخلطوبـــة من رجل 
األعمال مدحـــت خلف والزواج 
من عمرو زكي العب الكرة بنادي 
الزمالك. وأكـــدت إيناس انها ال 
تعرف ما سر انطالق الشائعتني  
أنا غيـــر مرتبطة ولي  وقالت: 
ســـمعتي التي يجب ان أحافظ 
عليها وسأقف باملرصاد لكل من 

يحاول تشويه سمعتي.

 أمل حجازي:  
  «ويلك من اهللا»

 إيناس: سأواجه كل 
   من يشّوه سمعتي

 عبدالحميد الخطيب
  رغم ان الفنانة انتصار الشراح تزوجت أربع 
مرات وعانت كثيرا نتيجة حظها العاثر بســــبب 
وفاة كل أزواجها، إال أنها قررت ان تتزوج للمرة 
اخلامسة لعل وعسى ان تعوض ما فاتها وتعيش 
املتبقي من حياتها مع هذا الزوج الذي توسمت فيه 
الطيبة منذ ان دخل بيتها، واملفاجأة التي اعتبرت 
من العيار الثقيل ان زوجها اخلامس سيكون الفنان 
الكوميدي املعروف حسن حسني الذي سترتبط 
به في فترة عيد االضحى وسيعيشــــان في نفس 

البيت الذي شهد وفاة أزواجها السابقني. 
  وأكدت الشراح لـ «األنباء» ان هذا القرار يواجه 
اعتراضا شــــديدًا من أوالدها الذين يعتقدون ان 
حسن حســــني سيتزوجها لطمعه في مالها، لكن 
بعد اقترابهم منه يعرفون انه طيب القلب وغير 
طماع، مشيرة إلى ان كل ما سبق هو ضمن أحداث 
مسرحية الرعب الكوميدية «بيت املرحوم» التي 
ستعرض على مسرح نادي القادسية والتي تشارك 
فيها مع نخبة من جنوم الساحة الفنية ومنهم محمد 
العجيمي ومشعل الشايع نواف النجم وآخرون.

  وأضافت: ال أخفي سعادتي بالتعاون مع الفنان 
حسن حســـني، فهو فنان مخضرم وأحد جنوم 
الكوميديا الكبار في الوطن العربي وشـــعبيته 
طاغية في الكويت ووجوده في املسرحية مكسب 
وإضافة كبيرة لنا، مثمنة عملها مع الفنان سمير 
غامن في مسلسل «سمير ومرتاته الكتير» والذي 
عرض على عدة قنـــوات فضائية وحاز إعجاب 

كل من شاهده. 
  واستطردت: «بيت املرحوم» من اعمال الرعب 
التـــي حتمل طابعا اجتماعيـــا كوميديا، وتدور 
أحداثها حول امـــرأة تزوجت أربع مرات وكلما 
أجنبت طفال ميوت والده في نفس يوم والدته 
الـــى ان وجدت مواصفـــات زوجها اخلامس في 

مدرس أوالدها. 
  وتابعت: لست غريبة على مسرح الرعب حيث 
قدمت عدة اعمال مع مسرح السالم وجميعها كانت 
ناجحة نتيجة البذخ االنتاجي الواضح لضمان 
رقي هذه االعمال، ملمحة إلى ان هذه النوعية من 
االعمال مكلفة جدا وحتظي مبحبة الناس ألنها 

 انتصار الشراح خالية من أي إسفاف او ابتذال.

 انتصار الشراح تتزوج حسن حسني في عيد األضحى 
  مفاجأة من العيار الثقيل تحدث في «بيت المرحوم»

 هدى حسني

 عادل إمام

 التلفزيون المصري ينفي الشائعات 
  ويوّقع عقد إنتاج مسلسل عادل إمام

 وّقع قيادات من التلفزيون املصري 
عقد شراكة في انتاج مسلسل النجم 
عادل إمام «فرقة ناجي عطااهللا» مع 
شركتي «سينرجي» و«الظفرة» اللتني 
متتلكان حقوق املسلسل، نافني ما 
تردد حول انسحاب التلفزيون من 
املشــــاركة في املسلسل حيث وضع 
قطاع االنتاج مسلسل إمام على رأس 
اخلطــــة االنتاجية لرمضــــان ٢٠١١، 
بحسب«النشــــرة». وتدور أحداث 
«فرقة ناجي عطااهللا» حول خمسة 
جنود كانوا يعملون حتت رئاســــة 
«ناجي عطااهللا» وبعد خروجه على 
املعاش يقرر ان يقوم بعملية سرقة 
بنك اسرائيلي، فيستدعي «ناجي» 
فرقته لتكوين عصابة لالستيالء على 
البنك، ويذهبون الى غزة ومنها الى تل 
أبيب، ويستأجرون شقة بجوار البنك، 
ويرتدون مالبس جنود اسرائيليني 

وتتوالى األحداث. 


