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اخت����ارت الفنانة هيفاء 
وهبي أغنية جديدة بعنوان 
»ملكة جمال الكون« لتكون 
ضم����ن أغاني ألبومها الذي 
التحضي����ر لطرحه،  بدأت 
حيث إنها ستسجل األغنية 
مع املوزع املوسيقي متيم 
املقبلة  القليلة  األيام  خالل 
في القاهرة، وهي من أحلان 

محمد رحيم.
من جانب آخر، كشفت 
تقاري����ر إعالمي����ة موثوقة 
اللبنانية هيفاء  الفنانة  أن 

وهبي، حامل من زوجها رجل األعمال املصري أحمد أبوهشيمة، بعد 
خضوعها لعملية تلقيح صناعي في الواليات املتحدة، في الوقت الذي 
اكتفى فيه املكتب اإلعالمي للفنانة بتصريح مقتضب ل� mbc.net، أكد 

فيه أن هيفاء »ستعلن عن احلمل بنفسها إذا حملت«.
وتصدر خبر حمل هيفاء بع����د خضوعها لعملية تلقيح صناعي 
مواقع عديدة بش����بكة اإلنترنت، وأش����ارت املواقع � نقال عن مصادر 
وصفته����ا بأنها وثيقة القرب من الفنان����ة اللبنانية � أن هيفاء وهبي 
في األس����ابيع األولى من احلمل، وأنه����ا تتكتم هذا اخلبر حلني مرور 

األشهر األولى للحمل.

»سوف أتزوج حتى يتركني 
الناس في حال���ي« بهذا الكالم 
الفنانة منة فضالي على  ردت 
اإلشاعات التي تالحقها وقالت: 
هذه سنة احلياة حتى استطيع 
ان اجن���ب وانا صغيرة، وهذه 
إلهام  الكبيرة  الفنانة  نصيحة 
شاهني التي قالت لي: ال جتعلي 
الفن يضيع عمرك وفجأة جتدين 
نفسك وحيدة، ولن احتدث عن 
زوج���ي القادم، ألنن���ي عندما 
احت���دث عن حيات���ي اخلاصة 
تخ���رج أقاويل ان منة تتحدث 
عن حياته���ا اخلاصة أكثر من 
فنها، ولذلك قررت االمتناع عن 

الكالم في حياتي اخلاصة.
وح���ول إش���اعة ان زوجها 
س���يكون لبناني���ا قالت ملجلة 
اخبار النجوم: ال ميكن ان اتزوج 
اال شخصا مصريا لكنني احب 

بيروت كثيرا، وس���افرت منذ 
اسبوع لتسجيل برنامج، واملرة 
الثانية للمتعة واالس���تجمام 
الش���خص  مع والدت���ي، لكن 
الذي ارتبطت به يحبني كثيرا 
ويرغب في عمل اي شيء مقابل 

إرضائي.

منى شداد لحياة الفهد: بحبك وحشتيني
وجهت رسالة إلحدى الفنانات طالبتها فيها بالتوقف عن الحديث عنها

عبدالحميد الخطيب
حلقة استثنائية دارت مساء 
امس األول من برنامج »هال وغال« 
على قناة أبوظبي � اإلمارات، حيث 
كش���فت فيها مقدم���ة البرنامج 
املذيع���ة ناديا بركات عن خفايا 
كثيرة وأمور تشغل بال الفنانة 
منى ش���داد الت���ي فتحت قلبها 
لتبوح مبا فيه جلمهورها الذي 

تابع احللقة بشغف.
انها  البداية، أكدت شداد  في 
متعلقة باألعمال الدرامية التراثية 
وجنحت في األدوار التي كتبتها 
له���ا الفنانة القديرة حياة الفهد 
مثل »الدردور« و»الشريب بزة« 
و»الفرية«، مشددة على ان الدراما 
اخلليجية موجودة وتنافس بقوة 
الدرامتني املصرية والس���ورية، 
وما ساعد على تفوقها التعاون 
بني جنومها س���واء من الكويت 
او اإلم���ارات والبحري���ن وقطر 
والسعودية، كاشفة عن جتهيزها 
ألغنية وطنية س���تهديها لدولة 

اإلمارات في عيدها الوطني.
ولفتت الى انها تتمتع بحاسة 
سادس���ة قوية في اإلحس���اس 
باألش���ياء لدرجة انه���ا تتوقع 

تعليق«.
وتابع���ت: أن���ا جنم���ة ولي 
جمهوري وتظل باس���مة زميلة 
وانا غي���ر غاضبة منها وأمتنى 
ان تواجهني أفض���ل من الكالم 

عني.
وعند ع���رض صورة للفنان 
الكبير الراحل غامن الصالح قالت 
شداد: لقد كان مثل والدي، وعملنا 
معا في مسلس���ل »اخلراز« فهو 
إنسان محترم وجميل في أخالقه، 
والكوي���ت واخلليج حزنا على 
رحيله، رحمه اهلل، مشيرة الى 
انها حتب الفنانني خالد البريكي 
وخالد امني وعبداهلل بوشهري 
وش���وجي ومحمود بوش���هري 
وصمود وهيا عبدالسالم وانها 
ستتعاون مع النجم عبدالعزيز 
املسلم في مسلسل »الثمن« الذي 

سيصور خالل الفترة املقبلة.
الزواج كش���فت شداد  وعن 
عن وجود عدة عروض للزواج 
وتفكر في احدها وستتخذ القرار 
بعد تفكير، خصوصا ان الزواج 
يعني أس���رة وإجن���اب أطفال 

ورعايتهم.
وحول اجتاهها للتقدمي قالت: 
تصديت لبرنامج »أحلى صباح« 
سنة 1996 وكنت صغيرة، حيث 
قدمت النش���رة الفنية ثم قدمت 
العش���اء«  برنامج »موعد على 
مع النج���م ط���ارق العلي على 
قناة »الراي« وفوازير »غطاية 

وغناية«.
وفي نهاية احللقة وجهت منى 
شداد رس���الة مبهمة الى احدى 
الفنانات قال���ت فيها: أمتنى ان 
تتوقف هذه اإلنسانة عن الكالم 
عني ف���ي كل مكان، فأنا ال أعلم 
س���بب هجومها علي وأقول لها 
ارتاحي أفضل وس���يأتي اليوم 

الذي ستحتاجني فيه لي.
وزادت: أمتنى ان يزول السواد 
ال���ذي بالقلوب وان يكف هؤالء 
� وهم قل���ة � عن تناول عورات 
الناس وان يتعاملوا برقي حتى 
ال يشوهوا صورة الوسط الفني 

كله.

حدوثها قبل وقوعها، ما يجعلها 
أحيانا تبكي دون سبب ولكنها 
أكدت ان هذه احلاسة تساعدها 
على تقب���ل املفاج���آت دون ان 

تصدم.
وعلقت ش���داد عل���ى تقرير 
حتدثت فيه الفنانة القديرة حياة 
الفهد عن عالقتهما، حيث قالت 
بتأثر واضح: أم س���وزان أمي، 
ونصحتني كثيرا، فهي إنسانة 

كرمية ألبعد احلدود.
وأضافت: أنا أحب أم سوزان 
وهي »وحشتني وايد« لكن هذا 
هو النصيب ال���ذي باعد بيننا 
وتواصلنا أصبح من فترة لفترة 
وتبق���ى حياة الفه���د لها قدرها 
الكبير، وهي كإنس���انة لم تنته 

من حياتي.
وعن خالفها مع باسمة حمادة 
قالت: كان بسبب ترتيب األسماء 
في مسلس���ل »الداية« مع العلم 
انني ل���م أقرر ه���ذا األمر، فقد 
 كنت »عبد املأمور« والقرار بيد 
ام سوزان، مس���تغربة تصرف 
باس���مة عند خروجها في احد 
التلفزيوني���ة وعند  البرام���ج 
سؤالها عن منى شداد قالت: »ال 

هيفاء »ملكة جمال الكون«.. وأنباء 
عن حملها بعد تلقيح صناعي بأميركا

منة فضالي: خالص هتجوز علشان 
يرتاحوا.. وعريسي مش لبناني

يوسف: زواجي من غادة عبدالرازق مزحة
أكد املخرج خالد يوس���ف أنه ال يوجد 
مشروع زواج سيجمع بينه وبني الفنانة 
غادة عبدال���رازق، وأن ما قيل في برنامج 
»ابش���ر« من رغبتهما في االرتباط كالهما 
باآلخ���ر ال يخرج عن كون���ه مزاحا ليس 

أكثر.
وأوضح يوسف ان ما يربطه بالفنانة 
غادة عبدالرازق هو مجرد كيمياء خاصة 
في العمل، وارتياح ف���ي التعامل معها، 
وبعيدا عن نط���اق العمل فهما صديقان 
وبينهما عالقة طيبة، لكون غادة إنسانة 
محترمة حتب اخلي���ر لآلخرين، مؤكدا 
أنه ال أس���اس من الصحة ملا أثير بأن ما 
قيل في البرنام���ج متهيد للزواج، وقال 
ان هذه مهاترات دائما يس���معها، خاصة 
أنه من أكثر األشخاص تعرضا لشائعات 

االرتباط.

محامي غفران ينفي أحقية 
فودة في إقامة دعوى تعويض

إيهاب توفيق يعيش حالة 
من الحزن لمرض طفليه

نفى محامي الفنانة املغربية ليلى غفران، امكانية 
اقامة نقيب السينمائيني مسعد فودة دعوى تعويض 
ضدها، على خلفية حصوله على حكم بالبراءة في 
الدعوى التي رفعتها ض����ده، وطالبت فيها بعزله 
من منصبه وس����جنه، بسبب منعه إذاعة أغنيتني 
مصورتني لها هما »طال غيابك« و»فيها ايه« على 
القنوات الفضائية. وأكد احملامي حسن أبوالعينني 
في تصريح ل� »إيالف« ان نقيب الس����ينمائيني ال 
يحق له اختصام الفنان����ة ليلى غفران في دعوى 
تعويض، وأرجع ذلك الى ان فودة لم يحصل على 
الب����راءة لكونه لم يخالف القانون في إصدار قرار 
مبنع عرض األغنيتني على الفضائيات، ولكن ألن 
محامي����ه قدم مذكرة الى هيئ����ة احملكمة نفى فيها 
صدور قرار من األساس، وبالتالي ال توجد مخالفة، 

فقضت احملكمة بالبراءة.

يعيش إيهاب توفيق حالة من احلزن الشديد 
بسبب مرض طفليه أحمد  ومحمود ودخولهما 
املستشفى األسبوع املاضي، وقد اكتشف إيهاب 
باملستشفى أن أقرب اصدقائه مريض جدا ومحجوز 
بنفس املكان، واملؤس���ف أن وال���دة إيهاب هي 
األخرى كانت قد دخل���ت العناية املركزة بأحد 
املستش���فيات وهو ما ضاعف من حالة احلزن 
لديه الرتباطه الش���ديد بوالدت���ه وهو ما جعل 

ايهاب مقيما باملستشفى فترة طويلة.

ليلى غفران

إيهاب توفيق

هيفاء وهبي

منة فضالي

الفنانة القديرة حياة الفهد منى شداد

أكدت الفنانة صابرين ان دور »صاحلة« في 
مسلسل »شيخ العرب همام« دفعها الى التفكير 
في االعتزال، مشيرة الى انها تراجعت سريعا 
عن هذه الفكرة عل���ى أن تتأنى في اختياراتها 
املقبلة لتقدم أعماال ال تقل عن مستوى دورها 
في املسلسل، معبرة عن رفضها آلراء جمال البنا 
في أن احلجاب ليس فرضا على املسلمات، مؤكدة 
ان كونه���ا فنانة محجبة حرمها من املش���اركة 
في مسلسل »ش���فيقة ومتولي« نظرا المتالئه 
بالرقصات التي ال تستطيع ان تقدمها باحلجاب 
أو بالشعر املستعار. وقالت في حوار مع »إيالف«: 
أرفض آراء جمال البنا، ألن احلجاب فرض وأنا 
مؤمنة بذلك وليس لدي أدنى شك في ذلك وارتديت 
الباروكة على الرغم من علمي مبخالفتها للدين، 
وكنت خائفة من فشلي في املسلسل، ولكن احلمد 

هلل خاب ظني وجنحت في العمل. 

حلت املمثلة الكوميدية روال شامية ضيفة على 
االعالمي طارق السويد في برنامج »لقلقة« بحسب 
موقع النشرة، حيث اكدت روال انها مؤمنة باهلل، 
والفيلم االباحي الذي زج اسمها فيه هو صحيح %100 
وليس مركبا اال ان الفتاة كندية مالمحها تشبهها 
قليال وهي كانت متأكدة من ان احلقيقة س����تظهر، 
وهي منزعجة الن الصحافة نش����رت الفيلم لكنها 
لم تنش����ر ان القضاء قد عثر على الفتاة والشاب 

اللذين مثال الفيلم.
وابدت انزعاجها الن البع����ض يراها دائما في 
اطار املرأة اجلميلة دون رؤية موهبتها التمثيلية، 
واعترفت بأن ش����ادي حنا كان يتغزل في جمالها 
ومقوماتها ويق����ول انه لو ألبس روال كيس زبالة 

فهي ستظهر دائما مثيرة.

صابرين: ارتديت الباروكة 
رغم علمي بمخالفتي للدين

روال شامية: أنا مثيرة لو لبست كيس زبالة

صابرين

روال شامية

خالد يوسف


