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هيفاء مع زوجها أبوهشيمة

رامي عياش

)فريال حماد(املطوع مع جنله يتسلمان مفتاح السيارة من علي حيدرزايد الظفيري مع سيارته

بحضور رئيس لجنة المساندة لمهرجان هال فبراير ومدير معرض »شيفروليه«

علي المطوع وزايد الظفيري يتسلمان سيارتيهما 
بعد فوزهما في البرنامج اإلذاعي »ألو فبراير«

مفرح الشمري
بحض����ور رئي����س جلنة 
اخلدمات املساندة في مهرجان 

»هال فبراير 2011« واملش����رف 
العام على برنامج املسابقات 
»أل����و فبراي����ر« االذاعي علي 

حيدر ومدير معرض ش����ركة 
يوسف احمد الغامن لسيارات 
»الشيفروليه« مبنطقة الشويخ 
عصام ابو طبق مت تسليم الفائز 
االول عل����ي يوس����ف املطوع 
والفائ����ز الثان����ي زايد بالدي 
الظفي����ري مس����اء امس االول 
اللتني فازا بهما  س����يارتيهما 
من خالل الس����حب االسبوعي 
اخلاص ببرنامج »ألو فبراير« 
والذي كان حتت اشراف جلنة 
مراقبة م����ن االعالن التجاري 
والشؤون املالية بوزارة االعالم، 
حيث اختار الفائز االول علي 
يوسف املطوع اللون »االبيض« 
لسيارته بينما الفائز الثاني زايد 
بالدي الظفيري اللون »السلفر« 
الداكن وسط تصفيق احلضور 
من العاملني في املعرض الذين 
قدموا لهما التهاني مبناس����بة 
السيارتني من  فوزهما بهاتني 

نوع »شيفروليه آفيو«.
وعبر الفائزان عن سعادتهما 
بحصولهم����ا على جوائز »ألو 
فبراير« بطرق سهلة من خالل 
مش����اركتهما الدائمة فيه منذ 
انطالق����ة حلقاته ف����ي دورته 
اجلديدة متمنني السرة البرنامج 

كل تقدم وجناح.

واشادا بالتعاون الكبير ما 
بني شركة يوسف احمد الغامن 
العاملية  ومجموعة كون����دور 
املنظمة ملهرجان هال فبراير في 
تسليم سياراتهما بكل مرونة 

ودون تعقيدات.
من جانبه صرح رئيس جلنة 
اخلدمات املساندة في مهرجان 
ه����ال فبراير واملش����رف العام 
على البرنامج املسابقات »ألو 
فبراير« علي حيدر بانه سيتم 
تسليم السيارة الثالثة والتي 
فاز بها املستمع وليد خميس 
اخلش����تي مع الفائز في حلقة 
الثالثاء املقبل التي ستش����هد 
ختام حلق����ات البرنامج داعيا 
املستمعني وخصوصا »عمالء 
زين« الى املشاركة املكثفة، الن 
الفرصة التزال سانحة امامهم 
للفوز بجوائز البرنامج املقدمة 
من الشركات الراعية للبرنامج 
وهي »األنباء«، و»زين، منتزه 
خليفة السياحي، معهد كراون 
بالزا الصحي، عيادة بلس����م 
لالس����نان، اجلوث����ن جالري، 
ليموزي����ن اخلرين����ج، الفايز 
للعود والعطور، باالضافة الى 
ميديا فون بلس« اجلهة املنفذة 

للبرنامج.

انتشرت عبر املنتديات واملواقع االلكترونية صورة جتمع بني 
اللبنانية هيفاء وهبي وزوجها رجل األعمال املصري أحمد أبوهشيمة، 

حيث حصدت العديد من التعليقات املثيرة والساخرة.
ويب���دو أن الصورة مت التقاطها دون علمهما حيث يظهران في 
الصورة وهما يرقصان ويدلالن بعضهما بل كاد يقبلها قبلة مثيرة، 
وهو األمر ال���ذي اثار الكثير من التعليقات املثيرة عبر املنتديات 
والتي تنحصر في الدعاء لهما بدوام السعادة في حني أن البعض 

االخر ظل يحسد أبوهشيمة على هيفاء وهبي.
جتدر االشارة الى أن هيفاء وهبي تزوجت من أبوهشيمة منذ 
عامني تقريبا ومنذ زواجهما وشائعات االنفصال تالحقهما ولكنهما 

يظهران دائما معا لينفيا تلك الشائعات بشكل عملي.

بعد أن التزم الصمت لفترة طويلة 
حول األسباب احلقيقية النفصاله عن 
خطيبته سيرين بو زين، أكد الفنان 
رامي عياش في لقاء صحافي له مع 
صحيفة مغربية، أنه ال يشعر بالندم 
إلنهائه اخلطوبة قائال: »اهلل يحبني 

كثيرا ألنه أنقذني من ورطة«!
وبدا تصريح رامي غريبا من فنان 
اعتاد عدم احلديث عن خصوصياته، 
وإبعاد حياته الشخصية عن اإلعالم، 
كما أن خطيبته سيرين لم تتحدث 
يوما عن سبب االنفصال، وإن كانت 

مصادر مقربة من الطرفني أكدت أن 
رامي خدع خطيبته ووعدها بأمور 
لم يحقق أي����ا منها.  وأضاف رامي 
الذي س����ئل عن إمكاني����ة ارتباطه 
بفتاة مغربية: »لي الشرف أن أرتبط 
مبغربية ألنها من بني جميع النساء 
العربيات أكثرهن تقديرا لزوجها« 
التصريح ليؤكد اخلبر  ويأتي هذا 
الذي انتشر قبل أشهر حول عودة 
رامي إل����ى صديقته عارضة األزياء 
املغربية رمي، التي برزت من خالل 

برنامج »ميشن فاشن«.

»قبلة مثيرة« 
لهيفاء وزوجها تثير الجدل

رامي عياش: اهلل يحبني كثيرًا 
ألنه أنقذني من ورطة!

دافع����ت الفنان����ة منى زكي 
عن املتسابق األردني أنيس في 
حلقة الثالثاء املاضي من برنامج 
»مسابقة اجلماهير« التي عرضت 
على قناة »أم بي سي 1«، مؤكدة 
أن أنيس من حقه أن يفرح بتأهله 
للمراحل التالية، حتى وإن كان 
احلظ والظروف ساندته، بينما 
تضايق اإلعالمي جورج قرداحي 
من ثقته الزائدة وأكد أن ما وصل 
إليه كان نتيجة إخفاق اآلخرين 
وليس جناح����ا منه، كما حذره 

مقدم البرنامج أشرف حمدي من صعوبة املراحل القادمة،  واختار أنيس 
املتس����ابقة مرمي كي تنافسه على بطاقة التأهل للحلقة النهائية، لكن 

احلظ لم يسانده للنهاية، وفازت مرمي، وتأهلت للحلقة النهائية.

القاه����رة  محكم����ة  قض����ت 
االقتصادي����ة بإلزام الفنانة أنغام 
بدفع مبلغ خمس����ة آالف جنيه، 
كتعويض إلى ش����ركة عالم الفن 
لصاحبها محسن جابر، في الدعوى 
التي أقامتها الشركة ضدها التهامها 
باستغالل 3 أغنيات دون احلصول 

على حقوقها.
وفي تفاصيل الدعوى أن شركة 
عالم الفن متتل����ك حقوق امللكية 
واالستغالل لثالث أغنيات ألنغام، 
وهي: »سيدي وصالك، ما جبش 

سيرتي، عمري معاك«، حيث أنفقت الشركة على األغنيات من أموالها 
اخلاص����ة، إضافة إل����ى امتالكها كل احلقوق املؤث����رة قانونا للمؤلف 
وامللح����ن مبوجب عقود مبرمة معهما، وفوجئت الش����ركة في يوليو 
2007 باستغالل أنغام لألغنيات، من خالل تقدميها لثالث أغنيات في 

حفلة مصورة ومذاعة فضائيا دون الرجوع إلى الشركة .

منى زكي تدافع عن شاب أردني 
في »مسابقة الجماهير«

تغريم أنغام 5 آالف جنيه لـ»عالم الفن« 

منى زكي

أنغام

دمشق هي عاصمة:
أ – لبنان

ب – االردن
ج – سورية


