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 راشد املاجد يغيب عن «موازين» 

بسبب وعكة صحية
 أعلنت ادراة مهرجان «موازين» املغربي للموسيقى اعتذار الفنان 
السعودي راشد املاجد عن املشاركة في النسخة العاشرة للمهرجان 
بسبب مرضه، فيما قررت االســــتعانة بالفنانة املغربية حياة 

االدريسي ومواطنها فؤاد الزيادي لتعويض غياب املاجد.
  وقالت جمعية «مغرب الثقافات» املنظمة ملهرجان «موازين» 
ان الفنان السعودي اعتذر عن احياء 
سهرة فنية مبرمجة مساء االحد 
املاضــــي ضمن الدورة العاشــــرة 
للمهرجان. وأوضحت اللجنةـ  في 
بيان لهاـ  أن اعتذار راشــــد املاجد 
عن حضور املهرجان بسبب مروره 
بوعكــــة صحية، مشــــيرة الى أن 
الفنان السعودي يعالج منذ خمسة 
عشر يوما، وأن حالته الصحية لم 
الغناء  تتحسن بشكل ميكنه من 

أمام اجلمهور.
  وفي هذا الســــياق، عبر راشد 
البيان، عن أسفه  املاجد، بحسب 
العميــــق لعدم متكنه من احلضور في هذا العرس املوســــيقي، 

ووعد اجلمهور املغربي باملشاركة في الدورات املقبلة. 

 راشد املاجد

 كوكي: أشعر بـ «القرف»
   من مشاهد القبالت.. وعالقتي 

مع جنم الزمالك شائعة

 زفاف محمد حماقي ١١-١١-
٢٠١١

 رفضت الفنانة الشابة ميريهان الشهيرة بـ«كوكي» االتهام 
املوجه لها باحتواء فيلمها األخير «الشوق» على مشاهد ساخنة، 
وقالت في حوارها مع اجلمهور عبر «ناس TV»: «شوفوا الفيلم 
كويس.. مش هتالقوا ال بوس وال أحضان.. أنا أشعر بـ «القرف» 
من املشــــاهد دي». ونفت الشائعات املتداولة عن عالقتها مبلك 
جمال مصر محمد إميان والعب نادي الزمالك املصري شيكاباال 
واملمثل الشاب محمد رمضان، مؤكدة أنها أكاذيب ال أساس لها 
من الصحة. وقالت: أنا لم أر شيكاباال إال مرة واحدة في حياتي 
فــــي حفل عيد ميالد صديقة، أما محمــــد إميان فكل عالقتي به 
جلسة تصوير جمعتني معه بإحدى الشركات، ومحمد رمضان 
صديق عزيز وزوجته صديقتــــي، وليس معنى أن كل أعمالي 

الفنية كانت معه أن هناك عالقة جتمعنا. 
  وعن اســــمها قالت «كوكي»: هو االســــم الذي اشتهرت به، 
لكني مؤخرا قررت أن أتخلى عنه ألشتهر باسمي احلقيقي وهو 
ميريهان، واضافت: «هيبقى صعب قوي ملا يبقى عندي ٤٠ سنة 

يقولون الفنانة القديرة كوكي».

 أعلن املطرب محمد حماقي عن موعد دخوله القفص الذهبي 
وزفافه من خطيبته نهلة عبدالعزيز احلجري، وهو احلادي عشر 
من نوفمبر املقبل أي ١١- ١١- ٢٠١١، وذلك بعد خطوبة استمرت 
عدة أشهر. وفي تصريحاته لصحيفة «عني»، كشف حماقي أنه 
اختار هذا التاريخ املميز ليكون ذكرى جميلة الحتفاله بزفافه، 
الفتا إلى أنه لم ينفرد بتحديد املوعد مبعزل عن خطيبته التي 
شــــاركته االختيار بعد مشاورات عديدة، حيث قرر الثنائي أن 
تتــــم إقامة حفل الزفاف في فندق «فورســــيزونز»، وهو نفس 
املكان الذي احتفال به بخطبتهما. وكان حماقي ونهلة قد احتفال 
بخطوبتهما في مارس املاضي في حفل عائلي، قدم خالله حماقي 
لعروسه شبكة مكونة من دبلتني واسورة أملاظ، وذلك في ڤيلال 
جد العــــروس بالزمالك، قبل أن يقيمــــا احتفاال ثانيا بحضور 
أصدقاء العروسني وعدد من الفنانني. يذكر أن حماقي قد أهدى 
خلطيبته أغنيتني بهذه املناســــبة إحداهما بعنوان «ادي اللي 
فــــي بالي» وهي من كلمات أمين بهجت قمر، وأحلان تامر علي، 
وتوزيع توما، والثانية بعنوان «ايدي في إيديك» وذلك مبناسبة 
عيد ميالدها، وهي مــــن كلمات أمير طعيمة، وأحلان خالد عز، 
وتوزيع توما أيضا.كما يستعد لطرح ألبومه اجلديد «حياتي» 
خالل عيد الفطر املبارك، بعد تأجيل طرحه عدة مرات بســــبب 

الظروف التي متر بها البالد. 

 ميريهان الشهيرة بـ «كوكي» 

 فاطمة الطباخ

 محمد حماقي وخطيبته نهلة 

 «مي عزالدين» تتعرض  لـ «القرصنة»
 تعرضت صفحة الفنانة مــي عزالدين على الفيـــس بــــوك 
mai ezz eldin lovers والتي أنشــــأتها مؤخرا للقرصنة، وكانت 
مي قد أنشــــأت هذه الصفحة من أجل التواصل مع محبيها في 
كل مــــكان، خاصة بعد أن ســــرقت صفحتها األولى التي وصل 
عدد أصدقائها فيها إلى نحو ١٠٨ آالف شخص. وأعلنت مي عن 
سرقة الصفحة وأنها غير مسؤولة عن ما يكتب على الصفحة 
من تصريحات على لسانها أو أي أخبار تتعلق بها. من ناحية 
أخرى، تواصل مي تصوير دورها في مسلسل «آدم» مع الفنان 
تامر حســــني، ودرة، وإخراج محمد سامي ومن املقرر عرضه 

خالل شهر رمضان املقبل.
 ٭  القاهرة ـ سعيد محمود

 فاطمة الطباخ في مسلسل «هندي» و«ER» األميركي
 تستعد الفنانة فاطمة الطباخ للعديد من االعمال الدرامية باالضافة 

الى تركيب صوتها على بعض االعمال والتي تقول عنها: أقوم 
حاليا بعمل دوبــالج صــوتي ملســلسل «ER» األميركي على 
قناة فوكس، باالضافة الى تركيب صوتي أيضا على مسلسل 
هندي، خصوصا ان الدوبالج يستهويني ويضيف ملسيرتي 

الفنية.
  وتابعت: أستعد لتصوير مسلسل «ساهر الليل ٢» مع املخرج 

محمد دحام بعد ان انتهيت من تصوير مسلسل «عبداهللا 
وعذاري» ومسلسل «اثنني في االسعاف»، من تأليف يوسف 
اجلالهمة، وإخراج مناف عبدال، وهو مسلسل كوميدي من 

بطولتي مع أحمد السلمان، وأحمد العونان، وهبة الدري، 
والقطري ناصر محمد، ويدور في حلقات منفصلة متصلة حول 

املشاكل التي نعاني منها حاليا، وذلك في اطار كوميدي جريء، 

وألعب خالله دور «أم بدر» التي يتعرض زوجها لإلصابة وتضطر 
الستدعاء اإلسعاف ومن ثم تتوالى االحداث الطريفة.

  وتختتم حديثها قائلة: أنتظر تصوير مسلسل «شلة بنات» 
مع املخرجة االماراتية نهلة الفهد في جتربتها االولى باالعمال 
الدارمية وهذا املسلسل عبارة عن «ست كوم» وسيعرض بعد 

شهر رمضان املبارك.
  يذكر أن مسلسل «عبداهللا وعذاري» من تأليف دخيل النبهان، 

وإخراج االردني حسن أبوشعيرة، وتشارك الطباخ فيه مع الفنان 
القدير أحمد الصالح، جاسم النبهان ومونيا، وأسمهان توفيق، 

وليلى السلمان، والفنان السعودي تركي اليوسف، وتدور أحداثه 
في إطار رومانسي وتقرر عرضه في رمضان املقبل، وجتسد 

فاطمة الطباخ فيه دور األخت الصغرى للفنانة مونيا.
 ٭  بشار جاسم


