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عمر الشريف عمرو دياب

املسلم يباشر تصوير دوره بعد متاثله للشفاء

باسمة حمادة تنضم إلى »العضيد« بعد اعتذار املجرن

املنصور، باس����مة حمادة، منى 
ش����داد، ملي����اء طارق، ش����وق، 

وآخرين.
اجلدير بالذكر ان »العضيد« 
من تأليف عبدالعزيز املس����لم 
وسيناريو وحوار فاطمة الصولة، 
وشارك في كتابة األحداث وصاغ 

األشعار سامي العلي.
عبدالحميد الخطيب  ٭

وعلمت »األنباء« ان الفنانة 
املتألقة باس����مة حمادة انضمت 
مؤخرا لفريق مسلسل »العضيد« 
بعد اعتذار الفنانة لطيفة املجرن 
الرتباطها في التوقيت نفس����ه 
بأعمال فنية اخرى، ويشاركها 
بطولة املسلسل هي واملسلم كل 
من: الفنان القدير سعد الفرج، 
عبداإلم����ام عب����داهلل، منصور 

بحصوة ف���ي الكلى أدخل على 
اثرها املستش���في، وقد حاول 
املسلم االنسحاب من املسلسل 
بع���د إصابته بحص���وة الكلى 
وترش���يح ممث���ل غي���ره لكن 
الدعيبس أصر  املخرج أحم���د 
على مشاركته في العمل ويجسد 
في العمل شخصية توأم تدور 

حولهما األحداث.

الفتنة،  أوطاننا وابتعادها عن 
الدرامي  وذلك للحاق بالسباق 

لشهر رمضان املبارك.
وس���يتم التصوير من دون 
النجم عبدالعزيز املسلم، حيث 
مت تأجيل تصوير جميع مشاهده 
حلني متاثله للشفاء بعد العملية 
اجلراحية الت���ي أجراها الفترة 
القليل���ة املاضية عقب إصابته 

في سباق مع الزمن يواصل 
أبطال املسلسل التراثي »العضيد« 
تصوير مشاهدهم حاليا في القرية 
التي شيدت خصيصا  التراثية 
للعمل الذي يناقش العديد من 
القضايا املرتبطة باألحداث التي 
جتتاح العالم العربي حاليا وكذلك 
أهمية االرتباط بالقيم والتاريخ 
واألصالة للحفاظ على استقرار 

لطيفة املجرن عبدالعزيز املسلم باسمة حمادة

وسط صراع قضائي مع جمال مروان الذي نفى عالقته بها

اللبنانية قمر تهدي طفلها أغنية عن »أب ال يعترف بابنه«
ابني من صلبه ودمه. كثر تعاطفوا 
معي، وكثر الموني، لكنني ال أهتم 
بهم، ألنهم ال يعرفون ش����يئا عن 
التفاصيل. أكبر غلطة في عمري 
هي أنني وثقت بإنس����ان ظننته 
حنونا ومحبا، لكن عندما س����قط 
قناعه فاجأني كثيرا. وعن مصير 
الدعوى الت����ي أقامتها ضد جمال 
مروان إلثبات األبوة، قالت قمر إنها 
قريبا جدا ستحصل على حق ابنها 
املعنوي ال املادي، إذ ال تقبل بأن 

يصرف عليه جمال فلسا. 
كانت تقارير صحافية قد تناقلت 
تصريحات حملامي جمال مروان قال 
فيها إن مدير أعمال الفنانة اللبنانية 

قمر هو أب الطفل احلقيقي.
وقال احملامي إن الدعوى التي 
رفعها مروان ملنع قمر من الغناء 
بسبب خالفات بينهما حول العقود، 
تقف وراء دعوى النسب التي تقدمت 
بها قمر، لذلك طالب احملامي بإثبات 

الزواج قبل إثبات النسب.
يذكر أن محكم����ة مصرية قد 
أجلت النظر في القضية إلى شهر 

يوليو املقبل لتقدمي املستندات.

وأوضحت الفنانة اللبنانية قضيتها 
قائلة: أن����ا تزوجت جمال مروان، 
ولم أكن صاحبته، وهو يعرف هذا 
جيدا. ورب العاملني شاهد على أن 

أحدا في حياتنا.. كثر يسألونني: 
كيف جترؤي����ن على اخلروج مع 
طفلك؟ فأجيبه����م بأنني لن أوفر 
حلظة سعادة أعيشها مع ابني«. 

بأنه ال أحد ميوت »ناقص عمر«، 
وبأن اهلل يحرسني ويحرس ابني. 
وأنا أصلي قبل أن أنام، وإن متنا 
فس����نموت مؤمنني، ألننا لم نؤذ 

كش����فت الفنانة اللبنانية قمر 
ان أغنيتها »يا قمري« مهداة البنها 
جيمي ولكل أم ظلمت، ولكل طفل 
لم يعترف به والده، مشيرة إلى 
أنها ال تهتم بكالم الناس من حولها، 

ألنهم ال يعرفون التفاصيل.
وقالت قمر، في اتصال هاتفي 
مع موقع »mbc.net«: األغنية مهداة 
البني الذي س����يبلغ بعد شهرين 
س����نته األولى ووالده لم يره ولم 
يتعرف إليه حتى اآلن. هذا اإلنسان 
ظلمني وظلم ابنه، لكن اهلل كان 

معنا ولم يتركنا.
وص����درت األغنية قب����ل أيام 
حتت عنوان »ي����ا قمري«، كتبها 
وحلنها ملحم أبو ش����ديد، تقول 
فيها: »والل����ي دمك من دمو، مش 
عايز يديك إسمو.. أعمل لك إيه؟ 
خد اسمي وحياتي وعمري، أنا قمر 
وانت قمري، انت ناسك باعوك، وأنا 
ناسي باعوني، يعني حالنا من حال 

بعض يا نور عيوني«.
الس����ياق نفس����ه، نفت  وفي 
شعورها باخلوف على نفسها وعلى 
طفلها وقالت: »ال أخاف أحدا، وأؤمن 

قمر وابنها جيميجمال مروان

عمر الشريف: ال صحة ملا نشر 
حول اتهامي لشاهني بأنه شاذ جنسيًا

عمرو دياب أغنى فنان عربي.. ومشادات كالمية
بني حّراسه الشخصيني والعاملني مبطار القاهرة

نفى الفنان العاملي عمر الشريف اتهامه املخرج 
الراحل يوسف شاهني بالشذوذ، وقال ان ما 

أوردته الصحف على لسانه في هذا الشأن جرى 
حتريفه.

وحتدثت ايناس بكر املتحدثة االعالمية باسم 
عمر الشريف ملوقع mbc.net، قائلة: انه ال صحة 

ملا نشر حول اتهام الشريف لشاهني بأنه شاذ 
جنسيا، وأنه كان يحاول اقامة عالقة جنسية 

معه.
وأوضحت بكر أن عمر الشريف قال انه حينما 

غاب عن مصر سنوات طويلة ثم عاد، فوجئ 
بأقاويل تفيد بأن يوسف شاهني شاذ جنسيا، 

ولم يقل أكثر من ذلك في هذا الشأن.
ونفت أن يكون شاهني حاول اقامة عالقة 

جنسية مع الشريف، وقالت: هذا كالم عار متاما 
عن الصحة. واستدلت ايناس بالصداقة الطويلة 
التي جمعت بني املخرج والفنان حتى آخر يوم 

في حياة شاهني، وانه لو كانت هناك بالفعل 
عالقة بينهما في هذا السياق لم تكن الصداقة 

ستمتد الى كل هذه السنوات.
وعن رفض الشريف العمل مع شاهني في 
أفالمه، قالت ايناس بكر انه بالفعل حدث، 

ويسأل في ذلك املخرج خالد يوسف الذي كان 
مالزما لشاهني، حيث سبق ان عرض عليه 

شاهني مشاركته في كل من أفالم »املهاجر« 
و»املصير« و»ابن رشد« و»اسكندرية كمان 
وكمان«، اال أن الشريف كان يرفض، لكون 

االعمال غير مناسبة له على االطالق، ولم يتم 
االتفاق.

هذا وقد صرح الشريف الفترة املاضية لبعض 
وسائل االعالم انه بعد مشوار جناح كبير جدا 

ووصوله للعاملية يرى من وجهة نظره ان العاملية 
هي اإلغراق في احمللية أي أن تكون مشهورا 
ومؤثرا في بلدك،وقال: العاملية جاءت للكاتب 

الكبير »جنيب محفوظ« رغم أنه لم يسع إليها 
ولم يخرج من بلده، كذلك عاملية املخرج الكبير 

يوسف شاهني وغيره من جنومنا في جميع 
املجاالت العلمية والفكرية والثقافية والفنية«.

تصدر النجم عمرو دياب قائمة أكثر مطربي 
الوطن العربي ثراء وهو ليس باألمر الغريب، 

خاصة أنه يتصدر املركز االول في قائمة 
أعلى مطربي الوطن العربي وأكثرهم حتقيقا 
لاليرادات، لتتخطى ثروة عمرو دياب حاجز 

الـ 37 مليون دوالر وفقا لقائمة نشرتها مجلة 
آربيان بيزنس في أحد أعدادها، وجاءت السيدة 

فيروز في املرتبة الثانية وبثروة تبلغ 34 
مليونا.

الى جانب تلك الثروة هناك عدة أمالك لعمرو، 
فيمتلك عدة عقارات من أرقى العقارات في 
القاهرة الى جانب ڤيلته في املنصورية التي 

صور في حديقتها كليبه األخير »وياه«، حسب 
مجلة االقتصادي، باالضافة الى مجموعة من 

سيارات الهامر.
من جانب آخر، حدثت مشادات كالمية بني بودي 

جاردات عمرو دياب والعاملني مبطار القاهرة، 
حيث حاول البودي جاردات اخلاصني بدياب 
 Run« ويصل عددهم الى 4، الدخول الى الـ

way« اخلاص مبطار القاهرة الدولي الستقبال 
دياب أسفل باب الطائرة أثناء عودته الى القاهرة 

من املغرب، اال ان سلطات مطار القاهرة قابلت 
طلبهم بالرفض نظرا الفتقادهم التصاريح 

األمنية الالزمة لذلك.
ورغم قانونية رفض سلطات مطار القاهرة 

لطلب احلرس اخلاص بالفنان عمرو دياب، اال 
أنهم ثاروا واشتبكوا مع بعض املسؤولني في 
املطار كالميا، وحتديدا حامت حربي الذي قال 

إنه مدير أعمال عمرو دياب ومن حقه الدخول 
الستقباله، مما دفع سلطات املطار إلخراجهم 

جميعا خارج الصالة النتظار دياب باخلارج كما 
يفعل جميع أقارب املسافرين أو ذويهم.

يذكر أن الفنان عمرو دياب لم يعلق على املشادة 
التي وقعت بني رجاله ورجال أمن مطار القاهرة، 

حيث لم يحاول املصاحلة بينهما، واكتفى 
بالرحيل في هدوء بسيارته التي كانت تنتظره 

في اخلارج.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

هيفاء حسني: قيادة املرأة 
السعودية لسيارتها

أفضل  من الثقة في سائق

كارول سماحة: أسعدني لقب 
جوهرة الفن العربي

و»الشحرورة« على »احلياة«

مهرجان »مرتيل« يكرم خالد يوسف

دعت النجمة البحرينية هيفاء حسني إلى إعطاء املرأة السعودية 
احلق في قيادة سيارتها بنفسها، معتبرة أن ذلك أفضل بكثير 

من الثقة في سائق ال يعلم نواياه مع املرأة إال اهلل.
وقالت النجمة البحرينية في تصريح ملوقع mbc.net: كيف 
تصل املرأة ملكانة كبيرة في املجتمع، لدرجة أنها تقلدت منصب 
مديرة شركة أو وزيرة، في الوقت الذي مازلنا نناقش فيه هل 

تقود سيارة أم ال؟!
وأثيرت هذه القضية في الس����عودية بعد قبض الس����لطات 
السعودية على ناشطة حقوقية دشنت حملة على الفيس بوك 
لدعوة السيدات لقيادة سياراتهن بأنفسهن حتت شعار »سأقود 

سيارتي بنفسي«.
وأكدت هيفاء أنها تفضل قيادة س����يارتها، واصفة نفس����ها 
ب�»مجنونة قيادة«، حيث إنها تقود سيارتها بسرعة كبيرة، على 

عكس كثير من النساء الالئي يفضلن القيادة الهادئة.
من ناحية أخرى، اتهمت هيفاء بعض زمالء الوس����ط الفني 
بأنهن يقفن خلف الشائعة التي تداولتها وسائل اإلعالم –مؤخرا 
– حول منعها من دخول السعودية، بسبب ما أشيع عن جتاوزها 
في حق اململكة وقوات درع اجلزيرة. وقالت: لدي معلومات شبه 
مؤكدة عنهم، لكنني لن أفص����ح عنها حتى ال أعطي املوضوع 

أكبر من حجمه.

عبرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بلقب »جوهرة 
الغناء العربي« وقالت في مدونة »ناس«: أشعر بسعادة كبيرة 
بع���د ان قامت إدارة مهرجان موازي���ن في املغربي بتلقيبي 
بجوهرة الفن العربي، وهو لق���ب أمتنى أن أكون على قدر 
قيمته، وقد شعرت بسعادة كبيرة وأنا وسط أكثر من ثمانني 
ألف شخص على مسرح النهضة بالرباط وخالل ساعة ونصف 
الس���اعة غنيت عددا كبيرا من أغنياتي مع جمهوري هناك.

وأضافت: من خالل مدونتي أحب أن أشكرهم على هذه الليلة 
املميزة جدا والرائع���ة والتي أمتنى أن تتكرر كثيرا بلقائي 
معهم مجددا، فأنا من عشاق املغربي العربي. وحاليا سأواصل 
مجددا تصوير مسلس���ل »الشحرورة«، حيث سأتواجد في 
مص���ر خالل الفترة املقبلة.وم���ن ناحية اخرى قامت قناة 
احلياة بشراء حق عرض املسلسل حصريا لكي يعرض 

على شاشتها في شهر رمضان املقبل.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭
 ٭

س���افر أمس املخرج السينمائي خالد يوسف إلى املغرب 
وذلك حلضور مهرجان »مرتيل« السينمائي الدولي، حيث 
س���يكرم املهرجان املخرج خالد يوسف ضمن تكرميه ملصر 

بسبب ثورة 25 يناير.
ويتضمن املهرجان، حس���ب موقع »النشرة« ندوة باسم 
»السينما كشاهد على العصر« وستضم أساتذة اجلامعات 
حيث سيكون موضوع الندوة حول »الثورات العربية«، كما 
س���يقوم بعرض 4 أفالم مصرية هي »أقل من ساعة« حملمد 
ممدوح، و»ربيع العمر 98« آلينت أمني، و»سنترال« و»احمر 

باهت« للمخرج محمد حامد.

هيفاء حسني

كارول سماحة في »الشحرورة«

خالد يوسف


