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أمل حجازي: إليسا ال تنوع في أغنياتها
وال أعلم سبب منعي من دخول الكويت

»أبطال من ذهب« يستضيف
 طالل الفهد ونجوم »األزرق«

بعد غياب س����نتني عن الس����احة الفنية 
واملقابالت، عادت الفنانة أمل حجازي لتطل 
في برنامج »بدون رقابة« مع اإلعالمية وفاء 
الكيالني، حيث حتدثت عن غيابها ونصحت 
جميع الفنانني بأن يأخذوا فترة راحة من العمل 
والفن ليعودوا بقوة الى الساحة كما فعلت هي. 
وأكدت أمل أن تفوق نانسي واليسا وهيفاء 
يعود الى كس����لها، ألن الفن بالنسبة لها »ملا 
يكون طالع ع بالها« وحسب »املود«، معتبرة 
أن أغنيتها األخيرة »ويلك من اهلل« أجمل من 
أغنية جنوى كرم »لشحد حبك«. وبني اليسا 
ونانسي، اختارت حجازي نانسي معتبرة أنها 
»نغشة« أكثر من اليسا على املسرح والتي ال 

تنوع بأغنياتها ولونها والتي ال ميكن ألحد أن يرقص على ايقاعها. وعن سبب 
منعها من دخول الكويت قال: ال اعلم السبب وأرجو من املسؤولني في الكويت 

توضيح السبب وهل أستطيع استخراج ڤيزا لزيارتها قريبا؟

البرنامج  يس���تضيف 
الرياضي »أبطال من ذهب« 
الكويتي  رئيس االحت���اد 
الش���يخ طالل  القدم  لكرة 
الفهد وجن���وم األزرق في 
كأس »خليجي 20«، وذلك 
في سهرة خاصة تبث على 
الهواء على شاش���ة القناة 
الثالثة من فن���دق املارينا 
في العاشرة مساء وتستمر 

حتى منتصف الليل.
يذكر ان برنامج »أبطال 
من ذهب« من إعداد جاسم 

العوض���ي وعبداهلل كرك���ري ومن تقدمي ماه���ر العنزي 
بينم���ا يتصدى إلخراجه كل من س���ليمان حيدر وفيصل 

الغريب.

أمل حجازي ماهر العنزي

وفاء عامر

التهابات حادة تصيب 
وجه وفاء عامر

أصيب وجه الفنانة وفاء عامر 
بالتهابات حادة نتيجة وضعها 
مكياجا يظهرها أكبر سنا خالل 
تصوير دوره����ا في فيلم »كف 
القمر« حيث ظه����رت اعراض 
التصوير، وهي  اثناء  االلتهاب 
تخضع حاليا لعالج لدى طبيبة 
أمراض جلدية ولراحة تامة في 

املنزل الى ان يزول االلتهاب.
يذكر ان وفاء عامر جتس����د 
خ����الل أح����داث »ك����ف القمر« 
ش����خصية األم »قم����ر« الت����ي 
تظهر ف����ي ثالث مراحل عمرية 
وتتمتع بشخصية قوية تسيطر 
بها على أبنائها اخلمس����ة خالد 
صالح وهيثم احمد زكي وحسن 
الرداد وصبري فواز واألردني 

ياسر املصري.

سعيد صالح

دعوة قضائية تتهم سعيد صالح 
بالتحريض على الفجور

اقام مح���ام مصري دعوى قضائية ضد الفنان 
سعيد صالح بعد ظهوره في احد البرامج التلفزيونية 
تتهمه بإباحة الزنا، والتحريض على الفسق والفجور 
من خالل اعالنه تأييد وتشجيع ممارسة اجلنس 
قبل الزواج، وطالب مبنعه من الظهور على شاشة 

التلفزيون.
من ناحيته، رفض الفنان سعيد صالح التعليق 
على كالم احملامي، ووصف���ه بأنه ليس له قيمة، 
مؤكدا ان ما قاله في البرنامج يحمل وجهة نظره 
الشخصية، مشددا على انه ليس ألي انسان على 

وجه االرض ان يتدخل في اي شيء يعتقده.

تامر حسني

مخرج »678«: كليب تامر حسني محضر تحرش
رفض املخرج املصري محمد دياب هجوم املطرب تامر حسني على 
فيلمه »678«، بعد اتهامه باالساءة له بعد استعانته بإحدى اغنياته 
في مش���هد بالفيلم ينتهي بتحرش شاب بفتاة، معتبرا كليب اغنية 
تامر عبارة عن »محضر حترش«. وقال دياب في مقابلة مع برنامج 
»90 دقيقة« على قناة »احمل���ور« الفضائية: تصوير الكليب عبارة 
عن ش���خص »يعاكس« فتاة ويطاردها ف���ي كل مكان دون رضاها، 
و»يحجز« عليها ويقترب منها بطريقة او بأخرى خالل املشاهد ثم 
يحاصرها. واضاف: انا احب تامر حسني جدا بصفته مطربا، واعتقد 
انه لم يقصد اية اساءة بهذه االغنية او الكلمات، لكنه من الشخصيات 
املهمة حاليا في الساحة الفنية، والتي تؤثر في الشباب بصورة او 
بأخرى، وقد تعم���دت وضع هذه اجلزئية في العمل حتى افرق بني 

»املعاكسة« والتحرش، خاصة ان بينهما خيطا رفيعا.


