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سعيد بتجربة التمثيل مع حياة الفهد

عبدالعزيز أحمد سّجل »اتصطيت« باملغربي

عشقت.. ش���فتها تصطيت.. 
وغيرها انا مبغيت.. تس���كن 

قلبي راني عليها جنيت.
وعن ه���ذه االغنية يقول 
عبدالعزيز: هي اغنية مغربية 
وانا حبيت ان اغنيها الن اللون 
املغربي ناجح حاليا وحبيت ان 
اجرب جميع االلوان الغنائية 
وكلمة »اتصطيت« بالكويتي 

معناها »متنح«.
اما عن جتربته في مسلسل 

»سيدة البيت« فيقول: رائعة، 
خصوصا ان العمل من بطولة 
سيدة الشاشة اخلليجية حياة 
الفهد وكل الشكر للمنتج خالد 
البذال واملخرج محمد البكر على 

هذه الثقة الكبيرة.
يذكر ان عبدالعزيز مستمر 
بتقدمي حلقات برنامج »سوالفنا 
حلوة« الذي يعرض على قناة 

دبي الفضائية.
بشار جاسم  ٭

الفن���ان عبدالعزيز  انتهى 
احمد من تركيب صوته على 
االغنية اجلديدة »اتصطيت« 
وهي مغربية من حيث الكالم 
واللحن، حيث صاغها الشاعر 
مصعب العنزي وحلنها عبداهلل 

سالم ويقول مطلعها:
ليلى ليل���ى.. هذا احلبيب 
ديالي.. ه���ذا الغالي الغالي.. 
ش���فتها وجني���ت.. وحلالي 
انا  تغيرت.. مع���رش عالش 

عبدالعزيز أحمدالفنانة القديرة حياة الفهد

قمر تفشل في إثبات زواجها من جمال مروان 
جمال مروان، بحسب »ايالف«، 
باالستمرار في نظر الدعوى 
إثبات  حتى حتسم مس����ألة 
النس����ب ويتم إسدال الستار 
على تلك االدعاءات، وطالب 
مبقاضاة قمر ومحاميها، وكان 
بصحبة محامي مروان شاهدان 
احدهما مصري اجلنس����ية، 
والثان����ي أردني اجلنس����ية، 
واللذان زعمت قمر نفس����ها 
انهم����ا كانا حاضري����ن أثناء 

عقد الزواج.
يش����ار إلى أن قمر رفعت 
دعوى ضد جمال مروان مالك 
قن����وات ميل����ودي ومنتجها 
السابق إلثبات أنه والد إانها، 
الذي كان ثمرة الزواج الذي مت 

بينهما بحسب ما تقول.

شاهد يؤكد ادعاءهما، وانتهت 
احملكمة الى شطب الدعوى.

إلى ذلك، متس����ك محامي 

الفنانة  القاهرة: فش����لت 
اللبنانية، قمر، في إثبات وجود 
أي عالقة زوجية تربطها برجل 
األعمال املصري جمال مروان، 
وذلك بعدما ادعت قمر زواجها 
من مروان في لبنان، وكانت 
احملكمة املصري����ة قد أحالت 
الدع����وى للتحقيق إلحضار 
شهود إلثبات هذا الزواج وفي 
جلس����ة 22 يناير لم تستطع 
قمر إحضار أي شاهد، وحاول 
محاميها مرتض����ى منصور 
التأجي����ل إلحضار الش����هود 
املزعوم وجودهم في لبنان، 
وقامت احملكمة بتأجيل القضية 
حتى جلسة 4 مارس، إال أن 
ل����م يحضرا  قمر ومحاميها 
بعدما عج����زا عن إحضار أي 

جمال مروانقمر

ردا على االنتقادات احلادة التي 
أثارته����ا مش����اركة الفنانة مروى 
اللبنانية في االحتفال الذي أقامته 
»رابطة زوجات ضباط الشرطة«، 
أصدرت الصفحة الرسمية لوزارة 
الداخلية املصرية بيانا نفت فيه 
عالقتها باحلف����ل وتكرمي الفنانة 
اللبنانية. وكانت الفنانة اللبنانية 
وزع����ت بيانا أكدت في����ه غناءها 
وتكرميها في احتفال نظمته »رابطة 
التي  الش����رطة«  زوجات ضباط 
انطلقت مارس املاضي بالتنسيق 

مع وزارة الداخلية.

وافق الفنان األردني إياد نصار 
على بطولة مسلسل »ألف ليلة وليلة« 
في دور »ش����هريار«. ومن املقرر أن 
يبدأ تصوير املسلسل في منتصف 
هذا الشهر، ويشاركه بطولته دنيا 

سمير غامن في دور »شهرزاد«.

»الداخلية املصرية« 
تتبرأ من حفل مروى 

إياد نصار »شهريار« 
في »ألف ليلة وليلة«

مروى 

اياد نصار

من املمثلني العرب منهم رندة 
احللبي ومحمد جمال قيش 
إبراهيم  من سورية، وفادي 
من لبنان، وسناء بنت صالح 
الدين من تونس، وغيرهم، 
واملسلس����ل تأليف يوسف 
إمام  معاطي، إخ����راج رامي 

وإنتاج صفوت غطاس.

كويس وش���كرا ل���كل اللي 
س���ألوا عليا ودعولي وقدر 
اهلل وما شاء فعل، واحلمد 
هلل على كل ش���يء«. ومن 
ناحية أخرى، يستعد رامي 
للبدء في تصوير كليب جديد 
بعنوان »يا أم املصري« على 
أن يتم عرضها في الفضائيات 

قريبا.

»ناجي عطااهلل« يقترب من نهايته

»احلياة« حتتكر عادل إمام

جناة رامي جمال من حادث سيارة

املمث���ل ع���ادل  انته���ى 
إمام من تصوي���ر 70% من 
مش���اهده في »فرقة ناجي 
عطاهلل« وسيكون املسلسل 
جاهزا للعرض في رمضان 
حيث مت تسويقه ملجموعة 
الفضائية. كما  القنوات  من 
س���يعرض املسلس���ل على 
قناة احلي���اة الفضائية في 
شهر رمضان املقبل بصورة 
حصرية في مصر، وقد بدأت 
شاشة احلياة مؤخرا، بحسب 
موقع »النشرة«، عرض اعالن 
»فرقة ناجي عطا هلل«، ومن 
املقرر أن يعرض هذا األخير 
أكثر من قناة فضائية  على 
أخرى ل���م يعلن عنها حتى 

اآلن.
يذكر أن »فرقة ناجي عطا 
هلل« بطولة عادل إمام، أنوشكا، 
محمد عادل إمام، أحمد صالح 
الشافعي،  السعدني، نضال 
البزاوي، أحمد عبد  محمود 
ال����وارث، باإلضافة إلى عدد 

جنا املغني وامللحن الشاب 
التعرض  رامي جمال م���ن 
إلصابات بالغ���ة في حادث 
الذي تع���رض له  الس���ير 
مؤخرا، فقد تعرضت سيارة 
رامي جمال حلادث تصادم 
مساء اجلمعة املاضي، غير 
أنه لم يصب سوى ببعض 
الطفيفة، حيث  اإلصاب���ات 
نشرت صفحته الرسمية على 
»فيسبوك« تدوينة قصيرة، 
ذكرت فيها أن رامي أصيب 
بش���رخ في الذراع وكدمات 
ببعض األنحاء من جسمه إثر 
تعرضه للحادث، مطمئنني 
أنه  جمه���وره، ومؤكدي���ن 
يحتاج لعشرة أيام من الراحة 
بحس���ب تعليمات األطباء، 
ومطالبني محبيه بالدعاء له 

بالشفاء.
وفور أن استعاد توازنه، 
قام جمال، بحس���ب موقع 
»عي���ون عالف���ن«، بطمأنة 
جمه���وره بتدوينة قصيرة 
كتب فيه���ا: »احلمد هلل انا 

عادل إمام

رامي جمال


