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الترتيب السادس، ونانسي 
عجرم في املرتبة الس���ابعة، 
ودخلت املطربة الشعبية أمينة 
القائمة ف���ي املرتبة الثامنة، 
تلتها املطربة اللبنانية هيفاء 
وهبي، وأخيرا آمال ماهر في 

املرتبة العاشرة.

عمرو دياب يزيح تامر حسني عن املرتبة األولى
يواصل النجم عمرو دياب 
العمل على مسلسله الدرامي 
اجلديد »الشهرة«، حيث يجري 
حاليا اختيار فريق العمل الذي 
سيشاركه، وجار البحث عن 
طفل يشبه عمرو دياب ليقدم 
دوره في الطفولة، وذلك بعدما 
رف���ض دياب مش���اركة ابنه 

عبداهلل أو ابنتيه.
واستطاع عمرو أخيرا أن 
العربي األكثر  يكون املطرب 
بحثا عل���ى »غوغل« فحصل 
عل���ى املرتبة األول���ى، فيما 
حصلت املغربية جنات على 
املرتب���ة الثاني���ة، وذلك في 
الوقت ال���ذي جاء فيه محمد 
الثالثة،  املرتب���ة  ف���ي  منير 
والرابعة كان���ت من نصيب 
تامر حسني، واخلامسة دنيا 
تامر حسني سمير غامن، وحلت أصالة في  عمرو دياب 

منتج يبي ينتج عمل 
درامي بس مو القي ممثلني 

معروفني يشتغلون معاه 
ألنهم عارفينه بخيل 

وأسلوبه بالتعامل مو حلو.. 
تستاهل!

ممثلة طلبت من أحد 
املنتجني زيادة أجرها 

في عمله اليديد اللي يبي 
يصوره األسبوع الياي 

بدولة خليجية بعد ما هضم 
حقها في مسرحيته مثل ما 

تقول.. دام هضم حقج شكو 
مشاركه معاه احلني؟!

ممثل هاأليام يفكر في 
عالقة يديدة بعد ما 

فشلت عالقته مع زميلته 
اخلليجية اللي تركته ألنها 

عرفت نقال حجي.. 
صج ياهل!

بخيلزيادة حجي

حليمة بولند
عضو جلنة حتكيم 
ملكة جمال العرب

أحمد الفضلي

تستعد السندريلال حليمة بولند للسفر إلى القاهرة 
للمشاركة في أنشطة مهرجان السياحة العربية والذي 
سينظم على هامش أنشطة اختيار ملكة جمال العرب 

وهي املسابقة التي تشهد مشاركة وكم كبير من 
الفتيات من مختلف الدول العربية وحتظى باهتمام 

إعالمي كبير.
وتكمن مشاركة بولند في املسابقة كأحد أعضاء جلنة 
التحكيم املكلفة باختيار األفضل من بني املشاركات، 
ومن املنتظر أن تغادر بولند البالد غدا االثنني ومن 

املقرر أن تستمر أنشطة املهرجان لعدة أيام األمر الذي 
سيجبر ممثلة اإلعالم الكويتي في املهرجان على قضاء 

احتفاالت رأس السنة في القاهرة.
ومن ناحية تبحث حليمة حاليا في عدد من العروض 
املقدمة لها من مختلف القنوات الفضائية وهي عبارة 
عن برامج مسابقات وبرامج حوارية الختيار األفضل 

من بينها لإلطاللة من خالله في الفترة املقبلة، 
خصوصا على مستوى برامج املسابقات، حيث من 

املرجح أن تظهر بولند في برنامج مسابقات رمضاني 
حلساب إحدى القنوات الفضائية.

السندريال حليمة بولند

االعتداء على مي سليم باحلجارة.. والفنانة تروي كيف جنت وابنتها من موت محقق
إلقاء املتظاهرين  أثر  حتطمت 
احلجارة عليها ملنعها من املرور، 
الش����ديد،  مما أصابها بالفزع 
خاص����ة أن ابنتها لي لي كانت 
معها في السيارة. يذكر ان أفالم 
البلبل«  مي سليم فيلم »عش 
الذي شاركها في بطولة سعد 
الصغير ودينا وكرمي محمود 
عبدالعزيز،و بوسي، وتأليف 
سيد السبكي، وإخراج حسام 
إنت����اج أحمد  اجلوهري ومن 
السبكي، بينما شاركت مؤخرا 
في مع شقيقتها دانا حمدان في 
االحتفال السنوي لدعم الالجئني 
الفلسطينيني »األونروا«، الذي 

أقيم في دولة اإلمارات.

الس����ابق محمد مرسي عليها 
باحلج����ارة، وقال����ت في بيان 
نشرته فور الواقعة، إن سيارتها 

من جان����ب آخ����ر، أعربت مي 
عن غضبها م����ن تعدي إحدى 
املؤي����دة للرئيس  املس����يرات 

ظل يسير بالسيارة ببطء شديد 
فاستطاع اإلفالت منهم فنجوا 
بستر اهلل س����بحانه وتعالى. 

الس����يارة  بإلقاء الطوب على 
الزجاج ومحاوالت  وتهش����يم 
االعتداء عليهم، ولكن السائق 

مي س����ليم القصة بأنها كانت 
في طريقه����ا متوجهة للمنزل 
وشاهدت املس����يرة وفوجئت 

في طريقها إلى منزلها في 
أكتوبر بالقاهرة  السادس من 
وأثناء مرورها بالطريق الدائري 
باجتاه املريوطية فوجئت الفنانة 
مي سليم التي كانت تصطحب 
طفلته����ا »لي لي« والس����ائق 
واملربية مبسيرة حتتوي أكثر 
من 3000 ش����خص وفوجئت 
باالعتداء عليها. وتقول مي: ال 
أصدق أنني ما زالت على قيد 
احلياة وأن ابنتي »لي لي« بخير 
فقد أصبت بهلع شديد من أن 
يصيب لي لي مبكروه ولكن اهلل 
سلم، خصوصا أنه لم يكن هناك 
أي وجود أمني في املكان ولم 
يكن متوقعا حدوث ذلك. وتروي 

.. وداخل سيارتها بعد تهشمهاآثار االعتداء على سيارة ميمي سليم حتمل حجرا ألقي عليها


