
حماقي يرزق بطفله األول 

أميرة العايدي تعود إلى الساحة 

نيللي كريم تسعد الفتيات 

رزق الفن��ان حمم��د حماق��ي مبولودت��ه الأوىل من 
زوجت��ه ال�سي��دة نهل��ة اجلارح��ي فجر الي��وم باأحد 
م�ست�سفي��ات القاهرة، ومن املق��رر اأن تغادرها بعد 
ا�ستق��رار حالته��ا ال�سحي��ة. واأطلق حمم��د حماقي 
وزوجت��ه ا�س��م "فاطمة" عل��ى مولودتهم��ا الأوىل، 
وتلق��ى املطرب امل���ري التهاين من مه��وره على 
مواق��ع التوا�سل الجتماعي، حي��ث قامت ال�سفحة 
الر�سمي��ة لإلرتا���س حممد حماقي، بتق��دمي التهنئة، 
وكتب��ت اإدارة ال�سفح��ة عل��ى موقع في�سب��وك قائلة 
" ال��ف مربوك للنجم حممد حماقى و�سول فاطمه 
حمم��د ابراهيم حممد احلماقى م��ربوك وترتبى فى 

عزك ويجلعها من الذريه ال�ساحله باذن اهلل".

ع��ادت الفنانة اأمرية العايدي بعد غياب ل�سنوات للظهور 
مرة اأخرى على ال�ساحة الفنية والإعالمية، وت�سارك هذا 
الع��ام يف م�سل�سل "احل�سان الأ�س��ود" الذي يعر�س على 
�سا�س��ة mbc م�ر. واإىل جان��ب م�ساركتها يف م�سل�سل 
"احل�س��ان الأ�س��ود" خ�سع��ت اأم��رية العاي��دي جلل�س��ة 
ت�سوي��ر اأطل��ت به��ا بعد غياب لف��رتة عن الوق��وف اأمام 
كام��ريات امل�سورين للخ�سوع جلل�س��ة ت�سوير. وظهرت 
اأم��رية العايدي خالل ال�سور بل��وك جديد، خا�سة بعدما 
تغريت مالمح اأمرية التي كانت بريئة وهادئة، اأ�سبحت 
اليوم مالمح اإمراأة نا�سجة ت�سع بالأنوثة.  جاءت جل�سة 
الت�سوي��ر بعد�سة م�سور امل�ساهري ح�س��ن با�سا، واأطلت 
خالله��ا اأم��رية باإطالل��ة �سيفي��ة م�ستوحاه م��ن الرتاث 

الأ�سباين، 

يب��دو اأن �سفع��ة نيللي ك��رمي لأحمد فهم��ي يف م�سل�سل 
"لأعل��ى �سعر" اأثلجت قلوب الفتي��ات والن�ساء، خا�سة 
واأن ال�سفع��ة كانت حقيقية. وانتظ��ر هذا امل�سهد الكثري 
من متابعي امل�سل�سل، رغبة يف معرفة رد فعل "جميلة" 
نيلل��ي كرمي عندما تعل��م بزواج زوجه��ا "ه�سام" اأحمد 
فهمي م��ن �سديقتها املقربة "ليلى" زينة، نيللي قدمت 
م�سه��د حاز عل��ى اأعج��اب امل�ساهدي��ن، ورد الفعل جاء 
قوي��ًا حيث قامت ب�سف��ع اأحمد فهمي �سفع��ة حقيقية. 
مت ت��داول هذا امل�سهد ب�س��كل كبري على موقاع التوا�سل 
الجتماع��ي وخا�سة في�سبوك، وكانت الأغلبية العظمى 
الت��ي تداولت هذا امل�سهد م��ن الن�ساء والفتيات، وجاءت 
تعليقاته��م باأنها اأثلجت قلوبه��ن بهذه ال�سفعة انتقامًا 

من كل رجل خائن.

عر�س منزل �أيقونة �جلمال �لر�حلة مارلني مونرو بلو�س �أجنلو�س للبيع مببلغ 7 ماليني و250 �ألف دوالر، وهو يف حي برينتوود حيث تقيم 
�ملمثلة جنيفر غارنر وزميلتها ري�س ويذر�سبون.
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ق��ال الفنان امل�ري يا�ر جالل، اإن��ه ل يعلم تفا�سيل الفيلم 
ال�سينمائي "حار���س الرئي�س"، املقرر اأن يقوم ببطولته الفنان 
طلع��ت زكري��ا، وذل��ك رداً على فك��رة وجود ت�ساب��ه بينه وبن 
م�سل�سل��ه اجلديد "ظ��ل الرئي�س"، الذي يعر���س حاليًا. واأ�ساف 
ج��الل، ، اأن حت�سريات م�سل�سله اجلديد ب��داأت منذ ما يقرب من 
ع��ام ون�س��ف الع��ام، م�ستبعداً فك��رة وجود ت�ساب��ه بينه وبن 
فيل��م "حار�س الرئي���س"، ولكنه ا�ستدرك بقول��ه "نتنظر عر�س 
الفيل��م ل��رى اإن كان هن��اك ت�سابه��ًا يف الأح��داث بينهما من 
عدم��ه". واأعرب الفنان امل�ري عن �سعادته بردود الفعل التي 
تلقاه��ا عن م�سل�سله اجلديد، الذي يعد اأول بطولة له يف الدراما 
التلفزيوني��ة، موؤك��داً اأن احللق��ات املقبل��ة مليئ��ة باملفاجاأت 
املث��رية، بح�س��ب و�سف��ه. وي�س��ارك يف بطولة "ظ��ل الرئي�س" 
عال غ��امن وهنا �سيحة وحمم��ود عبد املغني وع��زت اأبو عوف 

وحممود اجلندي ودينا فوؤاد، من اإخراج اأحمد �سمري فرج.

  يف حلظ��ة �س��دق نادرة، حت��دث الأمري ويليام ع��ن م�ساعر احلزن 
الدفينة داخله ب�ساأن وفاة والدته الأمرية ديانا. واأكد الأمري ويليام 
يف لق��اء م��ع جملة "ج��ي كي��و" الربيطاني��ة اأن خرب وف��اة والدته 
كان ل��ه وق��ع خا���س يف نف�سه، واأظه��ر ويليام قدراً م��ن النفتاح 
وال�ستع��داد للحدي��ث عن م�ساعره حي��ال وفاة اأمه، من��ذ انخراطه 
Heads T o  رفق��ة �سقيقه الأمري ه��اري يف الرتويج ملب��ادرة
gether والتي تهدف اإىل دعم الأ�سخا�س الذين يعانون م�ساكل 
نف�سي��ة. ويف 31 اآب )اأغ�سط���س( املقب��ل، م��ن املرتق��ب اأن حتي��ي 

الذكرى الع�رين للحادثة التي بريطانيا 
اأدت اإىل وف��اة الليدي دي. وقد 
ذك��ر الأم��ري ويلي��ام اأن��ه وعلى 
الرغم م��ن م��رور 20 �سنة على 
وفاته��ا  ف��اإن  والدت��ه،  فقدان��ه 
للغاي��ة  ح�سا�س��ة  م�ساأل��ة  ت��زال  ل 
بالن�سبة له، حيث ي�سعب التعامل 
معه��ا اأو ط��ي �سفح��ة ه��ذه 
الواقع��ة الأليمة وجتاوزها. 
واأك��د ويليام اأن��ه "اإىل حد 
يف  �سعوب��ة  اأواج��ه  الآن، 
ا�ستيع��اب الأم��ر، حزين ل 
ي�سب��ه ح��زن اأي �سخ�س 
اآخر، فق��د تاب��ع العامل 
م��ا  تفا�سي��ل  باأ���ره 
اأم��ي. لقد  تعر�س��ت له 
�سخ�سي��ة  اأم��ي  كان��ت 
معروفة ل��دى اجلميع وقد 
�سع��ى كل الع��امل ملعرفة ما 

حدث حينها".

 جالل ال أعلم بـ"حارس الرئيس"

األمير ويليام يعترف بحزنه 


