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نفي خبر وفاة
كيفانج »مهند«

وفاة خيرية أحمد بعد 
صراع قصير مع المرض

أن  أنقرة  في  المصرية  السفارة  أعلنت   [
تاتليتوج«  »كيفانج  الشهير  التركي  النجم 
ما  وان  يرزق،  حي  »مهند«  باسم  المعروف 
تردد من أنباء عن مقتله على بعض القنوات 
لها  التركية والعربية مجرد شائعة ال أساس 

أحمد  خيرية  القديرة  الفنانة  توفيت   [
حيث  المرض،  مع  قصير  ص��راع  بعد 
دخلت  صحية  ألزمة  تعرضت  قد  كانت 
بالمستشفى  المركزة  العناية  إثرها  على 
شقيقتها  المرض  فترة  طوال  ورافقتها 

الفنانة سميرة أحمد.

إدانة متهمة استولت على 
37 ألف من زينب العسكري

أنجلينا جولي
تتصالح مع والدها

طالق ديمي مور وآشتون 
كوتشر بسبب خياناته

الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت   [
قضية  في  المتهمة  على  البحرين  في  األولى 
لصاحبتها  المملكة  بنت  مؤسسة  اختالس 
بالحبس  العسكري  زينب  المعتزلة  الفنانة 
لوقف  دينار  ألف  كفالة  وقدرت  أشهر   3 مدة 

تنفيذ العقوبة.

البريطانية  ميل«  »ديلي  ] ذكرت صحيفة 
أن الممثل الشهير جون فويت أمضى ما يقرب 
من عقد في خصومة علنية مع ابنته الممثلة 
أنجلينا جولي ولكن جون كشف اآلن التغيير 

الذي حدث له بعد  تصالحه مع ابنته. 

اإلشاعات  حيال  الصمت  التزامها  بعد   [
الممثل  زوجها  الحقت  التي  والصور  الكثيرة 
الزوجّية،  بالخيانة  واتهمته  كوتشر  آشتون 
خرجت ديمي مور عن صمتها أخيرا، وأعلنت 
من  أعوام   6 بعد  وذلك  زوجها،  عن  انفصالها 
الحياة الزوجّية معا، بسبب خياناته المتكررة.

رحيل الفنان أحمد 
سامي عبداهلل

فيروز تقف على المسرح 
بعد غياب أكثر من عام

حماقي يحتفل بزفافه

فيروز  الكبيرة  اللبنانية  الفنانة  عادت   [
للوقوف على خشبة المسرح في حفلة كبيرة 
حضرها اآلالف على مسرح بالتيا في ساحل 
من  عام  من  أكثر  بعد  وذلك  لبنان،  في  علما 
آخر حفالتها على مسرح »البيال« في بيروت. 
على  متتالية  حفالت  أربع  فيروز  قدمت  وقد 

المسرح نفسه.

أحمد  القدير  الفنان  عالمنا  عن  رحل   [
سامي عبداهلل فى هدوء تام، ومن دون صخب 
إعالمي، وذلك عن عمر ناهز الـ91 عاما، حيث 
ولد في 16 أغسطس/ آب عام 1930، واشتهر 
المصرية.  السينما  في  الطيب  الرجل  بأدوار 
التمثيلية  المهن  نقابة  تجاهل  هو  والغريب 

لخبر رحيل الفنان.

بزواجه  حماقي،  محمد  الفنان  احتفل   [
على اآلنسة نهلة الحاجري، داخل فندق الفور 
الذي  االحتفال  وهو  القاهرة،  في  سيزون 
استمر حتى الساعات األولى. وقد أحيا الحفل 
الفنان عمرو دياب ومحمد فؤاد، فيما شاركهم 

حماقي بغناء بعض المقاطع.

وفاة الفنان عامر منيب

عقد قران الفنان 
محمد حماقي

مستشفى  في  منيب  عامر  الفنان  توفي   [
بعد  عاما  األربعين  ناهز  عمر  عن  الفؤاد  دار 
وفاة  جاءت  وقد  المرض.  مع  طويل  صراع 
انتشرت  شائعات  من  قليلة  أيام  بعد  منيب 
حول وفاته، حرصت عائلته وقتها على نفيها 
وتأكيد أن حالته الصحية سيئة لكنها مستقرة 

ولم تشهد مضاعفات.

نوعا  حماقي  محمد  النجم  فرض   [
قرانه على  التامة على عقد  السرية  من 
التي  العروس،  منزل  في  الحجري  نهلة 
عقد  واقتصر  بسيطاً.  فستاناً  ارتدت 
القران على أسرة العروسين وعدد من 

أصدقائهما المقّربين. 
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