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سمية الخشاب: قميص نومي لم يصل للشرطة

القاهرة ـ سعيد محمود
أعربت الفنانة املصرية س���مية اخلش���اب عن دهشتها مما تردد مؤخرا بالوسط الفني حول 
اعتراض منتج ومخرج مسلس���لها اجلديد »حدف البحر« عل���ى قميص نوم مثير ارتدته بأحد 

املشاهد، ما دفعهما إلى حترير محضر بالواقعة بقسم الشرطة.
في الوقت نفس���ه، كش���فت الفنانة املصرية انها ذبحت عجال داخل بالتوه التصوير، حتى 

تتخلص من عيون احلساد الذين يالحقونها ويتمنون سقوطها عبر ترديد الشائعات حولها.
وقالت سمية انها تتعرض للهجوم منذ ان بدأت مشوارها الفني، تارة يقولون انها فنانة إغراء 
وتارة يؤكدون ان املخرجني يس���تعينون بها ف���ي أدوار اجلنس ألنها من ضمن قائمة املطربات 

الالتي ال يقلن ال ملثل هذه األدوار.

الميتا فرنجية تتزوج شيخ القبيلة
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تخوض الميتا فرجنية دورها البطولي األول إلى جانب منذر رياحنة من خالل املسلسل البدوي »جمر 
الغضا« على قناة دبي في رمضان املبارك. املسلسل الذي أخرجه سعود فياض، يروي قصص حب وحرب 
ت���دور احداثها بني قبائل بدوية في نهايات العهد التركي، حيث تبدأ األحداث بغزو كبير يحمل طابع الثأر 
والرد على غزو س���ابق، يقوم به الشيخ ابن الصافي، على قبيلة الشيخ راجح، فيقتل الشيخ ابن الصافي 
رجال اسمه معدي، لتندفع طروش وترمتي بفجيعة ال مثيل لها على زوجها القتيل، الى درجة تلفت انتباه 
ابن الصافي الذي تندفع اليه متوس���لة ان يقتلها، لكنه يقدم لها فدية زوجها ويطلب منها اللجوء إليه ان 
جارت األيام عليها، حيث ينصب لها بيتا الى جانب بيته ويربط حبله بحبل بيته، ما يدفع زوجته لولوة 

سمية اخلشابالى تلفيق املشكالت للتخلص من طروش، لتتوالى األحداث بعد ذلك عبر حكايات الشهامة واملروءة. الميتا فرجنية

إلهام شاهني

رزان مغربي

لطيفة التونسية

عباءات إلهام 
بمليون جنيه!

»رزان« ومسابقات 
في شهر رمضان

لطيفة التونسية
 »ابدأ من تاني«
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مليون جنيه مصري بالتمام 
والكمال أنفقتها إلهام شاهني على 
شراء عباءات ومالبس شخصية 
»منيرة« التي تقدمها في مسلسل 
»علش����ان ماليش غيرك« حيث 
اشترت من املغرب واالمارات ما 
يقرب من 100 عباءة وجلباب من 
أفضل وأشيك ما صنع. والعمل 
من بطولة ريه����ام عبدالغفور 
ومحمود اجلندي ورياض اخلولي 
وميرنا املهندس واخراج املخرج 

السوري رضوان شاهني.

القاهرة ـ سعيد محمود
تعتزم رزان مغربي، تقدمي 
برنامج مسابقات جديد في شهر 
رمضان املقبل عل����ى تلفزيون 
احلياة، وأضافت رزان، انه رغم 
عدم حتديد اسم نهائي للبرنامج 
حتى اآلن، إال انها أكدت ان فكرة 
البرنامج ليست جديدة، لكن مت 
تطويرها بش����كل جديد متاما، 
مش����يرة الى ان ش����هر رمضان 
املقبل سيكون شهر اخلير على 
املشاهدين، حيث تعتزم اجلهة 
املنتج����ة للبرنامج تقدمي هدايا 
باهظة الثمن لسعداء احلظ من 
الفائزين. يذكر ان رزان تستعد 
لتصوير فيلم »البروفيس����ور« 
في بداية ش����هر اكتوبر القادم، 
وتقدم بالفيلم شخصية »بطة« 
فتاة اسكندرانية تقوم بسرقة 
األغنياء لكي تطعم الفقراء، وهو 
ما يتشابه مع شخصية روبني 

هود على حد تعبيرها.
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تخوض الفنانة التونس����ية 
لطيفة أول����ى جتاربها الغنائية 
في مج����ال ال����راب، حيث تقدم 
دويتو مع فرقة »أرابني نايتس« 
بعنوان »ابدأ من تاني«. األغنية 
من كلمات فرقة أرابني نايتس، 
الهمش����ري، وقد  أحلان عصام 
انتهوا من تسجيله مؤخرا، ومن 
املقرر ان يت����م تصويره خالل 
الفت����رة املقبلة. وعبرت لطيفة 
عن سعادتها بهذه األغنية، خاصة 
انها التجربة األولى لها في مجال 
الراب، باإلضافة الى كونها تتحدث 
عن الشباب اليائس، وتدعوهم 
ألن يتركوا اليأس ويسعوا الى 

حتقيق أحالمهم.


