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ماجدة تتعرض للسرقة

 من موظفي شركة أفالمها
جمال سليمان يعتذر لـ »الزبال«

ويكتفي بعمل واحد هذا العام
تقدمت الفنانة املصرية ماجدة ببالغ للنائب 
العام تتهم فيه بعض موظفي شركة أفالمها 
بخيانة األمانة والسطو على أموالها. وجاء 
في البالغ، حسب »النشرة« أنها  تتهم املوظف 
محمد مسعد محمد وشقيقه محمود بتزوير 
توقيعها وتبديد مقتنياتها ونقل بعض الشقق 

التي متتلكها الى أسماء أشقائه وأصدقائه بعد 
أن أعطتهم توكيال عاما بإدارة أعمالها.

يذكر انه مت إلقاء القبض على املتهم االول 
محمود مس���عد ومتت إحالته للنيابة التي 
باشرت التحقيق، بينما فر املتهم الثاني هاربا 

واليزال مطاردا من أجهزة األمن.

اعتذر املمثل الس���وري جمال سليمان 
عن عدم املش���اركة في مسلسل »الزبال« 
الذي يبدأ تصوي���ره ف����ي بداية فبراير 
أبدى موافق�����ته س���ابقا  املقبل بعدم���ا 
على املسلسل االجتماعي من تأليف فؤاد 
حميرة، وأشيع أن الشركة املنتجة كلفت 

رامي حنا بإخراج املسلسل الذي سيعرض 
في رمضان املقبل. وبذل���ك يكون جمال 
سليمان قد وافق على عمل واحد حتى اآلن 
هو املسلسل املصري »قطار الصعيد« من 
تأليف يوسف القعيد، وسيناريو وحوار 

ماجدةفايز رشوان. جمال سليمان

ليلى غفران

رامي عياش

هيثم زكي

ليلى غفران ترفض 
اتهامها بالسطو

جمهور رامي عياش 
يحارب القرصنة

هيثم زكي ينضم
 إلى سكان شبرا

الفنانة املغربية ليلى  أكدت 
غفران أن موس����يقى الراي من 
أص����ل مغرب����ي ال جزائري كما 
هو معروف. لذا رفضت غفران 
أداء  اعتبار حصولها على حق 
أغني����ة »خاصمتك« التي كانت 
س����تفتتح به����ا الفنان����ة وردة 
اجلزائرية ألبومها اجلديد سطوا 

أو خطفا.
وفي هذا السياق، قالت غفران: 
اخلالفات ليست بيني وبني وردة، 
لكن مؤلف األغنية هو املسؤول 
عن تلك اخلالفات بينهما، والذي 
قام بس����حبها من شركة روتانا 
خلالفات مادية دون أن أعرف أن 
وردة كانت قد اختارتها وسجلتها 

حلساب ألبومها اجلديد.

بع����د طرح أح����دث كليباته 
»أفرح فيكي«، يستعد املطرب 
رامي عياش لطرح ألبومه اجلديد 
»غرامي عياش« خالل أيام، ليبدأ 
بالتزامن مع طرحه حملة حملاربة 

القرصنة على االلبومات. 
وجاء في بي����ان من الفريق 
االعالمي لعياش: يستعد املطرب 
الشاب رامي عياش لطرح ألبوم 
جديد يحمل اسم »غرامي عياش«، 
وق����د أطلق����ت اجلماهير حملة 
حلماية حقوق رام����ي لتوعية 
جمهوره ب����أن املتضرر الوحيد 
من عمليات حتميل األلبوم من 
االنترنت الى أجهزة الكمبيوتر 
هو املنتج واملطرب، الذي يقاس 
جناحه لألس����ف مبدى مبيعات 

ألبومه.

القاهرة ـ سعيد محمود
ضم املخرج خال����د احلجر 
املمثل الشاب هيثم أحمد زكي، 
لفريق عمل مسلسله اجلديد 13 
شارع شبرا، الذي يتعاون فيه 
مع نفس فريق عمل فيلمه االخير 
»الشوق«، الذي حصل على جائزة 
»الهرم الذهبي« أحسن فيلم من 
مهرجان القاهرة السينمائي، حيث 
يشارك في بطولته: روبي ومحمد 
رمضان وسوسن بدر وأخرون. 
وتدور أحداثه في منطقة شبرا، 
وسر اختيار هذا احلي، يعود الى 
جمعه بني املسلمني واملسيحيني 

بطريقة متآلفة.


