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تسببت نيكول سابا في أزمة 
بني الفنان الكبير حسن حسني 
والفنان����ة هناء الش����وربجي، 
أثناء مشاركتها كضيفة شرف 
ضمن احداث مسلس����ل الست 
كوم »حرمت يا بابا«. وظهرت 

لقي شاب جامعي مصرعه 
على يد عاطل مجهول طعنه 
بآلة حادة في رقبته اثر مشادة 
نشبت بينهما داخل دار عرض 
سينمائية اثناء عرض فيلم 
»365 يوم سعادة« من بطولة 

أحمد عز.
والش���اب املجن���ي عليه 
ويدعى مينا ممدوح كان قد 
اصطحب ثالثة من أصدقائه 
الى س���ينما بوسط القاهرة 
ملش���اهدة الفيل���م، وأثن���اء 
وجودهم بدار العرض فوجئ 
مينا بالشخص الذي يجلس 
امامه يتطاول عليه بالسب، 
مدعي���ا ان قدم���ه اصطدمت 
به من اخللف، وحاول مينا 
االعتذار دون جدوى فنشبت 

هناء الشوربجي تضبط نيكول »عارية« 
بشقة حسن حسني!

فيلم »365 يوم سعادة« يشهد 
جرمية قتل حقيقية أثناء عرضه بالسينما

صاحب أغنية »أكلت الوز شيبسي« يقاضي »األهرام«

رويدا عطية 
إلى القفص الذهبي 

للمرة الثانية

حتضر الفنان����ة رويدا عطية 
للزواج والدخول إلى القفص الذهبي 
ف����ي مدة قصيرة ج����دا ال تتعدى 
الشهر، بحسب موقع »النشرة«، 
والعريس املوعود بحسب املقربني 
منها هو شخصية عربية مرموقة 
بعيدة عن األضواء، والذين قالوا ان 
رويدا ستكتفي بعد الزواج بإقامة 
املهرجانات واحلفالت الكبيرة فقط 

ال غير.
وبهذا ستصبح رويدا عروسا 
للمرة الثانية، حيث سبق لها ان 
تزوجت قبل دخولها الفن وطلقت 
بعد العديد من املشاكل بينها وبني 
زوجه����ا الس����ابق والتي وصلت 

أصداؤها بقوة إلى الصحافة.
يذكر ان الفنانة السورية رويدا 
عطية وقفت على مس����رح قلعة 
دمشق التي سبقها بالوقوف عليها 
كبار جنوم العالم العربي لتطل عبر 
حفل مميز ضمن أنشطة مهرجان 
دمشق األول للتراث، حيث استقبلها 
الذي  العاصمة السورية  جمهور 
جتمهر الستقبال ابنة بلده بأعداد 
هائلة بالهتاف����ات التي تعبر عن 
محبته لها وشوقه لسماع أغنياتها، 
وبالفع����ل ب����دأت روي����دا بتقدمي 
مجموعة من األغنيات التي تنوعت 
ما بني أغنياتها اخلاصة التي تفاعل 
معها احلضور بالتصفيق وشاركها 
بالغناء، وأغنيات خالدة لكل من 
الصبوحة والفنان الكبير صباح 
فخري وغيرهما، واستمرت رويدا 
بالغناء ألكثر من س����اعة ونصف 
الساعة وسط تفاعل جماهيري كبير 
الذي جتلى عند أداء رويدا ألغنيتها 

اجلديدة »منرجع منلتقي«.

نيكول بشخصيتها احلقيقية 
التي تتوجه ال����ى محل احدى 
بنات حسن حسني ضمن احداث 
املسلسل بعد ان يسكب العصير 
بطريق اخلطأ على مالبس فتدخل 
الى شقته لتغير مالبسها، وهو 
مبفرده فتدخل فجأة الفنانة هناء 
الشوربجي � زوجته � لتكتشفها 
هناء الشوربجي وهي مرتدية 
مالبس عارية، فتشك بوجود 
عالقة آثمة بني نيكول وحسن 
حس����ني. ومت اطالق »قميص 
الفالنتني« عنوانا للحلقة حسبما 
ذكر منتج العمل الدرامي طارق 
اجلنايني، مضيفا ان احللقة من 
أفضل حلقات املسلس����ل ألنها 
تضم مشاهد كوميدية عديدة 
ومت تصويرها بني ديكور الشقة 

واحملل.

بينهما مشادة كالمية ليفاجأ 
بالشخص املجهول وصديق 
له يتعدى عليه بالضرب هو 

وأصدقائه الثالثة.
فيم���ا أش���هر الش���خص 
املجهول سكينا وغرسه في 
رقبة مينا بحس���ب جريدة 
اجلزيرة السعودية وعندما 
حاول اصدقاؤه حمايته تعدى 
عليهم وأصابهم بعدة جروح 

وفر هاربا مع صديقه.
ومت حترير محضر بالواقعة 
وأحيل الى النيابة التي طلبت 
حتريات املباحث حول الواقعة، 
وأمرت بسرعة ضبط واحضار 
املتهم، وانتداب املعمل اجلنائي 
لتش���ريح جثة املجني عليه 

لبيان سبب الوفاة.

أقام الشاعر الغنائي أشرف سالم صاحب 
أغنية »أكلت الوز شيبسي« لشعبان عبدالرحيم 
دع���وى قضائية امام محكمة ش���مال القاهرة 
االبتدائي���ة )دائرة االس���تئناف العالي( ضد 
مجلس ادارة مؤسسة االهرام الصحافية يتهمهم 
فيها بفصله بشكل تعس���في من عمله بقسم 
التوزيع باملؤسس���ة. وأكد في تصريح خاص 
ملوقع »مصراوي« انه التحق بالعمل باملدرسة 
من���ذ بضعة أعوام في نف���س توقيت اجتاهه 

الش���عبية وتعرض لالصابة  لكتابة األغاني 
بكسر مضاعف في ساعده األمين مما تسبب في 
عجزه بنسبة 15% وفوجئ باملؤسسة تتخلى عنه 
وتقوم بفصله على الرغم من انه تعرض لهذه 
االصابة اثناء ممارسة عمله بسيارة املؤسسة مما 
دفعه لتوكيل أمين عبداملنعم قبيصي احملامي 
باالستئناف العالي ملتابعة القضية ويطالب فيها 
املؤسسة بأن تؤدي له راتبه كامال عن الفترة 

املاضية، باإلضافة الى إعادته للعمل.

نيكول سابا هناء الشوربجي

أحمد عز

رويدا عطية


