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الصالل رئيسًا لفرقة المسرح الشعبي

مايا نصري: أود الحفاظ على حريتي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بع���د ابتعادها عن الس���احة الغنائية 
الفنانة  وزواجها وتفرغها للسينما تعقد 
مايا نصري جلسات عمل مع مجموعة من 
امللحنني والشعراء بحثًا عن أغنية منفردة 
جديدة تعود بها الى الس���احة الغنائية، 
وذلك بعد انتهاء تعاقدها مع شركة روتانا، 
وأكدت مايا بأن األغنية ستكون من إنتاجها 
اخلاص ألنها تود احلف���اظ على حريتها 
في الوقت احلالي، لتتمكن من التخطيط 
النطالقتها الفنية اجلديدة بالش���كل الذي 

تراه مناسبا.
وال تقتصر مشاريع مايا في الفترة املقبلة 
على الغناء فقط، فهي حتضر لبطولة فيلم 
س���ينمائي جديد في أواخر العام احلالي، 
حيث من املقرر ان يبدأ التصوير في شهر 

أكتوبر املقبل.

جاسم النبهان إبراهيم الصالل

قام مجلس إدارة فرقة املس���رح الشعبي في 
اجتماعه األخير بإجراء تدوير بسيط في بعض 
مناص���ب مجلس اإلدارة للعام 2010 وحتى 2012 
حيث طال التدوير منصب رئيس مجلس اإلدارة 

فقط ليصبح مجلس إدارة الفرقة كالتالي:

إبراهيم الصالل »رئيسا«، جاسم النبهان »نائبا 
للرئيس«، س���الم العطوان »أمني الس���ر العام«، 
محمد الفهيد »املدير املالي«، د.فاضل املويل »املدير 
الثقافي والفني«، خليفة خليفوه »املدير الداخلي«، 

عبدالكرمي الهاجري »مدير العالقات العامة«.

مايا نصري

أرمل الراحلة هبة يتهم  ليلى غفران بالسّب والقذف
 ايالف: ف���ي تطور مفاجئ في قضية 
مقتل هبة العقاد وصديقتها نادين جمال 
الدين، اتهم علي عصام الدين أرمل الراحلة 
هبة، والدتها الفنانة ليلى غفران بالسب 
والقذف، وحرر ضدها محضرا في قسم 
 ش���رطة الدقي حمل رق���م 8525 بتاريخ 
14 س���بتمبر 2010، قال في���ه ان الفنانة 
املغربية والدة املرحومة زوجته اتهمته 
بقتل ابنتها أثناء س���ير أحداث القضية 
التي صدر فيها حكم باعدام املتهم محمود 
عيساوي، مشيرا الى أنها وجهت اليه الكثير 
من االتهامات، والسب والقذف، عبر وسائل 
االعالم، وطالب عصام الدين في احملضر 

باتخاذ االجراءات القانونية ضدها.
من جانبه، أبدى حس���ن أبو العينني 
محامي الفنانة ليلى غفران اندهاشه من 
البالغ الذي تق���دم به زوج الراحلة هبة 
ضد والدتها، وفي هذا التوقيت بالذات، 
وقال أبوالعينني ل� »ايالف« ان علي عصام 
الدين كان قد وجه هذه االتهامات لغفران 
أثناء سير القضية خالل احملاكمة األولى، 
ولكنه تنازل عنها أمام القاضي، مؤكدا أن 
حتريره محضرا جديدا ضدها اآلن يطرح 
العديد من التساؤالت حول حقيقة نواياه، 
نافيا نش���وب أي خالف���ات بني الطرفني 
مؤخرا حول امليراث، وقال ان العالقة بني 

ليلى غف���ران وزوج ابنتها انتهت متاما، 
وأنه ال يوجد ل���ه أي ميراث عنها، ألنها 

لم تترك ارثا.
ويأتي هذا االتهام ليعيد اجلدل بشأن 
القضية التي شغلت الرأي العام املصري 
منذ أن قرر النائب العام املستشار عبد 
املجيد محمود في أوائل شهر يناير 2009 
احالة الش���اب محمود العيس���اوي الى 
احملاكمة بتهمة قتل هبة العقاد وصديقتها 
نادين جمال عمدا من غير سبق اصرار 
مقترنا بالس���رقة، وصدر ضده حكمان 
باالعدام األول بتاريخ 17 يونيو من العام 
2009، واآلخ���ر بتاريخ 30 يونيو 2010، 
ومن املنتظر أن تنظر محكمة النقض في 
احلكم للمرة الثانية واألخيرة، وذلك خالل 

جلسة لم يتحدد موعدا لنظرها بعد.
وكان���ت قد ثارت أقاويل كثيرة حول 
تورط جنل ش���خصية رفيعة املستوى 
في احلكومة املصرية في مقتل الفتاتني، 
وهو ما نشرته احدى الصحف املصرية، 
وردت غفران بتقدمي بالغ ضد اجلريدة 
اتهمتها فيه بالسب والقذف، وخدش سمعة 
عائلتها، واشاعة أخبار كاذبة من شأنها 
تكدير الس���لم واألمن العام، والعيب في 
ملك املغرب، ومحاولة التأثير على القضاء 

ليلى غفرانفي جناية قتل هبة ونادين.

»معقول«.. دومينيك تستعين بسيارة الفيس بريسلي
النجم���ة  تنتظ���ر 
دوميني���ك حوران���ي 
حاليا ع���رض كليبها 
اجلديد »معقول مش 
معقول« الذي صورته 
مع املخرج عماد الرفاعي 
واس���تغرق تصويره 
يومني في بيت قروي 
تراثي بلبنان عمره أكثر 
من 100 ع���ام، وفندق 

مونتانا.
وق���د اس���تعانت 
دومينيك بحسب »اليوم 
السابع« خالل تصوير 
الكليب ببعض مشاهد 
سيارة تعود ملكيتها 
الراحل  العاملي  للنجم 
الفيس بريسلي، وتدور 
الكلي���ب حول  قصة 
خيانة رجل لزوجته 
الزوجة  حيث تفك���ر 
الت���ي جتس���د دورها 
دومينيك في الطريقة 
الت���ي تتعامل بها مع 
خيانته لها واالنتقام 
منه بطريقة ذكية وغير 

دومينيك حورانيمعتادة.

ممثل يبي »يهيمن« على 
األعمال الدرامية هاأليام قاعد 
يفتر على مكاتب املنتجني 
أمنيته  لعل وعسى يحقق 
مثل ما يقول ح���ق ربعه.. 

اهلل يشفي!

ممثلة »عرفها« اجلمهور 
باختياراتها اجلميلة في أعمالها 
الفنية، هاأليام مس���تغربني 
مشاركتها في مسرحية دورها 
فيها بس���ي���ط وعالهامش.. 

ميكن محتاجة فلوس!

أمنية فلوس
ممثلة هاأليام »فرحانة« 
ان أحد املخرجني اختارها في 
مسلس����له اليديد بس ضاق 
خلقها من أهلها اللي  رافضني 
مشاركتها ألن التصوير خارج 

الديرة.. فرحة ما متت!

رفض

مفرح الشمري
تعق���د ملكة جم���ال اإلعالميات العرب حليمة بولند مؤمترا صحافيا الثالثاء املقبل في فندق »هوليدي إن« الس���املية 
برعاية الشيخ دعيج اخلليفة وذلك للرد على جميع االنتقادات والشائعات التي طالت برنامجها »مسلسالت حليمة« 

الذي بثته محطة ال� mbc في شهر رمضان املاضي.
وأكدت بولند ل� »األنباء« بعد وصولها إلى الديرة مساء أمس، انها راضية كل الرضا عن برنامجها »مسلسالت 
حليمة« الذي حقق مش���اهدة عالية من قبل جمهورها س���واء في اخلليج أو الوطن العربي حيث قالت: ما دار 
حول البرنامج من جدل هو دليل على انه وصل للجميع دون استثناء خاصة ان محطة ال� mbc وفرت له سبل 

النجاح من خالل اهتمامها ببث إعالناته قبل وأثناء شهر رمضان.
وأش���ارت الى انها حتترم كل اآلراء التي قيلت في حق برنامجها مؤكدة على انه ال ُتقذف إال الشجرة املثمرة 

متمنية ان تكون دائما عند حسن ظن جمهورها العربي الذي هو سبب جناحها اإلعالمي.
وبخصوص خدمة »جوال حليمة« قالت هي خدمة تسمح للمشتركني فيها بالتعرف على أسرار اجلمال والرشاقة 
واألناقة والصحة وغيرها من املوضوعات التي تهم املرأة والرجل والطفل موضحة انها انتهت من تصوير برموشن 

هذه اخلدمة قبل أيام في بيروت وسيعرض على الشاشة قريبا.
ووصفت فوزها بجائزة أفضل مذيعة عربية في مهرجان »املميزون في رمضان« 
بأنه خير دليل على جناحها في مس���يرتها اإلعالمية شاكرة جميع من صّوت لها 

لنيل هذه اجلائزة.
واضافت قائلة: فوزي باجلائزة أهديه جلميع جماهيري الذين كان لهم 
الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى في الفوز بها للمرة الثالثة وهذا إن دل 

فإنه يدل على أن مشواري اإلعالمي يسير في الطريق الصحيح.

حليمة بولند: ال ُتقذف إال الشجرة المثمرة
تعقد مؤتمرًا صحافيًا الثالثاء المقبل للرد على جميع االنتقادات

حليمة بولند

تكرمي حليمة بولند في مهرجان »املميزون في رمضان« العام قبل املاضي عن »مسلسالت حليمة«

نوال الزغبي افتتحت الموسم الثاني من »ستار صغار« رانيا يوسف: لم أسئ للمنتقبات في »الحارة«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

عودة إلى عالم الصغار ومواقفهم البريئة والطريفة في 
آن معا على قناة أبوظبي األولى من خالل املوسم الثاني من 
البرنامج الترفيهي الفني »س����تار صغار«، البرنامج الذي 
يجمع األطفال الذين ميلكون موهب����ة الغناء مع فنانيهم 
املفضلني من جنوم الطرب والغناء ليمتعوا جميعا اجلمهور 
بسهرة استثنائية متزج بني براءة األطفال وأصوات جنوم 

الغناء العربي. 
وقد افتتحت احللقة األول����ى اخلميس املاضي الفنانة 
اللبنانية نوال الزغبي حلقات »ستار صغار2«  فيما تعد 
بقية احللقات باس����تضافة عدد من النجوم اآلخرين نذكر 
منهم سميرة سعيد، عبداهلل رويشد، إليسا، وائل كفوري، 

عاصي احلالني وغيرهم.
 ويعتبر »ستار صغار« من البرامج املبتكرة من حيث 
الفكرة واملضمون والتنفيذ، حيث يستضيف البرنامج عددا 
من مواهب الصغار في مجال الغناء، فاملشتركون هم من 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ال� 4 وال� 10 س����نوات 
وهم من مختلف الدول العربية. في كل حلقة من البرنامج 
يغن����ي 8 أوالد أغنيات ملطرب عربي مش����هور وهو يكون 
ضيف احللقة. ويصوت اجلمهور ليختار الولد ذا احلضور 
املميز، وف����ي النهاية يحصل جمي����ع األوالد على الهدايا.

ويقدم املذيع اإلماراتي سعيد املعمري منافسات البرنامج 
بأسلوب سلس وجذاب، ويتميز البرنامج باإلنتاج الضخم 
واإلمكانات الكبيرة التي تظهر من خالل استديو التصوير 
وحجم النجوم الذين يشاركون فيه وهم من جنوم النخبة 

في الوطن العربي.

القاهرة ـ سعيد محمود
رفضت الفنانة املصرية رانيا يوس���ف اتهامها 
باإلس���اءة للمنتقبات من خالل دورها في مسلسل 
»احلارة« الذي عرض في رمضان، حيث كانت ترتديه 

في املشاهد اخلاصة بالشحاذة.
وقالت: لم أح���اول اإلس���اءة للمنتقبات، ولكن 
الشخصية التي قدمتها كانت حريصة على أال يعرفها 
اآلخرون أو يراها أحد وهي تشحذ، حتى ال تهني كرامتها 
أو كرامة زوجها وأبنائها، والدليل على ذلك أنها قابلت 

أخاها في أحد املشاهد، ولم يتعرف عليها.
وأضافت أنها كانت الطريقة الوحيدة للتخفي عن 
أعني من حولها، كما أنها قدمت شخصية حقيقية من 
الواقع، ولكن ذلك ال يعني اإلساءة للنقاب. متسائلة 
هل معنى ذلك أن من تقدم شخصية فتاة منحرفة، 
وهي ال ترتدي النقاب تسيء للفتيات بشكل عام؟.

ومن جانب اخر أكدت رانيا أنها ال تقدم أي مشاهد 
ساخنة في فيلم »زهامير« الذي تشارك فيه مع الزعيم 
عادل أمام  ألنه فيلم اجتماعي عائلي كوميدي بعيد 
عن هذه النوعية من املشاهد، حيث تؤدي دور زوجة 
ابن عادل التي حترض أوالده ضده، على الرغم من 

إصابته مبرض الزهامير.
وأعربت الفنانة الشابة عن سعادتها باملشاركة 
في الفيلم، ألنها تقدم كوميديا بش���كل »اليت«، كما 
أنه أول عم���ل يجمعها بالفنان ع���ادل إمام، والذي 
تعتبره أنه أتاح لها فرصة كبيرة للوقوف معه في 

نوال الزغبيفيلم واحد. رانيا يوسف


