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تامر حسني

إياد نصار

دعوى قضائية ضد تامر حسني
القاهرة – سعيد محمود

قرر منظم حفل تامر حسني األخير، إقامة دعوى قضائية ضده 
يطالبه فيها بالتعويض عن اخلس���ائر املادية الفادحة التي تسبب 
فيها حفل تامر حس���ني والذي أقيم على املسرح الروماني مبارينا 

الشهر املاضي.
وأكد املنظم خالد صالح أن تامر حسني طلب منه طبع أكثر من 
100 أل���ف تذكرة، واملفاجأة أنه لم يتم بيع أكثر من ألفي تذكرة فقط 

ومت تصريف 40 ألف تذكرة أخرى عن طريق توزيعها مجانا.

القاهرة ـ سعيد محمود
أثارت التصريحات األخيرة للفنان األردني إياد نصار، والتي أدلى 
بها إلحدى املجالت العربية حول دوره في مسلسل ''اجلماعة'' الذي جسد 
فيه دور مؤسسها اإلمام حسن البنا، ردود أفعال واسعة، وقال نصار 
في تصريحاته إن اإلمام البنا شخصية جديرة بكل التقدير واالحترام 
حيث كان إنسانا غير عادى ويتمتع بذكاء وحكمة وقدم خدمات جليلة 
لإلسالم وانه - أي إياد - يفتخر بتقمصه لشخصيته في هذا املسلسل 

العظيم حيث يعتبر العمل من أهم أعماله الفنية على اإلطالق.

إياد نصار يثير جداًل واسعًا 
آسر ياسين: ال وجود لمشاهد مثيرة بتصريحاته األخيرة حول »الجماعة«

تجمعني بمنى زكي في »أسوار القمر«
أمل بوشوشة: 

بكيت لفراق جمال سليمان
ام.بي.سي: كشفت الفنانة اجلزائرية أمل 
بوشوشة، أنها بكت حزنا على فراق رفاقها في 
مسلسل »ذاكرة اجلسد«، الذي عرضته قنوات 

عربية في رمضان املاضي، مشيرة 
الى كيمياء خاصة نشأت بينها 

وبني بطل املسلس���ل جمال 
سليمان طوال العمل الذي 
يقوم في���ه بدور مناضل 

جزائري يقع في غرامها.
وبينما أكدت الفنانة أنها 
لن تتزوج من الوسط 
أن  كش���فت  الفن���ي، 
مواصفات فتى أحالمها 
أبطال  ف���ي  موج���ودة 

املسلسل.
وقالت أمل بوشوشة: 

حالة من االحباط أصابتني 
عقب انتهاء تصوير املسلسل، 

وبكيت وأنا في طريق عودتي 
من دمشق الى لبنان، ومن ثم الى 

اجلزائر، حيث قضيت أجواء حلوة وطريفة 

خالل التصوير.
وأضافت: لقد ربطتني عالقة صداقة بجميع 
فريق العمل باملسلسل، خاصة املمثلني، جمال 
س���ليمان، وجهاد االندري، وظافر 
العابدين، وخالد القيش وغيرهم، 
كنا نرى بعض يوميا، واآلن 
أفتقده���م وأح���زن كثيرا 
لفراقه���م، الني أش���تاق 
اليه���م كثيرا. ووصفت 
الفن���ان  بوشوش���ة 
جمال سليمان - بطل 
املسلسل - باملثقف الى 
أبعد احلدود، واملتفهم، 
قائلة:كيمياء حلوة ولدت 
بيننا منذ أن التقيته الول 
مرة في املؤمتر الصحافي 
العام املاضي،  في بيروت 
لق���د طورنا ه���ذه الكيمياء 
وعشت بأحاسيسه ومشاعره 
من حزن وفرح وغضب، فقد كنت 

أمتص منه العطيه. 

ام.بي.سي: نفى الفنان املصري آسر ياسني 
وجود أية مشاهد مثيرة جتمعه بالفنانة منى 
زكي في فيلمه اجلديد الذي لم ينته حتى اآلن 

من تصوير مشاهده االخيرة.
وقال آس����ر: أنا مندهش من 

االقاويل التي تنشر في بعض 
أن  الصحف، والت����ي تفيد 
هن����اك مش����اهد مثي����رة 
عدي����دة جتمعني مبنى 
زكي خالل أحداث فيلم 
»أسوار القمر« الذي لم 
ننته بع����د من تصوير 
مش����اهده االخي����رة«، 
ووصف ما نش����ر بأنه 
»أكاذيب« على الرغم من 

أن الفيلم لم يعرض بعد 
ولم يتحدد حتى اآلن ميعاد 

نهائي لعرضه وذلك لوجود 
بعض املشاهد التي لم ننته من 

تصويرها بعد. وعلى صعيد اختيار 
فيلمه »رسائل بحر« من بني االفالم املصرية 

االخرى لتمثيل مصر في االوسكار، أكد آسر  
أنه علم بهذا الترشيح من خالل الصحف، وقال: 
ان اختيار فيلم »رسائل بحر« الذي أخرجه 
داود عبد الس����يد وسام شرف على 
صدر السينما املصرية، معتبرا 
أن هذه اخلطوة تأخرت كثيرا، 
والب����د أن يك����ون للفيلم 
املصري وجود قوي في كل 
املهرجانات، سواء العربية 

أو االوروبية.
الفن����ان  ورف����ض 
آس����ر ياس����ني التقليل 
من قيم����ة االفالم التي 
املنافس����ة مع  دخل����ت 
العم«  فيلمه مثل »والد 
لكرمي عبدالعزيز، اخراج 
شريف عرفة، و»بنتني من 
مصر« لزينة، اخراج محمد 
أم����ني، وأخيرا فيل����م »بااللوان 
الطبيعية« ليس����را اللوزي، اخراج 

أسامة فوزي.

وانها يج����ب عليها احترام الرأي 
والرأي اآلخر لكونها شخصية عامة 
ومذيعة قالت: كانوا ينتقدونني 
بأمور ش����خصية والزم أكشفهم 

وأعريهم أمام اجلميع!
من جهة أخرى حتدثت حليمة 
ع����ن جديدها قائلة: س����أظهر في 
برنامج على شاش����ة ال� mbc في 
ش����هر فبراير املقبل وهو نسخة 
البرنامج  فرنسية واضافت: هذا 
  mbc �أكبر رد على من يقول ان ال
ال تريد التعاون معها مس����تقبال 
بعد االنتقادات التي حصل عليها 

»مسلسالت حليمة 2«. 
واستطردت قائلة: لو ان هناك 
عمال سياسيا هاجم بعض القادة 
العرب م����ا مت����ت مهاجمته مثل 
الهجوم الذي حصل على برنامجي 
»مسلسالت حليمة 2« الذي رجعت 

فيه حليمة لعادتها القدمية! 
وكشفت حليمة انها تلقت العديد 
من العروض التمثيلية مثل عرض 
السيناريست حمد بدر الذي كان 
عرضه مفتوحا حتى هذه اللحظة 
باإلضافة الى العديد من العروض 

من املنتجني في مصر.
وعن خدمة »ج����وال حليمة« 
أوضحت انه سيكون بالتعاون مع 
ال� mbc وهي خدمة ترد فيها على 
جميع استفسارات جمهورها العربي 
التي تدور حول رشاقتها وأناقتها 

وجمالها واحلياة االجتماعية.

مفرح الشمري
أكدت اإلعالمية حليمة بولند ان 
برنامجها »مسلسالت حليمة 2« جنح 
أكثر من جزئه األول، ألنه حصل على 
أكبر مشاهدة بعد الزوبعة التي طالته 
في الصحافة اخلليجية والعربية.

جاء هذا التأكيد في مؤمترها 
الذي عقدته مس����اء  الصحافي 
أمس األول ف����ي فندق هوليدي 
إن الساملية برعاية الشيخ دعيج 
اخلليفة وحضور السفير اللبناني 
د.بسام النعماني وبإدارة الزميل 
نايف الشمري وحضره العديد 

من وسائل اإلعالم.
وأشارت بولند الى انه على 
الرغ����م من االس����تعدادات التي 
حصل عليه����ا برنامجها إال أنه 
حقق جناحا كبي����را في عيون 
املش����اهدين املتابع����ني لبرامج 
محط����ة mbc التي وفرت جميع 
السبل إلجناح البرنامج، ملمحة 
الى ان هذه االنتقادات لم تؤثر 
على آراء املس����ؤولني في القناة 
جتاه ما أثير حول برنامجها األمر 
الذي اتفقت معها للتجهيز له في 

رمضان املقبل.
وأضافت قائلة: سعيدة بتواجدي 
بينكم وأن����ا احتف����ل معكم بعد 
حصولي على لقب أفضل إعالمية 
عربية في مهرجان »املميزون في 
رمضان« للعام الثالث على التوالي 
وبهذه املناسبة أشكر القائمني على 

أصبحوا يهاجمونني بصورة غير 
طبيعية ولكن كان عزائي بوجود 
األق����الم الصحافية النظيفة التي 
كانت تنتقدني من أجل اإلصالح 
وليس بقصد التجريح، وهلل احلمد 
تركت بصمة واضحة في برنامجي 
»مسلسالت حليمة 2« الذي حقق 

جناحا أكبر من السنة املاضية.
وع����ن البرامج القريبة لقلبها 
بعد هذا املشوار ذكرت بولند انها 
تعتز بجمي����ع برامجها احلوارية 
واملنوعة التي قدمتها في روتانا 
ولك����ن األقرب لقلبه����ا حاليا هو 

»الفوازير« و»املسابقات«.
وعندما طلب����ت »األنباء« من 
حليمة ع����دم التجريح في بعض 
الزمالء الصحافيني خالل املؤمتر 

هذا املهرجان واش����كر جميع من 
صّوت لي من جمهوري للمحافظة 
على ه����ذا اللقب وأمتنى أن أكون 

دائما عند حسن ظن اجلميع.
وردا على س����ؤال بخصوص 
االنتقادات التي وجهت لبرنامجها 
هل أثرت على أدائها في البرنامج؟ 
قالت: ال بالعك����س أعطتني ثقة 
كبيرة في نفس����ي ألن البرنامج 
مش����اهد من اجلمي����ع رغم كمية 
االنتق����ادات التي نالته من بعض 
األقالم الصحافي����ة التي كانت ال 
متتلك األمانة الصحافية، خاصة 
ان هذه األقالم كانت »تشحت« مني 
األخبار وكانت تريدني أن أظهر 
في برامجه����م التلفزيونية وبعد 
طلبي منهم »أجرا« مقابل الظهور 

حليمة بولند تتوسط الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة والسفير اللبناني د.بسام النعماني بعد تسلمها جائزة أفضل إعالمية عربية

اخلليفة وبولند أثناء املؤمتر الصحافي

)متين غوزال(اإلعالمية حليمة بولند

حليمة مهاجمةً بعض الصحافيين: الزم أكشفهم وأعريهم أمام الجميع!
بعد تكريمها لحصولها على لقب أفضل إعالمية عربية


