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هل تتزوج إليسا قريبًا
من الثري الليبي طارق ختوني؟

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
نقلت مجلة »نادين«اللبنانية في عددها 
الصادر اجلمعة املاضي ان الفنانة اليس���ا 
ستصاب بنوبات عصبية أكثر حدة بسبب 

نشرهم معلومات جديدة عنها، حيث 
جاء في املقال الذي كتبته املجلة 

عنها ان اس���م رجل األعمال 
الليبي الذي ستتزوجه اليسا 

هو طارق ختوني.
وتابعت املجلة: ماذا لو 
ذكرنا ايضا انه رافقها يوم 
الى عرض  املاض���ي  االحد 

ايلي  أقام���ه  ال���ذي  األزياء 
صعب ف���ي باريس؟ وماذا لو 

قلنا انه���ا أقامت هناك في فندق 
»جورج اخلامس« وانها س���افرت في 

اليوم التالي الى بلد أوروبي آخر لالحتفال 
مع احلبي���ب بعيد ميالده���ا الذي صادف 
يوم األربعاء املاضي وع���ادت الى بيروت 

في هذا التاري���خ الرتباطها مبواعيد عمل؟ 
وماذا أخيرا لو اخبرنا الرأي العام كل الرأي 
العام انها ستتزوج بعد شهرين وعلى سنة 

اهلل ورسوله؟ 
من ناحية أخرى تردد ان اليسا 
فازت بجائزة أفضل مطربة عربية 
في مسابقة »جوردن اوورد« 
في األردن، وانها تواجدت 
اجلمعة املاضية في االردن 
لتسلمها، كما انها تتنافس 
م���ع الفنان عم���رو دياب 
والشاب مامي على جوائز  
Big Appleللموس���يقى لعام 
2010 والتي ستعلن 14 نوفمبر 
املقبل، في مانهات���ن بالواليات 
املتحدة األميركية، لتكشف عن أفضل 
فنان وفنانة بالشرق األوسط، وأفضل ديو، 
وأفضل مبيعات لفنان عربي في الواليات 

املتحدة، وغيرها من اجلوائز.

مناف عبدال

ندى فاضل واحمد العونان ووليد الضاعن

اإلعالمية ندى فاضل

مناف عبدال: البرنامج يعتمد على األحداث اآلنية دون مبالغات

»ضرب الزوجات«.. »سوالف« ندى فاضل على »فنون«
عبدالحميد الخطيب

يعود مس����اء اليوم في العاشرة مس����اء على قناة فنون البرنامج املنوع 
»سوالف« في حلة جديدة وأجواء مختلفة وذلك على الهواء مباشرة، حيث 
تقدمه في هذه الدورة املذيعة ن����دى فاضل والفنانان احمد العونان ووليد 
الضاعن ويقوم باعداده الزمي����ل مفرح حجاب ونايف النعمة ويخرجه كل 

من مناف عبدال ومحمد احلداد.
وم����ن جهته أكد املخرج مناف عبدال ان برنامج »س����والف« اثبت خالل 
الدورة املاضية انه من البرامج التي اس����تطاعت ان تصل الى الناس بشكل 
جيد العتماده على األحداث اآلنية دون مبالغات او تشتيت في املعلومة التي 
تقدم، بل انه خلق اجواء من املتعة واملرح اذا صح التعبير لكل افراد االسرة 
وه����و ما حترص عليه ادارة فنون، وقال ان هذا البرنامج يعود الليلة ليس 
من اجل انه ضمن الدورة فحس����ب ولكن بناء على ش����غف اجلمهور به وما 
يحمله من افكار غير رتيبة، مشيرا الى ان هناك اهتماما على اعلى مستوى 

في القناة بهذا البرنامج من اجل ان يخرج للجمهور بشكل جيد.
ولفت عبدال انه اجرى العديد من البروفات على البرنامج في وجود الفريق 
املشارك فيه قبل ان يخرج على الهواء الليلة، من اجل ان يضع املقدمني في 
االجواء احلقيقية اذا ما وضع في االعتبار ان البرنامج يعتمد على »سوالف« 
مرجتلة من خالل االفكار ومفردات احلوار يقدمها التي الزمالء املعدون، مشيدا 

باالفكار السهلة التي تطرح في البرنامج والتي جذبت املشاهدين.
وكشف عبدال عن ان البرنامج سيناقش الليلة قضية ازلية وهي »ضرب 
الزوجات« ولكن باسلوب جديد يعتمد على الواقعية في الطرح وكيف يتصرف 
الزوجان واالس����باب التي قد جتعل الزوج يقوم بهذا التصرف وردود فعل 

الزوجة جتاه ما يحدث وتأثير ذلك على عمق العالقة بني الطرفني.
يذكر ان البرنامج قد عرض في الدورة التلفزيونية التي س����بقت ش����هر 
رمضان املبارك ونال اعجاب املشاهدين ملناقشته بعض الظواهر االجتماعية 
بطريقة بسيطة استطاع من خاللها كسر رتابة برامج »التوك شو« املسائية، 
كما ان تبنيه اجواء مرحة تتس����م بنوع من التلقائية في التقدمي جعل منه 

نافذة لتناول العديد من املوضوعات التي تشغل اجلمهور

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ذكر موقع سما النجوم على »الفيس بوك« ان الفنانة نانسي عجرم 
فازت بلقب افضل فنانة في العالم العربي لعام 2010 وذلك عبر االستفتاء 
اجلماهيري الذي اجرته صفحة سما النجوم، وحلت في املرتبة الثانية 
الفنانة اليس���ا، ام���ا املرتبة الثالثة فكانت من نصيب الفنانة س���يرين 
عبدالن���ور بينما احتلت الفنانة هيفاء وهبي املرتبة الرابعة، اما املرتبة 
اخلامس���ة فكانت من نصيب الفنانة اصال���ة نصري، هذا وقد حلت في 

املرتبة االخيرة الفنانة لطيفة. 
وقد جاءت النتائج على الش���كل التالي: نانسي عجرم: 657 صوتا - 
اليس���ا 632 صوتا - سيرين عبدالنور: 493 صوتا - هيفاء وهبي: 189 
صوت���ا - اصالة نصري: 187 صوتا - جنوى كرم: 173 صوتا - كارول 
س���ماحة: 160 صوتا - نوال الزغبي: 151 صوتا - شيرين عبدالوهاب: 

111 صوتا - سميرة سعيد 83 صوتا - ولطيفة: 31. نانسي عجرم

فايز السعيد يشتكي 
بثينة الرئيسي إلى الشرطة

انتهى الفنان اإلماراتي فايز السعيد من تصوير 
ڤيديو كليب الغنيتني في بيروت هما »الش���رطة« 
كلمات س���لطان املجلي و»اإلش���ارة« كلمات تركي 

الشريف. 
األغنيتان من توزيع حس���ام كامل وأحلان فايز 
السعيد أما االخراج فتم حتت ادارة املخرجة نهلة 
الفايد ملدة يومني. وقد مت دمج االغنيتني في كليب 

واحد بحسب مجلة سيدتي. 
يذكر ان السعيد ادى في الكليب دور احلبيب الذي 
يشتكي حبيبته الى الشرطة، وقد مثلت دور البطولة 

في الكليب املمثلة العمانية بثينة الرئيسي. بثينة الرئيسيفايز السعيد

نانسي عجرم أفضل فنانة عربية لعام 2010

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
كرم���ت جامعة »AUC« في 
طرابلس الفنانة باس���مة عن 
فئة أفضل فنانة راقية وذلك 
بعد استفتاء أجرته اجلامعة 
بني طالبه���ا. وكان لباس���مة 
كلمة شكرت فيها الطالب على 
اختيارهم لها ووضع ثقتهم بها 
وبفنها قائلة: هذا التكرمي يعني 
لي الكثير خصوصا أنه صادر 
عن ش���باب جامعيني مثقفني 
وهذا دليل على أن فني يصل 
الى الش���باب وانني فنانة من 

الصف األول.
وعن تكرمي اجلامعة للس���يدة فيروز والتي اختيرت باس���مة 
لتقدمي���ه، فقد أعلن���ت أن تاريخ هذا التكرمي يت���راوح مع انتهاء 
التعيين���ات اإلدارية في اجلامعة، كاش���فة ل� »األنباء« عن تعاون 
قريب مع الفنان زياد الرحباني الذي طلب منها أن تغني من كلماته 

وجتري املباحثات حاليا إلنهاء األغنية.

ف����ي أول رد فعل لها بعد ان 
صدر حكم لصاحلها اشترطت 
الفنانة ميسرة على الفنانة رمي 
البارودي ان تعت����ذر لها حتى 
تتنازل ع����ن الدعوى القضائية 
الت����ي أقامتها ض����د رمي وصدر 
مؤخرا حكم بتأييد حبسها ملدة 

شهر ودفع غرامة مالية.
وأكدت ميسرة في تصريح 
خاص انها لم تكن ترغب في ان 
تصل األمور الى احلبس ولكن 
التي دفعتها  تصرفات رمي هي 
للجوء الى القضاء، وذلك بعد ان 
قامت بقلب احلقائق لصاحلها، 

مشيرة الى ان رمي اتهمتها بأنها هي من تقوم بإرسال رسائل خادشة 
للحياء عبر هاتفها، وهو األمر الذي فعلته رمي بعد ان رشحتها ملسرحية 
»زي الفل«، واوضحت: عندما بدأت في تشويه صورتي قررت اللجوء 
الى القضاء، مؤكدة انها من املمكن ان تتنازل عن الدعوى قبل ان يصدر 

حكم نهائي فيها بشرط ان تعتذر رمي عما صدر منها من إساءة.

باسمة رمي البارودي

باسمة تغني  لزياد الرحباني 
وتقدم حفل تكريم فيروز

ميسرة: اعتذار ريم البارودي 
يمنع حبسها


