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ملحم بركات كرمي عبدالعزيز

خالد صالح

ليلى غفران

إياد نصار

يستعد املمثل خالد صالح لبدء 
تصوير مسلسل »الريان« منتصف 
املقرر  املقبل، ومن  ش����هر مارس 
عرضه في رمضان 2011. كما انتهى 
كل من ح����ازم احلديدي ومحمود 
البزاوي، حسب »النشرة« من كتابة 
10 حلقات من العمل وتقوم املخرجة 
ش����يرين عادل مبتابعة رسومات 
الديكور واملالبس وترشيح فريق 
العمل. ويروي مسلسل »الريان« 
الريان  س����يرة االقتصادي أحمد 
والذي س����جن بتهمة االس����تيالء 
على أم����وال املودع����ن. يذكر أن 
آخر اعمال خالد صالح املسلسل 
الرمضاني »موعد مع الوحوش«، 
تأليف د.أمين عبدالرحمن، وإنتاج 

»كنج توت«.

صرح����ت الفنانة ليلى غفران 
بأنها لم تتلق أي عرض لتحويل 
إلى مسلسل  ابنتها نادين  حادثة 
تلفزيوني، مؤكدة، حسب »النشرة« 
انها ستلجأ للقضاء لو أنتجوا أي 
مسلسل يسيء البنتها لكن لو مت 
تقدمي قصة عادية بعيدا عن اإلشارة 

لألسماء فبالتأكيد لن تعترض.
من جانب اخر انتهت ليلى من 
تس����جيل معظم أغنيات ألبومها 
اجلديد املقرر طرحه خالل موسم 
»عيد احلب« املقبل، والذي يضم 10 
أغنيات، وتعتمد فيه على اإلنتاج 
اخل����اص، وللمرة األول����ى تقدم 
أغنية ش����عبية »شكرا يا جرح«، 
وس����يحمل األلب����وم جرعة طرب 
كبيرة، باإلضاف����ة إلى 5 أغنيات 
حزينة، حيث قالت انني ال أصدق 

نفسي في أغنيات الفرح

القاهرة ـ سعيد محمود
قرر الكاتب وحيد حامد تأجيل 
اجلزء الثاني من مسلسل »اجلماعة« 
لرمضان 2012 ويجهز لفيلم سياسي 
للفنان إياد نصار. وكان وحيد حامد 
قد ذكر انه سيقوم بتقدمي مسلسل 
»اجلماعة 2« في رمضان 2011، لكن 
نظرا ألنه لم ينته من كتابته حتى 
اآلن ق����رر تأجيله لرمضان 2012، 
 .»ntntv.net« حسب ما ذكره موقع
ويس����تعرض اجل����زء الثاني من 
مسلسل »اجلماعة« حال اجلماعة 
في الفترة الزمنية التي أعقبت وفاة 
حسن البنا حتى هذه األيام، وكان 
من املقرر ان تظهر شخصية الشيخ 
حسن البنا في مشاهد محدودة من 

احللقات األولى لهذا اجلزء.

خالد صالح يواجه السجن

ليلى غفران: سألجأ 
للقضاء إذا أساءوا البنتي 

تأجيل »الجماعة 2« 
لرمضان 2012

ملحم يقرر عدم رفع دعوى على برنامج »للنشر« منتج »فاصل ونعود« يقاضي دار العرض
يبدو أن املوس����يقار ملحم بركات  التي تسببت في تسريب الفيلم

قرر العدول عن رفع دعوى قضائية 
ضد االعالمي طوني خليفة وبرنامج 
»للنش����ر« ومحطة »اجلدي����د«، فقد 
ذكر موقع »النش����رة« انه حصل على 
معلومات تفيد بأن ملحم استفز كثيرا 
من احللقة التي استضاف فيها البرنامج 
الفنانة م����ي حريري، وقد ثار غضبه 
وقرر اللجوء الى القضاء، اال ان أعصابه 

هدأت وقال ان طوني خليفة صديقه 
وهو لن يرفع دعوى ضده.

وفي س����ياق متصل أوضح املوقع 
ان طوني قد حصل على مقطع ڤيديو 
صور بواس����طة الهاتف احملمول من 
احلفلة الت����ي أحياها ملحم وصعدت 
خاللها مي حريري الى املسرح وحدث 
اخلالف الكبير بعدها بن تصريحات 

وتصريحات مضادة.

أكد هشام عبداخلالق منتج فيلم »فاصل ونعود« 
بطولة كرمي عبدالعزيز ان دور العرض مسؤولة 
عن حماية الفيلم بالتأكد من عدم دخول أي كاميرات 
داخل السينما، لذلك يدرس االجراءات القانونية 
ملقاضاة دار العرض التي تس����رب منها الفيلم، 
مشيرا حسب »النشرة« الى انه قام حاليا بتحميل 

الفيلم من املواقع التي سرقته لكي يقدمه خلبير، 
يستطيع فحصه ومعرفة دار العرض التي متت 
سرقته منها، ملمحا الى ان الشركة تسخر حاليا 
مجموعة من االشخاص للقيام بوقف ومحاربة 
اللينكات ملنع عملية التحميل، كما حدث من قبل 

بعد أن متت سرقته من النسخة الرئيسية.


