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رأت أن ظهورها على شاشة MBC أمر مهم جدًا

حليمة بولند: أحالم خسرت السيارة علشاني

لالعالم الكويتي، كما لقبني وزير االعالم 
الكويتي في ذلك الوقت، وس���عيدة ان 
امثل بلدي خير متثيل وان اقدم اعماال 
ناجحة ليس فقط جلمهوري في الكويت 
امنا ايضا في الوطن العربي ككل، وانا 
اسعى ألن اقدم جلمهوري الضخم العربي 
اعماال خالدة وناجحة، ظهوري في رمضان 
ف���ي هذا العمل الضخم ما هو اال اضافة 
لي على الرغم م���ن ابتعادي عن اهلي، 
لكنهم يزورونني كل يومني خاصة زوجي 

ووالدتي.
م��ا االضافة التي حصلت عليها بعد ان 
متكن��ت كل من الفنانة احالم والفنانة امل 
حجازي من تسجيل ربح في »مسلسالت 

حليمة« االسبوع املاضي؟
هذا تأكيد على مدى جناح البرنامج، 
عندما تتصل فنانة العرب واخلليج احالم 
وتقول نحن ال نريد ان نربح سيارة امنا 
نريد حليمة بولند فهذا تأكيد على جناح 
البرنامج وحصوله على اصداء كبيرة، 
وانا اشكرها على حبها لي ومشاركتها 

فخر بالنسبة لي.
عل��ى االرض ه��ل من عق��د الطالالت 

اخرى عبر هذه الشاشة؟
بعد وجودي في 30 حلقة مباشرة مع 
30 فزورة سجلناها قبل بدء البرنامج، 
يحتم علي ضرورة اخذ فترة من الراحة 
ثم استئناف العمل في حال مت التوافق 

على اي عمل جديد.
يعن��ي ه��ذا ان��ك وقعت معه��م فقط 

للبرنامج الرمضاني؟
نعم.

كيف اصبحت عيونك بعد العملية التي 
اجريتيها؟

احلمد هلل جيدة.
كلمة تخصني بها »األنباء«؟

»األنباء« هي جريدتي املفضلة وهي ان 
صح التعبير انا بنت »األنباء« وشهادتي 
مجروحة، وقد رافقت مسيرتي املهنية 
االعالمية، اذ ليس م���ن املمكن حتقيق 
جناحات بعيدا عن الدعم من اشخاص وال 
ميكن حتقيق جناح من غير حب الناس 

واجلمهور والصحافة العربية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد ان امضت االعالمية حليمة بولند رمضانها 
في بيروت، حيث اطلت من خالل شاش���ة »ام.

بي.سي« عبر برنامج »مسلسالت حليمة« طوال 
لياليه الكرمية باالضافة الى ايام العيد، عادت 
الى بلدها مؤكدة انها لم تش���عر بأي غربة في 
بلدها الثاني لبنان، خاصة ان اهلها يزورونها 
باستمرار، معربة عن فرحها بالنجاح الذي حققه 
برنامجها ونسبة املشاهدة العالية التي رصدها 
في اخلليج، مشيرة الى ان اتصال فنانة العرب 
واخلليج احالم بالبرنامج وتأكيدها انها ال تريد 

ربح سيارة كان له االثر الطيب في نفسها.
»األنباء« التقت حليمة في بيروت فكان هذا 

احلوار:
كيف تنظرين الى اصداء »مسلسالت حليمة«؟

انا س���عيدة ج���دا بنج���اح البرنامج، وكما 
سمعتي اليوم ان اصداء البرنامج جاءت جيدة 
جدا ومرتفعة على شاشة »ام.بي.سي« وهو امر 
يس���عدني وفخر بالنسبة لي، وامتنى دائما ان 
التقي عبر هذه احملطة من خالل اعمال تضيف 

ملشوارنا االعالمي.
هناك من انتقد توقيت البرنامج الساعة الثالثة 

فجرا، كيف تنظرين الى هذا النقد؟
بالعكس ارى ان الوقت مناسب جدا ألنه وقت 
السحور، ففي رمضان وجبتان اساسيتان، وجبة 
االفطار ووجبة الس���حور، انا ارى ان التوقيت 
هو وقت الذروة، حيث االسرة جتتمع وجتلس 
مع بعضها البعض لتناول الوجبة االساس���ية 
اي السحور، ففي االيام العادية احلياة تختلف، 
واقول انه ف���ي اخلليج خالل رمضان ال توجد 

دوامات واجلميع في املنزل والطلبة ايضا.
ماذا يعني لك ظهورك على محطة ال� »mbc«؟

يعني الكثير، خاصة انني ابرز ككويتية على 
شاشة كبيرة جدا كال� »ام.بي.سي« وهو امر اراه 
مهما جدا بالنسبة لي، وانا امثل نفسي كإعالمية 
وبلدي ومجتمع���ي، وانا قبل ان اكون اعالمية 
كويتي���ة انا اعالمية عربية، افتخر بنجاحاتي، 

والبرنامج يعرض على اهم محطة عربية.
هناك العديد من االعالميات الكويتيات اللواتي 
تتمثلن بحليمة بولند ومبسيرتها ويعتبرنها املثل 

االعلى لهن، ماذا تقولني؟
اعتقد انني سعيدة ألن اكون خير مثال وقدوة 
لبنات جيلي ولالعالم الكويتي وان اكون سفيرة 

د.نرمني احلوطي

أمين رضا

مشهد من »مجنون ليلى«

وائل شرف

عال غامن

مشهد من الكليب

االعالمية حليمة بولند

املطربة أحالم

من خالل كاميرا رندة العلم

أنغام تصّور »وحدة بتحبك« في بيروت
بيروت ـ ندى سعيد

صورت الفنان���ة أنغام أغنيتها 
اجلديدة من ألبومه���ا االخير مع 
روتانا »نفس���ي أحبك« األغنية 
املصورة عنوانها »واحدة حتبك« 
مع املخرجة رندة العلم وهو 
التعاون األول الذي يجمع 
أنغ���ام ورندة  النجمة  بني 
العلم استغرق التصوير مدة 

يومني في  بيروت.
تدور أح���داث الكليب حول 
عاش���قة تص���ادف حبيبها في 
سهرة خاصة وتعجب به وتقع 

في غرامه.
وم���ع مرور األي���ام تصاب 
بوعك���ة صحي���ة تدخل على 

اثرها الى املستش���فى لتعرضها حلادث صغير 
عندها تش���عر بالوحدة واشتياقها الى حبيبها 
في حني تتذك���ر وقوفها إلى جانبه عندما دخل 

مرة املستشفى.
صور خاصة جعلتها كاميرا رندة العلم أقرب 
الى حكاية فيلم قصير واحساس مفعم ورومانسية 
لطامل���ا اعتدنا عليها من انغام لكن هنا بطريقة 

سينمائية..
تقول »رندة العلم« ان انغام جت����اوبت جدا مع 
ما يتطلبه الكليب من دور وتؤك����د أننا سنرى 
أنغام بصورة جديدة ومخت����لفة خصوصا ان 
املشهد االخير تتطلب.. عودة الف���نانة ان���غام 
الى بيروت ملدة يوم واحد، حيث جلس���ت من 
جديد امام عدس���ة رندة العلم، ومن املتوقع ان 
يبدأ قريبا عرض الكليب عل���ى قنوات روتانا 

موسيقى.

نرمين الحوطي أستاذ مشارك في معهد المسرح

»معتز« يترك »الحارة« ورضا مشرف »بقعة ضوء«

كندا تكرم ليلى علوي عن مجمل أعمالها

mbc تبدأ عرض »حكايات بنعيشها«

دمشق ـ هدى العبود
بعد دراسة مطولة واستشارة أهل املعرفة 
قرر الفنان الشاب وائل شرف الذي يودي 
دور »معتز« في باب احلارة ترك املسلسل 
دون رجعة. وذكرت مصادر مطلعة ان وائل 
ارسل رسالة خاصة الى املخرج بسام املال 
يعلمه بأنه سينسحب من اجلزء اخلامس 

من باب احلارة معلال ذلك بأن الشخصية 
أصبحت مشهورة ويخاف ان يسجل بها 
في األعمال املقبلة. م���ن جانب آخر كلف 
الفنان أمين رضا باإلش���راف الكلي على 
اجلزء السابع من املسلسل الكوميدي »بقعة 
ضوء« والذي س���يبدأ التحضير له خالل 

األيام املقبلة.

تتواجد الفنانة ليلى علوي حاليا في مدينة 
أوتاوا الكندية حلضور حفل تكرميها عن مجمل 
أعمالها من معهد الفيلم الكندي مبناسبة الدورة 
اجلديدة ملهرجان الفيلم املصري، حيث سيتم 
عرض أفالم »ح����ب البنات« و»ألوان الس����ما 
السابعة« باإلضافة إلى حفل تكرمي يتم خالله 
اس����تعراض مشوارها الفني املمتد عبر ثالثني 

عاما.
وتعود ليلى علوي إلى القاهرة مطلع شهر 
اكتوبر املقبل لتدرس العديد من عروض التكرمي 
من تونس واملغرب بعد جناح مسلسلها األخير 

»حكايات بنعيش����ها« وال����ذي مت عرضه على 
القنوات األرضية في املغرب وتونس بجانب 
العرض الفضائي على »أوربت« و»درمي« و»نايل 

دراما«.
من جه����ة أخرى بدأت قن����اة mbc العرض 
اخلليجي األول للمسلس����ل امس، حيث سيتم 
اطالق حلقات احلكاية األولى »هالة واملستخبي« 
أوال ملدة 15 يوما ثم احلكاية الثانية »مجنون 
ليلى« وذلك مرتني يوميا من السبت الى اخلميس 
في متام الس����اعة الثانية بعد منتصف الليل، 

واخلامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

عال غانم مع »صرخات عاشقة« في الهرم

الدائمة في  نظرا جلهوده���ا 
النقد  مجال املس���رح وبخاصة 
املس���رحي متت ترقية الزميلة 
د.نرم���ني احلوطي من اس���تاذ 
مساعد إلى اس���تاذ مشارك في 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
الذي تنطلق فيه الدراسة خالل 
األيام املقبلة، اجلدير بالذكر ان 
الزميلة د.نرمني احلوطي تعتبر 
اول كويتية حاصلة على درجة 
الدكتوراه ف���ي اإلعالم الكويتي 
وارتباط���ه باملس���رح الكويتي 
وأول من كتب في البحث العلمي 
ملسرح الطفل الكويتي في رسالة 

املاجستير.
وفي ه���ذه املناس���بة يتقدم 
الزمالء بقس���م »فنون األنباء« 
للزميلة د.نرمني احلوطي بالتهنئة 
القلبية متمنني لها دوام التقدم 
والنجاح ف���ي منصبها اجلديد، 

وعساچ عالقوة يا دكتورة.

القاهرة ـ سعيد محمود
تقوم حاليا الفنانة ع���ال غامن بتصوير 
مشاهدها في فيلم »صرخات عاشقة« ومن 
املقرر ان تنتقل بعد ذلك اسرة الفيلم لتصوير 
بعض املشاهد اخلارجية في شوارع القاهرة 
ومدينة 6 اكتوبر. كما تستعد للسفر الى العني 
السخنة االسبوع املقبل متهيدا لعرض الفيلم 

في موسم عيد االضحى املقبل.
الفيلم من تأليف اشرف حسن في اولى 
جتاربه السينمائية ويشارك عال في البطولة 
احمد عزمي وادوارد، ومن اخرج هاني جرجس 
فوزي في ثاني جتاربه االخراجية بعد فيلم 
»بدون رقابة«. وت���دور احداث الفيلم حول 
مشاكل تتعلق بالعالقة بني الزوج والزوجة، 
منها مشكلة زوجة كانت لها عالقة جنسية 
سابقة على زواجها، وبعد الزواج ال تشعر 
مع زوجها بنفس املتعة التي كانت حتصل 

عليها مع صديقها.
وتتمثل مش���كلة احدى بطالته في فكرة 
الفتاة التي تفش���ل عالقتها الزوجية بسبب 

جهلها هي وزوجها باالمور اجلنسية.

أنغام


