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 برنامج «شواهد» اللي  24 
يبث علـــى الـ mbc واللي 
تقدمه نيكول تنوري من 
البرامـــج التي تســـتحق 
املشاهدة النه يحترم عقلية 

اجلمهور.. شكرا نيكول. 

 مقدمة برامـــج قاعدة 
«حتن» على قناة محلية ان 
تعطيها برنامج مسابقات 
يديد النها تلقى نفسها فيه 
مثل ما تقول.. خير ان شاء 

اهللا!

 مسابقات شواهد
 ممثلة خليجية «حست» 
انه احـــد املخرجني قاعد 
يعاملهـــا بفوقية فقررت 
االعتذار عن املشاركة بعمله 
مع انها هي البطلة الرئيسية 

فيه.. زين تسوين!

 اعتذار

 .. وفي برنامج «مسلسالت حليمة» ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند

 نايف الراشد

 نوال الزغبي

 ضمـــت الفنانـــة نـــوال 
الزغبي أغنيـــة جديدة من 
أغنيات ألبومها الذي طرحته 
أخيرا، خلطتها في تصوير 
الكليبـــات، والتـــي كانـــت 
أعلنت عنها ســـابقا، وقالت 
انها ستصور أغنيتني، وقد 
اختارت نوال أغنية «معرفش 
ليه»، التي حملت اسم ألبومها 
الغنائي الذي طرحته اخيرا، 
لتصويرها بطريقة الڤيديو 
كليب، والتـــزال تبحث عن 
الذي سيتولى  اسم املخرج 
أنها تريد  إخراجها، خاصة 
أن تخـــرج كليباتها الثالثة 

بأشكال مختلفة.

 نوال الزغبي
   تبحث عن مخرج

 دريد لحام لـ«األنباء»: أنا بطل «الخربة»

 شانتال سرور تسأل: لماذا عمرو أديب 
يتهكم على اللبنانيين؟

 أصالة توقف أنشطتها لبعد الوالدة

 دمشق ـ بروين إبراهيم 
  أكد الفنان السوري دريد حلام لـ «األنباء» 
مشاركته في مسلسل جديد بعنوان «اخلربة» 
من تأليف الدكتور ممدوح حمادة ومن إخراج 
الليث حجو، يجسد فيه الفنان الكبير دريد 
حلام دور رجل كبير عائلته التي تعيش في 
هذه القرية (اخلربة) والقريبة من محافظة 
السويداء، وتدور أحداث العمل حول نوع 
من األعمال االجتماعية الكوميدية امللتصقة 
ببيئة أهل اجلبل (الدروز) حيث يســـلط 
الضوء على حياة عائلتني، تعيشـــان في 

القرية. 
  وأوضح حلام أنه وافق على لعب دور 
بطولة «اخلربة» جلودة النص اضافة الى 
النجاح الباهر الذي حققه التعاون بني حمادة 
وحجو، في مسلسل «ضيعة ضايعة» على 
مدار جزأيه، وهو ما يشجع أي فنان على 
املشاركة في عمل من تعاونهما الكوميدي، 
مشيرا في الوقت نفســـه الى ان العمل ال 
يسير على خطى «ضيعة ضايعة»، ومؤكدا 
انه توجه جديد أمام الكوميديا في سورية 

ملا سيحمله من مفاجآت للجمهور.

 صّرحت اإلعالمية شـــانتال ســـرور بأن 
برنامـــج arabs'got talent رائع جدا، وقالت: 
البرنامج مقتبس لكنه بالعربي كان حاضرا 
ناضرا، وهنا أريد ان اشير الى ان ريا وقصي 
كانا ثنائيا موفقا للغاية ومهضومني كتير 
وانســـجام جلنة التحكيم كان الفتا للغاية 
على الرغم من اختالف شخصياتهم، حسب 

مجلة قمر.
   وعن رأيها في جلنة احلكم، قالت سرور: 
علي جابر مع إعجابي بأســـلوبه فهو جدي 
بينما عمرو أديب عاطفي وجنوى كرم رقيقة 
بالتعاطي مع الهواة كونها حتمل قلب امرأة، 
وهذا التوازن بالتحكيم مطلوب. ثم أوضحت 
شانتال مقصدها أن عمرو أديب عاطفي قائلة: 
أمتنى عليـــه ان ينتبه في مواقف كثيرة ملا 
يصرح به، ألن كالمه يسبق تفكيره في بعض 
األحيـــان، يعني مش مفـــروض يطلع على 
قناة احلياة ويتهكم على رئيس جمهوريتنا، 
ويقول أثناء الثورة «مش املفروض نكون في 
مصر زي رئيس جمهورية لبنان يقولوا له 
امضي يروح ميضي على طول.. ماذا قصد 

بذلك وملاذا التهكم على اللبنانيني؟.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  قررت املطربة السورية أصالة نصري 
وقف جميع نشاطاتها الفنية من اآلن حتى 
تضع مولوديها خالل شهر مايو املقبل، حيث 
انها بدأت تشعر مبتاعب احلمل، ونصحها 
طبيبها بوقف نشـــاطها الفني حتى موعد 
الوالدة، خاصة أنها حامل بتوأم فهذا ما يزيد 

من آالمها ويجب أال ترهق نفسها كثيرا.
  وستكون آخر نشاطاتها الفنية االغنية 
اجلديدة التي ستهديها لشباب الثورة في 
مصر والوطن العربي أيضا، واالغنية من 
كلمات الشاعر هشام اجلخ وأحلان ايهاب 
عبدالواحد، وستعرضها قريبا على جميع 

االذاعات والقنوات الفضائية.
  يذكر أن قرار منع أصالة من الغناء في 
مصر قد ألغي بعد اقالة منير الوسمي من 
نقابة املوســـيقيني الذي كان أصدر قرارا 
مبنعها من الغناء في مصر منذ عدة شهور 
على اثر املشـــاكل التي حدثت بينها وبني 
املوســـيقار حلمي بكر واملطربة شـــيرين 

عبدالوهاب.

 يعود إلى الشاشة الصغيرة بعد أيام

 دريد حلام 

 شانتال سرور 

 أصالة نصري

 فالشات تتماشى مع أجواء البرنامج
   في الحلقة األخيرة من «ألو فبراير»

 مفرح الشمري
  كشف املشرف العام على برنامج املسابقات «ألو فبراير» علي 
حيدر ان احللقة اخلتامية من هذا البرنامج ســــتحمل بني طياتها 
املفاجآت ملســــتمعي «كويت fm» وخصوصا عمالء «زين» حيث 
ســــتكون احللقة فقط لتوزيع جوائز الشركات الراعية للبرنامج 
وهي: «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، «معهد كراون 
بالزا الصحي»، «ليموزين اخلرينج»، «الفايز للعود والعطور»، 
«اجلوثن جاليري»، «كادو فرح»، «عيادة بلسم لالسنان» بعد ان 
يختار املشاركون ارقاما خاصة بهم يتفاءلون بها. واشار الى انه 
سيتم تأخير السحب الرابع الذي سيكون على «الشيفروليه آفيو» 
لقبل نهاية احللقة بدقائق ليتسنى للجميع الدخول فيه، مشيرا 
الــــى ان هناك ارقاما تليفونية مخزنة فــــي «كمبيوتر» البرنامج 
للمشــــاركني الذين شــــاركوا في احللقات املاضية، وذلك التاحة 
الفرصــــة لهم للفوز بهذه الســــيارة املقدمة مــــن اللجنة املنظمة 

ملهرجان هال فبراير.

  فالشات خاصة

  من جانبه ذكر مخرج البرنامج سعود املسفر انه جهز عددا من 
الفالشات اخلاصة باحللقة االخيرة تتماشى مع اجواء البرنامج 
خصوصا ان الفالشــــات الســــابقة باتت معروفة لدى املستمعني 

متمنيا للجميع التوفيق.

 بولند: ما راح أمثل مع نايف الراشد وال مع غيره
  ويكفيني ما حققته من خالل برامجي التلفزيونية

وســـائل االعـــالم املقـــروءة 
عـــدم اخلوض فـــي مثل هذه 
املوضوعات البعيدة عن الواقع 
حتى ال تفقد مصداقيتها أمام 

قرائها. 

لغرض في نفوســـهم، األمر 
الذي ال تعيره أي اهتمام ألن 
 MBC العالقة بينها وبني قناة الـ

متينة.
  ومتنـــت حليمة من بعض 

الى ان عالقتها مع املسؤولني 
في قناة الـ MBC ال تشوبها أي 
شـــائبة، مشيرة الى ان هناك 
بعض االصوات االعالمية تريد 
 MBC أن تشوه عالقتها مع الـ

«مسلســـالت حليمة ٣» الذي 
سأقدمه أيضا هذه السنة على 

.MBC شاشة الـ
  وأشـــارت ملكـــة جمـــال 
االعالميات العرب حليمة بولند 

 مفرح الشمري
  أكدت ملكة جمال االعالميات 
العرب حليمة بولند لـ «األنباء» 
انها ال تفكـــر في أن تخوض 
التمثيـــل حاليا، وان  جتربة 
كل ما يثار حول هذه اجلزئية 
عار من الصحـــة وبعيد عن 

الواقع.
  وأضافـــت حليمـــة قائلة: 
عرفني النـــاس كمذيعة أقدم 
البرامج املنوعة واملسابقاتية، 
وهللا احلمد حققت ما أريده من 
هذه البرامج التي أعطتني شهرة 
كبيرة في هذا املجال وأصبح 
لي قاعدة جماهيرية في الوطن 
العربي، فلذلك من الصعب أن 
أجته ألخوض جتربة التمثيل 
حاليا ألنني ال أفكر بها اطالقا 
ويكفيني ما حققته من خالل 
برامجي التلفزيونية، خصوصا 
برنامجي االخير «مسلسالت 
الذي بث في شـــهر  حليمة» 
رمضان على مدى دورتني ونال 
النجاح في عيون املشاهدين 
العرب بفضل الدعم الكبير الذي 
تلقاه من املسؤولني في قناة 

.MBC الـ
  وبخصوص طلبها من املنتج 
نايف الراشد إليجاد دور لها 
في مسلسله اجلديد حسب ما 
ذكرت إحدى املجالت اخلليجية 
قالت: لم أطلب من أي أحد دور 
أمثل معـــه، وبالعكس  حتى 
املنتجون هم من كانوا يطلبون 
مني ذلك ألمثـــل في أعمالهم 
ولكن رفضت عروضهم ألني 
مـــا راح أمثـــل حاليـــا ال مع 
نايف الراشد أو غيره، ألنني 
مشغولة في التجهيز لبرنامجي 

«MBC» أكدت أن «مسلسالت حليمة» مستمر مع الـ 

 النـــاس 
عرفوني كمذيعة 
المنوعة  للبرامج 
والمسـابقاتية 
ومــن الصعب 
تغييــر ذلـك

 يقول المثل: ان غاب القط إلعب يا ..
  أ - ولد.

  ب - فار. 


