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بعد أن تصدت لتقدمي حلقة الليلة من برنامج »تاراتاتا«

حليمة بولند: الرويشد طلب مني أن أكون »حاماًل« طول السنة!

احلامل هو الشهر الثامن وانا حاليا 
في الشهر اخلامس وتوقع سفير 
االغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد 
واملطربة أنني حامل بـ »بنت« بينما 
سلمان حميد توقع »ولد«. وكشفت 
بولند لـ »األنبــــاء« انها غنت مع 
الرويشد دويتو من خالل اغنية »ال 
جتيني تعتذر« حيث انها ستكون 

من مفاجآت سهرة الليلة.
مفرح الشمري  ٭

احتفل البرنامج بعيد ميالدها.
واضافت: كواليس هذه احللقة 
كانت جميلة جدا فالكل باركلي على 
احلمل وخصوصا سفير االغنية 
اخلليجية عبداهلل الرويشد الذي 
قال لي ان »احلمل مطلعني حلوة« 
وطلب مني ان اكون »حامال« طول 
السنة بينما املطربة هند اعطتني 
معلومــــات عن احلمــــل واالمومة 
وقالت لي ان اصعب شــــهر على 

الذي يوجد فيه جنوم الغناء رحبت 
وصورت حلقتني منه وامتنى ان 
تنال احللقتان اعجاب املشاهدين 
في الوطــــن العربي. وبخصوص 
حلقتها التي تبث الليلة عبر شاشة 
تلفزيــــون دبي ذكرت ملكة جمال 
االعالميــــات العرب حليمة بولند 
انها استضافت فيها سفير االغنية 
اخلليجية عبداهلل الرويشد واملطرب 
سلمان حميد وهند البحرينية التي 

لهم كل توفيق وجناح في النسخة 
السادسة لبرنامج »تاراتاتا« الذي 
يجمع جنــــوم الغنــــاء اخلليجي 
والعربي. وقالت: انا سعيدة بهذه 
الدعوة التي وجهت لي من مدير 
عام تلفزيــــون دبي علي الرميثي 
البرنامج  لتقدمي حلقتني من هذا 
ولبيت هذه الدعوة رغم اعتذاري 
عن الكثير من البرامج بسبب حملي 
ولكن النني معجبة بهذا البرنامج 

عبرت ملكة جمال االعالميات 
العــــرب حليمة بولند لـ »األنباء« 
عن سعادتها باملشاركة في برنامج 
»تاراتاتا« في نســــخته السادسة 
الليلة على شاشة  والتي تنطلق 
تلفزيون دبي. واضافت حليمة انها 
تكن كل تقدير ومعزة لتلفزيون دبي 
ممثال مبديره العام على الرميثي 
علــــى دعوتهم لتقدمي حلقتني من 
هذا البرنامج رغم حملها متمنية 

حليمة بولند في الشهر اخلامس من حملهاعبداهلل الرويشد وهند وسلمان حميد مع حليمة في احللقة

مخرج بعد ما رد لإلذاعة هاأليام ميدح أحد املديرين فيها 
ويوصـف عودته بـ »الــذهب« إلجنازاته لهذا القــطاع.. 

ما ميدح السوق إال اللي ربحان فيه!

ممثلة قاعدة »حتن« على احد املنتجني للمشاركة في عمله 
اليديد بس هاملنتج معطيها طاف ألن قدراتها عادية وما 

يبي يغامر فيها.. يبه انتي وين والتمثيل وين؟!

ممثل شاب بعد ما اشتهر من خالل األعمال احمللية هاأليام 
ينسب فضل شهرته ألناس ما دروا عن هــوى داره.. 

صچ منكر حسنة!

ذهب

مشاركة

فضل

ساير العنزي و»حروف األثير«
بــعد غيـــبة طويلة عن البرامج املباشـــرة التي تبث 
عبر أثير إذاعة الكويت يعــود االعـــالمي القدير ســـاير 
العنزي ملثل هـــذه البرامج من خـــالل البرنامج اليومي 
»حروف األثير« الذي يبث عبر أثير محطة »هنا الكويت« 

في الساعة الـ 5 وحتى الـ 6 مساء.
إعداد وتقدمي  البرنامج من 
ســـاير العنـــزي وهايدي ابل 
وإخـــراج جنم الراشـــد بينما 
التنفيذ يتصدى له نوح الغيص 
ويسلط البرنامج الضوء على ما 
كتب عن مسيرة االذاعة طوال الـ 
60 عاما باالضافة الستضافته 
عددا مـــن املذيعني واملخرجني 
الذين عاصروا  واملســـؤولني 

تطور االذاعة.

اإلعالمي ساير العنزي

أمين الذهبي:  حمل أصالة..  
غير شرعي!

هاجم املنتج أمين الذهبي طليقته املطربة السورية أصالة 
نصري واتهمها بأنها خائنة ودفعته للشــــك في كل شيء. 
وقال الذهبي ساخرا من حمل أصالة نصري انها ستنجب 
»عريان صغير« و»عريانة صغيرة«، ولم يتوقف حديث 
أمين الذهبي عند هذا احلد بل قال انه يشــــك أنها متزوجة 

من األساس وأن حملها نتيجة عالقة غير شرعية.
وأشــــار أمين الذهبي الى أنه كان يخون زوجته أصالة 
نصري أثناء زواجهما ألن زوجته لم تهتم به، وأنه يعطي 
تصريحا لكل رجل متزوج ليس ســــعيدا مع زوجته بأن 
يخونها، مؤكدا أنه لم يشك ولو دقيقة في ان أصالة نصري 
تخونه أثناء زواجهما، ولكنه فوجئ بأن هناك عالقة جتمعها 
مع طارق العريان، وبالفعــــل تزوجا بعد يوم واحد فقط 
من نهايــــة عدة طالقهما، وهو األمر الــــذي دفعه للخطبة 
هــــو اآلخر ولكن األمر لم يكتمل. وقال عن ســــبب الطالق 
ان أصالة نصري كانت ســــليطة اللســــان، فكانت تشتمه 
وتســــبه أمام الناس، وهو ما جعلــــه يضربها في بعض 

األحيان حتى تسكت.
وفيما يخص صوت أصالة نصري قال انها البد أن تتدرب 
كثيرا فهي ضعيفة في بعض احلروف، وأحيانا تصرخ وهي 
تغني كما أنها تعرب في بعض املقاطع الغنائية. وعن عالقته 
بطفليه من أصالة نصري قال انه لم يشـــاهدهما منذ فترة 

طويلة، وانهما ال يريدان العيش معه، ولكنه غير حزين.
وأضاف أنــــه لو رأى أصالة نصــــري وطارق العريان 
فسوف يســــلم عليهما، ويقبل طارق العريان ألنه خلصه 

من هم كبير.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

أصالة أمين الذهبي

منتج مسلسل »سمارة«: 
نانسي عجرم لم تنسحب

نفى املنتج عصام شـــعبان انســـحاب الفنانة نانسي 
عجرم من غناء مقدمة مسلسل »سمارة« واكد ان امللحن 
محمد يحيى يضع اللمســـات األخيرة على حلن األغنية 
استعدادا لتسجيلها بأحد االستديوهات في لبنان. وأشار 
شعبان إلى انه فوجئ بخبر انسحاب عجرم بسبب موقف 
بطلـــة العمل غادة عبدالرازق من الثورة ووضعها ضمن 
القائمة السوداء وهو األمر الذي أدهش اجلميع خاصة أن 
الشركة تعاقدت معها رسميا واألغاني من تأليف حسني 
مصطفى محرم وستكون طبيعة األغاني شعبية لتتناسب 

مع أجواء العمل.
يذكر ان املسلســـل يتم تصويره حاليا مبنطقة نزلة 
الســـمان مبدينة اإلنتاج اإلعالمي وسيستمر هناك قرابة 
أسبوعني قبل أن تنتقل أسرة العمل لإلسكندرية لتصوير 

عدد من املشاهد اخلارجية هناك.

نانسي عجرم


