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رامي عياش ليس 
مبتدئًا وقد فاجأني 

وفاجأ كثيرين 
بأدائه في مسلسل 

»أمير الليل«

ممثلة رفضت العمل 
مع منتج ألنه النص 
اللي قدمه لها يحمل 

فكرة قدمتها في السابق 
وما تبي تكرر اللي 

سوته علشان ال تفقد 
جمهورها.. خوش قرار!

ممثل خليجي كوميدي 
داش دورات تقوية 

للغة العربية ألنه يبي 
يشارك في عمل تاريخي 

يتحچى فيه باللغة 
الفصحى مثل ما يقول.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثلة عربية مقيمة 
باخلليج طلبت مبلغ كبير 

علشان تسوي إعالن 
لعيادة أسنان ألنها خايفة 

تسوي أسنانها وتخرب 
ابتسامتها على قولتها.. 

احلمد هلل والشكر!

فكرةتاريخي انسحبت بعد طرح نفس سؤال »سوار شعيب«ابتسامة

حليمة بولند في »بال تشفير«: 
»كفى متاجرة باسمي«!

إلى  ووجهت حليمة حتية 
الفنان��ة أحالم، حيث اعتبرت 
أنهما شربتا من نفس الكأس 
وهي كأس إيقاف برنامجهما، 
معتبرة ان برنامج »ذا كوين« 
فكرته أجنبية وأنها ال تستطيع 
احلك��م علي��ه م��ن احللق��ة 

األولى.
وتط��رق مق��دم البرنامج 
إلى  بلي��ق  اإلعالم��ي مت��ام 
انس��حاب حليمة من برنامج 
»سوار ش��عيب«، حيث طرح 
عليها نفس السؤال الذي طرحه، 
إال أن حليمة رفضت احلديث 
عن ه��ذا املوض��وع مكتفية 
بالقول: »كفى متاجرة باسمي«، 
لتقرر من بعدها االنسحاب من 
احللقة وإيقاف التصوير، وبعد 
املشاورات عادت وأكملت، إال 
أنها بدت غير مرتاحة ومتوترة، 
فطلبت من متام إنهاء البرنامج، 
فاضطر بعده��ا الى أن ينهي 
احللقة دون فقرة »لو كنت«.

إال بع��د أن أجنب��ت أوالدها، 
حيث وصفت نفسها ب� »ملكة 
جمال إعالميات العرب وأجمل 

اجلميالت«.
ورفض��ت حليمة ما يقال 
عنه��ا بأنها متصنع��ة، الفتة 
الى انها ترى نفس��ها عفوية 
وتلقائي��ة، مؤكدة انها كويتية 
منذ التأس��يس، حيث أبرزت 
جواز السفر اخلاص بها على 

الهواء.
وعن توقيف برنامجها »ديو 
حليمة« الذي كان يعرض عبر 
قناة »الراي«، قالت ان س��بب 
التوقيف كان بسبب مضمون 
البرنامج وليس لسبب شخصي، 
مشيرة الى انها ما زالت على 
عالقة طيبة م��ع إدارة القناة، 
معتب��رة ان اإلعالم صنع لها 
ثروة أخرى غير ثروة والدها، 
إال أنها أكدت أنها من أس��رة 
ميسورة احلال وأن والدها تاجر 

كبير في الكويت.

لم تكن حلقة مس��اء امس 
االول من برنامج »بال تشفير«، 
الذي يعرض على قناة »اجلديد« 
اللبنانية، مت��ر مرور الكرام، 
خصوص��ا ان ضيفتها كانت 
االعالمية حليم��ة بولند، فقد 
حظيت احللقة مبتابعة واسعة 
وأص��داء كبيرة عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي جلهة 
التي  »النارية«  التصريح��ات 
اطلقتها بولند، الس��يما ردها 
على من يقولون بأنها تتصنع 
الدلع في برامجها، حيث قالت 
انها »ماركة مس��جلة وبصمة 
في االع��الم العربي«، مؤكدة 
ان »افعالها افعال رجال«، وانها 
حترص عل��ى تصرفاتها أمام 

اجلمهور.
وأكدت بولن��د على حبها 
الكبير لنفس��ها ألنه��ا لو لم 
حتب نفس��ها ملا أحبت الناس 
واآلخرين، معتبرة نفسها امرأة 
مكافحة كونها امرأة خليجية 
من بيئة حتافظ على التقاليد 
واس��تطاعت الوصول إلى ما 
وصلت إليه اآلن، مؤكدة انها 
جنم��ة خليجي��ة والدليل هو 
اليوم على كرس��ي  وجودها 

»بال تشفير«.
وحتدث��ت حليم��ة ع��ن 
اإلميان املوج��ود في داخلها 
وعن متسكها بفرائض الدين، 
مؤكدة انها أدت فريضة احلج 
مرة واح��دة وأدت العمرة 14 
مرة، كما ارتدت احلجاب للمرة 
األولى في احللقة، متمنية أن 
يأتي الي��وم الذي ترتدي فيه 

احلجاب.
واعتبرت بولند نفسها مادة 
دس��مة لإلعالم الذي يحاول 
دائما أن يس��تفزها ويجرها، 
نافية إجراءها أي عملية جتميل، 

اإلعالمية حليمة بولند مع اإلعالمي متام بليق في »بال تشفير«

حليمة في البرنامج

أنا »ماركة مسجلة« وبصمة 
في اإلعالم العربي.. وأمتنى 
اليوم الذي أرتدي فيه احلجاب

أحالم شربت من نفس الكأس 
 التي شربت منها.. إيقاف 
»ديو حليمة« ليس لسبب شخصي

طرح العمل على موقعها على 
اليوتيوب، ولذلك تأجل.

وعن تأجيل الكليب، خاصة 
أنها حت����ى اآلن ل����م تطرح 
ألبومها اجلديد »سندريال«، 
أنهت تسجيل أغنياته  الذي 
منذ فترة، قالت دوللي شاهني، 
في تصريحات صحافية لها: 
»التعطيل يأتي من النواحي 
اإلدارية واإلنتاجية أيضا«، 
ولكنها أنهت بالفعل تسجيل 
األغنيات منذ فترة وتأمل أن 

تتمكن من طرحه قريبا.
وأكدت دوللي، التي كانت 

ق����د اتخذت موقف����ا باعتزال 
التمثيل مؤقتا بعد املش����اكل 
التي صادفته����ا، انها رحبت 
باملشاركة في مسلسل »رأس 
الغول«، لكونها ضيفة شرف، 
كما أنه����ا ال ميكن أن ترفض 
عمال لفنان كبير مثل محمود 
عبدالعزيز، فهذا األمر شجعها 

كثيرا على قبول التجربة.
وتقدم دوللي في املسلسل، 
شخصية طبيبة تشارك في 
أبح����اث هامة وق����د صورت 
بالفعل مشاهدها في القاهرة، 
ولكن يبقى له����ا العديد من 
التي ستصور في  املش����اهد 
بي����روت الحقا، قبل ش����هر 
رمضان، والعمل تشارك في 
بطولته أيضا املمثلة النجمة 

لقاء اخلميسي.
وعن الفيلم الذي تردد أنها 
إنتاجه قريبا،  ستشارك في 
تقول إنها بالفعل في مرحلة 
التجهي����ز لعمل س����ينمائي 
جديد مع زوجه����ا باخوس 
علوان، ولكنه����ا ال تفكر في 
اإلنت����اج ألنها خطوة مرهقة 
وصعبة، كما أنها مش����غولة 
أيضا بألبومها، فال ميكن أن 

تفكر في اإلنتاج.
وأخي����را قالت دوللي عن 
االنتق����ادات التي تطالها من 
وقت آلخر بس����بب مالبسها: 
»ال يعنيني كل هذا الكالم، فأنا 
أرتدي ما يناسبني وأكون من 

خالله عصرية ومميزة«.

القاهرة - محمد صالح

فوجئت النجمة اللبنانية 
دينا حاي���ك بعدد كبير من 
الشباب املعجبني بفنها في 
انتظارها بالورود وصورها 
عند وصولها للمشاركة في 
جولة غنائية مبصر. وكان 
في استقبالها منظم حفالتها 
بالقاهرة ياسر احلريري وعدد 
من محبيها ممن حرصوا على 
انتظارها ألكثر من ساعتني 
لتحية جنمته���م املفضلة، 
خاصة مع غيابها لفترة عن 

أحياء احلفالت في مصر.
وافتتحت حاي���ك أولى 
ام���س  مس���اء  حفالته���ا 
»اخلميس« داخل فندق مينا 
هاوس وهو احلفل اخليري 
الس���نوي جلمعية »صوت 
املعاق«، كما تش���ارك دينا 
النجم حمادة هالل في إحياء 
حفل عيد الربيع غدا، وتختتم 
حفالتها بحفلي نادي بترو 
سبورت األحد ونادي سكاي 

بالقاهرة اجلديدة االثنني.

الرغم م����ن إعالن  عل����ى 
اس����تعدادها لط����رح ڤيديو 
كليب جديد ألغنية بعنوان 
الفنانة  »نظراته«، أعلن����ت 
دوللي شاهني عبر صفحتها 
على »الفيسبوك«، اعتذارها 
جلمهورها ألنها لن تتمكن من 

دوللي شاهني

)شريف عبد ربه( دينا حايك لدى وصولها القاهرة 

أكدت أنها ال تقبل األخطاء في مسيرتها كممثلة

داليدا خليل لـ »األنباء«: آن األوان ألظهر قدراتي!

عندما تصرحني ان 
الكوميديا ملعبك وان 
أحدا ال ينافسك اليوم 

فيها ثم تتجهني إلى 
أقصى الدراما في 

مسلسل »أمير الليل«، 
أال تناقضني نفسك؟

أثبت  إنني  أبدا، والسبب  ٭ 
نفسي في الكوميديا، واملشاهد 
ملس قدراتي فيها، وبالتالي آن 
األوان ك����ي أظهر قدراتي في 

الدراما.

صرحت أيضا بأن 
عينك في املرحلة 

املقبلة على النجومية 
العربية التي تنقصك، 

فهل مسلسل »أمير 
الليل« سيوفر لك 

هذه النجومية أم أنه 
سيكتفي بتكريس 

جنوميتك اللبنانية؟
س���يكرس  املسلس���ل  ٭ 
جنوميتي اللبنانية وسيكون 
في الوقت نفسه نقطة انطالق 

لي إلى العالم العربي.

هل اسم رامي عياش 
»سيفرقع« في هذا 

العمل أكثر من اسمك؟
٭ هو في األساس »مفرقع« 
أكثر من اسمي، على أي حال 
أنا أفتخر بوقوفي إلى جانب 
رامي عياش، واألكيد انه بطل 
في دوره مثلما أنا بطلة في 

دوري.

ما سر وقوفك إلى 
جانب املطربني في 
األعمال التمثيلية، 
باألمس أمام زياد 

برجي واليوم أمام 
رامي عياش؟

الفنانني  ٭ نصيب���ي م���ع 
)تضحك(.

ثمة من يقول انك 
متثلني مع مبتدئني في 

التمثيل...
٭ )مقاطع���ة( رام���ي ليس 
مبتدئ���ا، هو ميث���ل في كل 
كليباته وقد فاجأني وفاجأ 
كثيري���ن بأدائه ف���ي »أمير 
الليل« في موقع التصوير هو 
محترف وصاحب كاراكتير 
القلب  إلى  رائع، فهو قريب 
ومهضوم ولذيذ وأنا ملست كل 

الصفات اجلميلة فيه.

هل ستنسي ثنائيتك 
مع رامي عياش 
ثنائيتك مع زياد 

برجي؟
٭ ال ش���يء ينسي ثنائيتي 
مع زي���اد برج���ي، ومثلما 
جنحت معه سأجنح مع رامي 

عياش.

ما رأيك في 
املسلسالت التي 

تابعتها أخيرا على 
الشاشات؟

٭ فضول���ي دفعني ملتابعة 
مسلسل »سمرا« وقد وجدته 

من أجمل األعمال.

ماذا عن بطلة »سمرا« 
املمثلة نادين نسيب 

جنيم؟
٭ لن أقّيم نادين لكونها في 
األساس ممثلة من الفئة األولى، 
فقط أقول إنني سعيدة ألن 
تكون نادين دخلت التمثيل 
من ب���اب اجلم���ال وأثبتت 
مدى حرفيتها وقدرتها على 

اإلضافة إلى هذه املهنة.

فيه يتفوق بأشواط على 
شكلي.

البطولة النسائية في 
املسلسل عرضت 
على أسماء كثيرة 

من بينها ملكات 
جمال ومذيعات قبل 
أن تستقر عليك. أال 

تزعجك الفكرة؟
٭ أبدا طاملا ان اخليار وقع 

في النهاية علي.

وملاذا لم يقع عليك 
منذ البداية؟

٭ اسمي كان اخليار األول 
الكاتب����ة منى طايع،  لدى 
لكن عندما حدثتني باألمر 
إني  وعلم����ت في حين����ه 
منشغلة ببرنامج »رقص 
إلى  النج����وم« اضط����رت 

التفكير بخيارات أخرى.

بيروت - بولين فاضل

لطامل����ا تطلعت املمثلة 
إلى نص  دالي����دا خلي����ل 
درامي صحيح وخارج عن 
املألوف إلى أن وقعت على 
نص الكاتبة منى طايع في 
مسلسل »أمير الليل« الذي 
تص����وره حاليا إلى جانب 

النجم رامي عياش. 
التي  وتؤك����د دالي����دا، 
تراهن على عمل من شأنه 
أن يحدث نقلة نوعية في 
مسار الدراما، أن املسلسل 
سيكرس جنوميتها اللبنانية 
ويشكل نقطة انطالق لها إلى 

العالم العربي.
وحتدث����ت داليدا خليل 
أيض����ا عن رام����ي عياش 
املمثل وثنائيتها معه، فإلى 
تفاصيل ح����وار »األنباء« 

معها:

ال تزالني منهمكة في 
تصوير مسلسل 

»أمير الليل« 
إلى جانب النجم 

رامي عياش.. هل 
أقدمت على اخليار 
الصحيح بتفضيلك 
هذا املسلسل على 

عروض أخرى؟
٭ أنا سعيدة جدا باملسلسل، 
الدرامي  والس����يما بنصه 
إلى  الذي نفتقد  الصحيح 
أمثاله من����ذ فترة، من هنا 
األكي����د أني أقدم����ت على 

اخليار الصحيح.

املسلسالت التي 
اعتذرت عن عدم 

قبولها لصالح »أمير 
الليل« عرضت أخيرا، 
فهل كان خيارك في 

محله؟
٭ احلمد هلل إنني اعتذرت 
عن عدم قبولها، ثمة أسماء 
مبتدئ����ة متثل م����ن أجل 
الش����هرة ال من أجل الفن، 
أما أنا وبعد عشر سنوات 
من وجودي في التمثيل فال 
أقبل األخطاء في مسيرتي 
وبالتالي أرفض أن أطل في 
أي عمل ملجرد أن أبرز شكلي 

ومظهري اخلارجي.

أال توظفني جمالك 
في شخصية »فرح« 
التي جتسدينها في 

املسلسل؟
٭ الش����كل يجب أن يخدم 
مضمون النص لكن من دون 
أن يتفوق عليه، وفي »أمير 
الليل« أعتبر إنني تخطيت 
شكلي اخلارجي ألن أدائي 

داليدا خليل

الورود في انتظار دينا حايك بالقاهرة

»طارق مول« والذي سيبث 
طوال ايام الش����هر الفضيل 
عبر شاشة تلفزيون الكويت، 
املفاجآت  العدد م����ن  حامال 
الطريفة  املتميزة، واملواقف 
بأس����لوب العلي الكوميدي 

املعروف.
ولن يغيب احلشاش عن 
الدراما التلفزيونية هذا العام، 
خصوصا ان له سداسية »يا 
التي يتصدى  الن����اس«  كل 
إلخراجها عبداهلل التركماني 
ويشارك فيها عدد من النجوم 
ومنهم: جاسم النبهان، محمد 
جابر، بشار الشطي، فاطمة 
الصفي، ص����الح املال، جنم 

احلشاش يضرب بالثالثة في رمضان!
»ستار اكادميي« املصري محمد 
عطية، وغيره����م، وتنتمي 
السداس����ية الى فئة االعمال 
القصي����رة، حيث يتم تقدمي 
قصة مختلفة كل ست حلقات 
متصلة، مع تناول العديد من 
املهمة،  القضايا االجتماعية 
وس����تعرض على تلفزيون 

الكويت.
للحش����اش  وس����يكون 
ف����ي رمضان  بصمة اخرى 
ولكن بشكل مختلف، حيث 
يش����ارك في تأليف حلقات 
مسلسل األمنيشن الكوميدي 
»ش����عبية الكرتون« والذي 
صنع جماهيرية كبيرة في 
وقت قصير عبر قنوات دبي، 
حيث يناقش العمل هذا العام 
افكارا جديدة بأسلوب مختلف 

عن السابق.
يذكر أن آخر مسلسالت 
الكاتب عبدالعزيز احلشاش، 
الذي عرض  أبوي«،  »حرمي 
الفترة القليلة املاضية، ويدور 
حول مجموعة من القصص 
االجتماعية املتشابكة والتي 
تناقش قضايا متعددة مثل: 
احلب واخليان����ة، والزواج 
والطالق ومشاكل املراهقني، 
النساء. واملسلسل  وقضايا 
م����ن بطولة كل من: انتصار 
الشراح، وسعاد علي، وهيفاء 
حسني، ونور، ومشاري البالم، 
وفيصل دشتي، وفهد البناي، 
وشيالء سبت، ومن إخراج 
مناف عبدال، وإنتاج وتوزيع 

املجموعة الفنية.

عبدالحميد الخطيب

وسداس����ية  برنام����ج 
ومسلسل أمنيشن، هذا جديد 
الش����اب عبدالعزيز  الكاتب 
احلشاش في شهر رمضان 
املقبل، حيث يتعاون احلشاش 
مع النجم ط����ارق العلي في 
برنامج املسابقات الرمضاني 

أعمال احلشاش في رمضان

دوللي: »رأس الغول« أغراني للعودة عن االعتزال


