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نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل 
اإلفطار وموعد أذان املغرب بشهر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشي والرياضة 
ومنه�م من يتابع األعمال الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. »األنباء« التقت 

العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

تعتبر جنمة س���تار اكادميي شذى حسون نفسها 
»طباخة ماهرة« في شهر رماضن وذلك حلرصها على 

حتضير اشهى االطباق على مائدة االفطار.
وحترص ش���ذى على دعوة اقاربها واصدقائها على 
مائدتها وذلك النها تعش���ق هذه االجواء التي تعتبرها 
اجمل ما في احلياة ورغم انها مشغولة بارتباطاتها الفنية 

اال انها حريصة على التواجد في مثل هذه االجواء.
وذكرت ان ليالي شهر رمضان جميلة البعد احلدود ومازال 
قلبها متعلقا بها خاصة عندما جتتمع مع عائلتها س���واء في 

البيت او في خارجه.
ومتنت ان تبقى هذه العالقات اجلميلة في هذا الش���هر الفضيل وان 

يكون الفرح واحملبة والتسامح عنوانها.

زاوية نس�لط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بس�ببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقط��ة تح����ول
وصفت ملك���ة جمال اإلعالميات العرب 
السندريال حليمة بولند جتربتها مع محطة 
ال� mbc بأنها نقطة حتول كبيرة في مشوارها 

اإلعالمي املليء بالنجاح.
وقال���ت: الكثي���ر من النجاح���ات التي 
حققته�������ا منذ انطالقتي م���ن تلفزيون 
الكوي���ت الى روتانا وأنا سعيدة بها ولكن 
جتربت������ي مع ال� mbc له���ا نكهة خاصة 
واعتبرها نقط���ة حتول كبيرة في حياتي 

اإلعالمية وذلك ألن جتربتي جاءت بعد تفكير 
عميق وبعد جناحي في تقدمي الفوازير كأول 
خليجية تقدم مثل هذه الفوازير واستمرارا 
لنجاحات الفوازير التي قدمتها احتضنتي 
ال� mbc ألقدم عبر شاشته����ا »مسلسالت 
حليمة« التي حققت جناحا كبيرا في عيون 

املشاهدين.
واش���ارت الى ان العمل في محطة مثل 
محط����ة ال� mbc فرص���ة ينتظره����ا أي 

إعالم������ي ألنها محط���ة كل العرب وذلك 
لتميزه���ا بني جميع احملط���ات اخلليجية 

والعربية.
ومتنت حليمة ان تستمر في العمل مع 
هذه احملطة التي وفرت لها س���بل النجاح 
من خالل برنامجها »مسلس���الت حليمة« 
متمنية ان تكون عند حس���ن ظنها وظن 
جمهورها العرب������ي ال���ذي تعتبره تاجا 

على رأسها.

شذى حسون 
»طباخة ماهرة« 
في رمضان

حليمة بولند:  تجربتي مع ال� mbc نقطة تحول كبيرة


