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حليمة بولند محمد دحام

حليمة بولند: تلقت الكثير من العروض 
ومعظمها بطوالت مطلقة

محمد دحام: بعد  عناء العمل 
كافأت نفسي بحفل فيروز

عبرت ملكة جمال اإلعالميات حليمة بولند عن س����عادتها بنجاح برامج »مسلسالت 
حليمة«، وقالت ل�»ايالف«: لقد تلقيت الكثير من العروض في اخلليج ومصر بعد جناح 
البرنامج، وكانت معظمها بطوالت مطلقة، لكنني حتى هذه اللحظة لم أحسم أمري بقبول 
أي دور، وحاليا هناك سيناريو مصري ملسلسل ضخم يشاركني فيه عدد كبير من املمثلني 
الكبار أمثال معالي زايد وعزت أبوعوف، وهناك مسلسل خليجي آخر أدرسه حاليا، لكن ال 
أخفي ان هذه اخلطوة محسوبة علي، وال أريد الغوص في اي مجال دون دراسته جيدا.

كشف املخرج محمد دحام الشمري عن حتضيره لعمل جديد يحمل اسم »أول النهار« ، 
معبرا عن سعادته بنجاح أعماله في رمضان املاضي وهما »ساهر الليل« و»أنني«، مشيرا الى 
أنه كافأ نفسه بعد عناء العمل بحضور حفل السيدة فيروز، وقال ل�»ايالف«: لقد استمتعت 
باحلفل، وهذه كانت إحدى امنياتي كما انها كانت املرة األولى التي أش����اهد فيها س����فيرة 
النجوم، فمجرد التفكير في املوضوع، وأن أراها واقفة على خشبة املسرح، يقشعر جسدي، 

فلقد شدتني وهي واقفة بهذا اجلبروت، وبهذا الصوت اجلميل، واحلضور الالفت.

غادة عبدالرازق: 
مخرج »كف القمر« 

لم يجاملني

ام. بي.سي: أعربت الفنانة 
غادة عبدالرازق عن استيائها 
مما نشر في الصحف مؤخرا 
من ش���ائعات تخص عالقتها 
بزميلتيها جمانة مراد ووفاء 
عامر، اللتني تشاركانها بطولة 
فيلم »كف القمر« للمخرج خالد 
يوس���ف، مؤك���دة أن عالقتها 
معهما على خير ما يرام، وأن 
دورها بالفيلم رئيسي ال للحشو 
وقالت: فوجئت مؤخرا بأخبار 
تنشر في الصحف تشير إلى 
أن جمانة مراد ووفاء عامر في 
حاله استياء من انضمامي إلى 
فيلم »كف القمر«، وأن سبب 
االستياء هو تقليص دوريهما 
بسبب دوري، وهو ما دفعهما 
إلى اإلعالن عن رفضهما انضمام 

غادة إلى الفيلم.
وأضاف���ت غ���ادة: عالقتي 
بجمانة ووفاء على خير ما يرام. 
ودوري في الفيلم لم يؤثر قط 
ف���ي أدوار باقي أبطال العمل، 
كم���ا أن الدور ليس للحش���و 
أو ملجرد اإلضافة، ولم يكتب 
مؤخرا، مثلما نش���رت بعض 
الصح���ف، مؤك���دة أن دورها 
رئيس���ي في الفيلم، ومن أهم 
احملاور األساسية في السياق 
الدرامي ألحداثه، نافية بشده أن 
يكون دورها قد أضيف كنوع 
من املجاملة من املخرج خالد 

يوسف.
وتابع����ت: تع����ودت على 
الشائعات، ولكن قبل عرض 
الفيلم وبعد اكتمال تصويره 
كنوع من التشويش على العمل 
قبل طرحه في دور العرض، إال 
أن هذه املرة بدأت الشائعات 
حتاصر فريق العمل منذ بداية 
التصوي����ر، وهو م����ا دفعني 
إلى إعالن أن كل ما نش����ر هو 
مجرد شائعات، آملة ان تتوقف 
هذه الشائعات التي تؤثر في 
احلالة النفسية للقائمني على 

العمل.

غادة عبدالرازق

نادية الجندي تعترض 
على تحويل أي فيلم 

لها لمسلسل تلفزيوني

القاهرة: أعربت الفنانة نادية 
اجلندي عن سعادتها البالغة 
بعد حصولها على وعد نهائي 
م���ن املؤلف والكات���ب الكبير 
مصطفى محرم بالتراجع عن 
فكرة حتويل الفيلم السينمائي 
الش���هير »وكالة البلح« الذي 
قام���ت ببطولته في منتصف 
الثمانينيات ملسلسل تلفزيوني 
جديد على غ���رار العديد من 
األف���الم الت���ي مت حتويله���ا 
ملسلسالت تلفزيونية في الفترة 
األخيرة. وأضافت بحسب موقع 
انها س���تتصدى  »مصراوي« 
وبكل ق���وة لتحويل اي عمل 
س���ينمائي قام���ت ببطولته 
ملسلسل تلفزيوني خاصة بعد 
حالة التشويه التي تعرض لها 
فيلمها الشهير »الباطنية« الذي 
مت حتويله ملسلسل في رمضان 
قبل املاضي وقامت ببطولته 

غادة عبدالرازق.

نادية اجلندي


