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اعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن 
أمنيتها بالزواج في القريب العاجل، ومتنت أن 
تتحقق هذه األمنية قريبا كما توقع لها بعض 
الفلكيني، وقالت شذى حسونـ  في حوار ملجلة 
سيدتي: أنا من مواليد برج »احلوت«، وتوقع لي 
بعض الفلكيني أني سأتزوج خالل عام 2011م، 
أمتنى أن تتحقق هذه األمنية وأستقر أسريا، 
احلمد هلل أني ال أؤمن باألبراج، لكني أتفاءل 
بهــــا مثل غيري من الناس، نافية ما تردد عن 
أنها تعيش قصة حب مع رجل لبناني قائلة 
»ال أعيش حاليا قصة حب مع أحد، ال مع رجل 

لبناني وال مع رجل عراقي«.
واضافت: سابقا أحببت رجال مغربيا لكن 
قصتنا انتهــــت عام 2010م، كنت أنا ســــبب 
االنفصال خلوفي الشديد من احلب وتأثيره 

علي، فعندما أشــــعر بأني أحب الطرف اآلخر 
أكثر من الطبيعــــي وبال حدود أخاف وأهرب 
منه، ألنه باحلقيقة يضعفني جدا كوني أنثى 

وفنانة.
وعلى الصعيد الفني قالت شذى أنا اليوم 
أكثر شهرة من املطربني اللبناني جوزيف عطية 
والتونسي أحمد الشريف، اللذين شاركاها في 
برنامج ستار أكادميي الذي كان بابها للشهرة، 
واستدلت على تفوقها بنشاطها الفني وخاصة 
في األغاني املنفردة وبعدد احلفالت التي أحييها 

في الدول العربية.
وعن طموحها فنيا في الفترة املقبلة قالت: 
ال أقول مثلما قالت كارول سماحة في ألبومها 
»حدودي السماء«، فأنا حدودي وطموحي أكبر 

من السماء في احلياة وأيضا في الفن.

شذى حسون

شذى حسون: ضحيت بحبيبي
املغربي خوفًا على فني 

مدير إنتاج »مو قادر« يقول 
حق املمثلني اللي شاركوا 

في عمله األخير أنه املنتج ما 
عنده فلوس علشان يعطيهم 
دفعتهم األخيرة.. واهلل عيب!

مخرج تلفزيوني »حس« أنه 
في ناس حاقدين عليه ألنه 
يشتغل مع النجوم هاأليام 
يفكر انه يبتعد عن الساحة 

علشان يكشف حقيقة 
هالناس.. اهلل كرمي!

مقدم برامج شاب هوايته 
زلغ الوايرات لربعه اللي ما 

»رحمهم« عند املسؤولني 
علشان يظهر بالصورة 

أكثر.. بسّك مرض!

فلوس

حقد

وايرات

يطلق الفنان محمد اســـكندر 
وعبر اثير اذاعة »جرس سكوب«، 
اغنيته اجلديدة التي حتمل عنوان 
»غرفة عمليات« وهي من كلمات 
جنل الفنان محمد اسكندر، الشاعر 
فارس اسكندر، أحلان سليم سالمة 
وتوزيع عمر صباغ، وتأتي االغنية 
بعد مرور اكثر من 7 أشهر على 
اطالق اغنيـــة »جمهورية قلبي« 
للفنـــان والتي حصدت شـــهرة 

واسعة في الوطن العربي.

»غرفة عمليات« 
محمد إسكندر

محمد اسكندر

اإلعالمية حليمة بولند املنتج نايف الراشد

نفى الفنان واملنتج نايف 
الراشـــد ما ذكرته االعالمية 
حليمة بولند لـ »األنباء« في 
تصريح ســـابق أنها ستقدم 
»مسلســـالت حليمـــة« على 
شاشـــة الـ mbc هذه السنة، 
لـ »األنباء« بصفته  كاشـــفا 
البرنامج  املنفذة لهذا  اجلهة 
انـــه ال يوجـــد جـــزء ثالث 
لـ»مسلســـالت حليمة« هذا 
العام وذلـــك بناء على طلب 
املسؤولني في mbc لتوقيف 
هذا البرنامج موضحا ان هذه 
املطالبات كانت موجودة منذ 
السنة األولى للبرنامج ولكن 
بعد مفاوضاته معهم وافقوا 
علـــى بث اجلـــزء الثاني في 

رمضان املاضي.

مطالبات باإليقاف

اثنـــاء بث حلقات  وقال: 
 mbc اجلزء الثاني على شاشة
طلبوا مني ايقاف تنفيذ هذا 
البرامج  البرنامج ألنه مـــن 
التي ال تتحمل تعدد األجزاء 
خصوصـــا ان فكرتـــه باتت 
معروفـــة للجميع وال حتمل 
اي تطوير تستفيد القناة من 

ورائه.
وأشار الراشد الى انه غير 
مستفيد ماديا من هذا البرنامج 

منذ انطالقته حتى هذه اللحظة 
مشيرا الى انه عانى من نكران 
اجلميل من خالله بسبب عدم 
ذكر اسم اجلهة املنفذة للبرنامج 
في وسائل االعالم التي تسلط 
الضوء عليه األمر الذي ازعجه 

كثيرا.

مجامالت

وأضاف: ان مركز النايف 
الفني سيتعامل مع  لإلنتاج 
بـــاب »فيدني  اجلميع مـــن 
وافيدك« واي اعالمية ستشتغل 
معه البد من االستفادة منها 
بالتمثيـــل ألننـــي بصراحة 
مللت من املجامالت التي كانت 

نتيجتها نكران اجلميل.
وبخصـــوص طلبـــه من 
االعالميـــة حليمـــة بولنـــد 
التمثيـــل ذكر ان هـــذا االمر 
تعرفه جيـــدا حليمة ولكن 
يبدو انها تناسته بعد تنفيذها 
لبرنامج »مسلسالت حليمة« 
وهذا االمر اليزال قائما، وانا 
انتظر من حليمة تنفيذ وعدها 
وايضا هـــذا الكالم ينطبـــق 
على املذيعة امل العوضي التي 
وقعت معي باملشاركة في احد 

االعمال.
قـــال: هناك  وعن جديده 
مسلســـالن األول من تأليف 
القطان، والثاني من  ســـناء 
تأليـــف د.فوزيـــة الدريـــع 
سيعرض احدهما على شاشة 
mbc واآلخر على قنـــاة اخرى 
باالضافة لوجود برنامج جديد 
قدمنا فكرته الى mbc ووافقت 
عليه وســـيرى النور قريبا 
وفكرته جديـــدة، ولم نختر 
حتى هذه اللحظة من تقدمه 

.mbc على شاشة
وذكر الراشد انه سيشارك 
بأعماله املقبلــــة كممثل فقط 
حتى ال يشتت افكاره ويكون 
الذي  الـــدور  تركيـــزه على 

يجسده.
مفرح الشمري  ٭

من »مسلسالت حليمة«

 بناء على طلب الـ mbc في رمضان املاضي

نايف الراشد: أوقفنا تنفيذ »مسلسالت حليمة«
ومللت من نكران اجلميل!

سيتعامل مع 
اجلميع من باب 

»فيدني وافيدك« 
مستقبالً

أحالم تنفي اتهام الشيعة البحرينيني بـ »اخلونة«

تعاونت فيه مع نخبة مميزة 
مـــن امللحنـــني والشـــعراء 

اخلليجني.

اجلدير بالذكر أن املطربة 
االماراتية احالم جتهز حاليًا 
لطـــرح البومها اجلديد التي 

ردا على إحدى اإلعالميات 
فـــي موقعها  التي نشـــرت 
املطربـــة  ان  اإللكترونـــي 
الشـــيــــــعة  أحالم تتهـــم 
البحرينــــيني بـ »اخلونة« 
قررت املطربة أحالم مقاضاتها 
واتهامها بأنها لفقت كالما على 
لسانها لم تصرح به اطالقا 
طالبة من من هذه اإلعالمية 
تقـــدمي الدليل على صحة ما 
نشرته في املوقع، خصوصا 
ان معظم أصدقاء أحالم من 
الكرمية  الشـــيعية  الطائفة 
ولديها جمهور كبير من كل 
الديانات والطوائف واملذاهب، 
األمر الذي دعا جمهور أحالم 
للتساؤل بعد ما مت نشره في 
موقع اإلعالمية: هل من املنطق 
ان فنانة بحجم أحالم ترتكب 
مثل هذا اخلطـــأ؟ واجلميع 
يعرف انها حتترم كل الطوائف 
واألديان، متسائلني: ما الهدف 
الذي تسعى إليه اإلعالمية من 

تلفيق هذه التهمة ألحالم؟

أحالم

»روتانا«: ال توجد أحكام قضائية ضد هالة سرحان
وتعود للقاهرة قريبًا ملزاولة عملها

داخل مدينة االنتاج االعالمي 
تبلغ مساحته اكثر من 600 
متر مجهز بأحـــدث املعدات 

والكاميرات.
 واالســـتوديو ســـيكون 
االنطالقة اجلديـــدة لالعالمية 
التي اصبحت  هالة سرحان 
عودتهـــا للقاهـــرة مســـألة 
وقــــت حلســـن االنتهاء من 
نقـــــل مكتبها مـــن دبي الى 
القاهـــرة وتنظيم عمليــــة 
سيـــر العمل بقطاع االنتاج 
السينمائي لروتانــا »روتانا 
ستوديوز« والتي تتولى هالة 
سرحـــان مسؤولية االشراف 

عليها.

الشركة انه ال يوجد اي احكام 
قضائية ضد هالة سرحان وان 
اسمها غير مدرج على قوائم 
الوصول للقاهرة، وان كل ما 
في االمر انها تواجه بالغا كيديا 
من 4 فتيات يدعني فيه ان هالة 
سرحان استأجرتهم في حلقة 

الشرطة وفتيات الليل.
 و بعد سقوط جهاز مباحث 
الكشـــف عن  الدولة مت  امن 
ان ما حـــدث كان مكيدة في 
هالة سرحان للتخلص منها 
بأوامر من حبيب العادل وزير 

الداخلية.
واكد مسؤولو الشركة انهم 
تعاقدوا على استوديو كبير 

حتّضـــر االعالميـــة هالة 
سرحان حاليا ملجموعة حلقات 
تلفزيونية جديدة لتذاع على 
شاشة روتانا ستكون مفاجأة 

للمشاهد العربي.
 وهو ما يتكتم، واوضحت 
شـــركة روتانا ان االعالمية 
هالة سرحان تعرضت مؤخرا 
حلملة لوقف عودتها تفاصيلها 
ان املسؤولني مبجموعة روتانا 
للقاهرة من قبل بعض اتباع 
جهـــاز مباحث امـــن الدولة 
روجوا لوجود حكم نهائي ضد 
هالة سرحان وان اسمها مدرج 
على قوائـــم ترقب الوصول 
للبلد، واشار بيان صادر عن 

هالة سرحان


