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املنتج طالل عواملة

مسلسل أردني عن االحتالل العراقي الغاشم للكويت
ينهمك املنتج طالل عدنان عواملة في عمان بتصوير املسلسل 

اجلديد »أمل«، الذي يدخل ضمن سلسلة االعمال الدرامية العديدة 
التي تنتجها »مجموعة املركز العربي االعالمية« خالل العام 

احلالي، حيث ان العمل يتطرق الى العديد من القضايا االجتماعية 
املهمة من خالل رؤية تكشف عن اآلثار التي حلقت احتالل النظام 

العراقي البائد للكويت. 

ويروي العمل، حسب ما ذكر موقع »دنيا الوطن«، قصة مصطفى 
وروال وهما زوجان كانا يعمالن ويعيشان في الكويت أثناء احتالل 

املقبور صدام حسني لها، حيث كانت روال عراقية، بينما كان 
مصطفى اردني اجلنسية، ونتيجة االحتالل الغاشم للكويت، لم 

يكن لدى مصطفى وروال من خيارات سوى خيار مغادرة الكويت، 
والعودة الى االردن، وهنا تدور أحداث العمل خاصة بعد عثورهما 

على طفلة صغيرة ادعيا أنها ابنتهما.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة ومنتج العمل طالل عواملة 
بأن هذا االنتاج املشترك مع قنوات BBC كان مخططا له منذ فترة 
السيما ان هذه املأساة التي عاشتها املنطقة بهذه االحداث لم تلتئم 

جراحها وتداعياتها حتى الوقت الراهن، فضال عن انه لم يتم 
التطرق لها على الشاشة الفضية من قبل.

بعد أن تلقت العديد من التهاني 
من أصدقائها على تليفونها احملمول 
وعلى صفحتها الرس����مية مبوقع 
»الفي����س بوك«، عادت س����يرين 
عبد النور في اليوم التالي لتنفي 
وضعه����ا ملولودتها وتؤكد أنها ال 

تعلم من وراء تلك الشائعة.
واملفارق����ة أنها قامت بنش����ر 
األخبار الت����ي أكدت خبر والدتها 
دون أن تضع أسفل اخلبر أي نوع 
من أن����واع النفي، واملفارقة أيضا 
أن سيرين لم تعاقب املسؤول عن 
صفحتها الرسمية الذي نشر هذا 
اخلبر غير الصحيح، كما لم تعتذر 
جلمهورها عن هذا اخلطأ، بل قامت 
بحذف اخلبر الذي كتبته الصفحة 
الرسمية فقط، وقامت بكتابة نفي 
ل����ه على نفس الصفحة. وعلم أن 
الى مستش����فى  س����يرين ذهبت 
»املشرق« بلبنان لتضع مولودتها 
اجلدي����دة، اال أن الطبيب املعالج 
أدوي����ة للتحفيز  حاول اعطاءها 
على ال����والدة اال أنها لم تلد رغم 
أنها تخطت شهرها التاسع، فقرر 
الطبيب املعالج أن تغادر سيرين 
املستشفى وتذهب الى منزلها على 

أن تعود له مجددا في يوم آخر.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

أكدت املطربة العراقية ش����ذى 
حسون أنها مرت بفترات شعرت 
فيها بالندم خلوضها مجال الفن، 
ملا رأته في هذا الوسط من متاعب 
وثرثرات وحروب، كاشفة ملجلة 
زهرة اخلليج الصادرة هذا األسبوع 
عن سبب بكائها أثناء استضافتها 
ببرنامج »هال وغ����ال« على قناة 
أبوظبي قائلة: قبل احللقة سمعت 
خبرا ع����ن وفاة أح����د أصدقائي، 
وعندما سألتني املذيعة عن برنامج 
»ستار أكادميي« ودخولي فيه لم 

أمتالك نفسي وبكيت.
وأضافت شذى: لم أبك لكوني 
ندمت على مش����اركتي في »ستار 
أكادمي����ي« كما فس����ر ذلك بعض 
الصحافي����ن، إمنا بكيت ألني في 
حال����ة قلت فيها لنفس����ي ليتني 
لم أدخل املج����ال الفني، وأرى ما 
أراه داخل هذا الوسط من متاعب 
وأقاويل وثرثرات وحروب، ولو لم 
أدخل املجال الفني، لكنت تزوجت 
وجلست في املنزل، وقد توقع لي 
املنجم مايك فجالي، بأنني هذا العام 
سأتزوج ولكن في السر، وبالتأكيد 
لن أتزوج في السر، ألني إذا تزوجت 
أريد أن أكون وعريسي سعيدين، 

وهذا يلزمه أن نعترف بزواجنا.

سيرين عبدالنور 
تنفي شائعة 

والدتها

م  شذى حسون: منجِّ
توقع زواجي سرًا

سيرين عبدالنور

شذى حسون

تعرضت الفنانة تيسير فهمي 
التي حضرت احتفال يوم البيئة 
ال���ذي نظمته اجلمعية  العاملي 
املصرية للتشريعات الصحية 
والبيئية ملوقف محرج جدا، بعدما 
داعبها د.جمال جوردون رئيس 
اجلمعية املصرية للتشريعات 
الصحي���ة والبيئية وق���ال لها 
»هو املسلسالت اللي هتتعرض 
في رمضان اجلاي هيبقى فيها 
رقص وخالع���ة كالعادة؟ وهذا 
ماجعل تيس���ير تتعصب جدا 
وترد عليه بعنف: »اسأل أنس 
الفق���ي.. وبعدين ي���ا دكتور ملا 
تنضفوا البلد من الزبالة وتهتموا 
باألحوال البيئية ابقى اسأل عن 
املسلسالت«، ورمت امليكروفون 
بحركة عصبية وبعد فترة قليلة 

انسحبت من املؤمتر.
القاهرة ـ سعيد محمود  ٭

تيسير وموقف محرج 
في يوم البيئة العاملي


