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الفنان القدير أحمد الصالح

مطرب »ابتلش« في ألبومه 
 اليدي���د النه كل م���ا يروح 
لشركة انتاج علشان توزعه 
يقولوله مو فاضيني لدرجة 
 ان���ه ألبومه ط���اح بچبده.. 

اهلل يعينك!

ألبوم
ممثل����ة توه����ا »درت« انها 
فنانة طلبت من صديقاتها انهم 
ما يأذونها باتصاالتهم وما تبي 
املنتجني ياخذون عنها فكرة مو 
زينة لكثرة ما يرن تلفونها في 
اللوكيشن.. احلمد هلل والشكر!

تلفون
ممثل شاب يعتقد ان اعماله 
»خال����دة« هاالي����ام طلبوه في 
برنامج من����وع صاحبنا طلب 
فلوس علش����ان يطلع فيه مع 
انه اصح����اب البرنامج ربعه.. 

صچ اي شي!

فلوس

آالم شديدة نقلت الزدجالي إلى المستشفى

العتيبي »تاجر نذل« في »حيتان وذئاب«
بعد غياب عن االعم���ال الدرامية، يش���ارك الفنان عبداهلل 
العتيبي في مسلس���ل »حيتان وذئاب« بدور جديد لم يجسده 
م���ن قبل وهو دور »تاجر نذل« هوايته جمع االموال حتى وان 
كانت بطرق غير مشروعة، باالضافة الى انه ال يقدم املساعدة 

ألحد ألنه »نذل« في تعامالته مع عمالئه وأصدقائه.
مسلسل »حيتان وذئاب« من تأليف حمد بدر وانتاج باسم 
عبداالمير وبطولة صالح املال واله���ام الفضالة ورمي عبداهلل 
ونخبة من الوجوه الشبابية اجلديدة التي أثبتت وجودها على 

الشاشة مثل غدير صفر، فاطمة الطباخ، وابرار وآخرين.
املسلسل سيعرض حصريا على قناة »الراي« في شهر رمضان 
املقبل وتدور أحداثه حول الصراع على املال بأسلوب جديد وهو 

من إخراج شعالن الدباس ويقع في 30 حلقة.

مفرح الشمري
أدخل الفنان العماني إبراهيم الزدجالي احد 
مستشفيات مملكة البحرين الشقيقة بعد شعوره 
بآالم ش���ديدة في صدره على أثرها أمر أطباء 
املستشفى مبكوثه لديهم لالطمئنان على حالته 
الصحية السيئة حتى تستقر ألنها بحاجة الى 
متابعة دقيقة وفحوصات طبية معينة، حتى 
يتسنى لهم الوقوف على السبب احلقيقي لهذه 
اآلالم التي ادت النتكاسه بعدما أبلغهم الزدجالي 

بأنها تداهمه من وقت آلخر.
أطباء املستش���فى أبلغوا املخرج السعودي 
عامر احلمود املوجود حاليا في مملكة البحرين 
الش���قيقة لتصوير اجلزء الثاني من مسلسله 
االجتماع���ي »ليلى« بتفاصيل احلالة الصحية 

لنجم مسلسله إبراهيم الزدجالي، فطلب احلمود 
من الفنانة البحرينية هيفاء حس���ني متابعة 
حالته التي من جانبها لّبت الطلب لدرجة انها 
طلبت من األطباء ان يكون عالج الفنان العماني 
ابراهيم الزدجالي حتت إشرافها، باالضافة الى 
انها هي من تعطيه األدوية الالزمة الس���تقرار 
حالته الصحية السيئة حتى يتماثل للشفاء، 
خاصة انها حاليا تعيش بتوتر وقلق نظرا ملا 

تعرض له الزدجالي.
ما سبق ما هو إال أحد املشاهد الرومانسية 
املؤثرة في أحداث مسلسل »ليلى« بجزئه الثاني 
ال���ذي كتبته د.ليلى الهالل���ي ومن إنتاج قناة 
أبوظبي، بينما املنتج املنفذ له هي مؤسس���ة 

ليالي لإلنتاج والتوزيع الفني.

عبداهلل العتيبي

يعتبره نقلة نوعية في مسيرته الفنية

أحمد الصالح مع »هوامير الصحراء« للمرة الثانية

للناس  توعوي�ة  رس�الة  يحم�ل  العم�ل 
وس�عيد بنج�اح الج�زء األول الع�ام الماضي

خالد حسين
عبر الفنان القدير أحمد الصالح عن 
سعادته باملشاركة في اجلزء الثاني ملسلسل 
»هوامير الصحراء« كاشفا عن حبه لدوره 
اجلديد في العمل الذي حاز جناحا كبيرا 
عن����د عرضه في ش����هر رمضان املاضي 
خصوصا انه يط����رح قضايا اجتماعية 
مهمة وفيها رسالة توعوية للناس وقال 
خالل املؤمتر الصحاف����ي الذي عقد في 
اململكة العربية السعودية مع جنوم العمل 
لتوقيع عقودهم للمش����اركة في اجلزء 
الثاني: »هوامير الصحراء« نقلة نوعية 
في مسيرتي الفنية خصوصا ان قصته 
مكتوبة بطريقة متقن����ة واالخراج واع 
ومحترف واألبطال كلهم جنوم وأجادوا 
في تأدية أدوارهم مؤكدا ان اجلزء الثاني 

سيكون أكثر اثارة من اجلزء األول.
واضاف: أشكر كل من ساهم في جناح 

العمل العام املاضي وأمتنى ان نقدم كل ما 
يرضي اجلمهور في اجلزء الثاني مشيرا 
ال����ى ان مثل هذه النوعي����ة من األعمال 
الدرامية تستقطب املشاهدين في كل مكان 

ألنها تعرض لقصة تشابه الواقع.
يذكر ان املسلس���ل انتاج »روتانا 
خليجية« من تأليف الكاتب عبداهلل بن 
بخيت وبطولة نخبة من جنوم الدراما 
اخلليجية يتقدمهم الفنان القدير أحمد 
الصالح، س���عد خضر، محمد بخش، 
سمير الناصر، سعيد قريش، ميساء 
مغربي، علي السبع، عبداهلل العامر، 
مرمي الغامدي، مطرب فواز، ماجد مطرب، 
دريعان الدريع���ان، عبدالعزيز املبدل 
وزهور حسني وأميرة محمد وتتعرض 
قصت���ه للعالقات بني الطبقات الثرية 
وما يتخللها من مشكالت وصراع على 

الصالح مع ميساء مغربي في مشهد من مسلسل »هوامير الصحراء« اجلزء األولالنفوذ واملال.

أكدت أنها تغني ما يعبر عنها كامرأة

إليسا: نانسي عجرم أكثر فنانة تنافسني
       بيروت � بولين فاضل

بدقة وعناية تختار النجمة اليسا اطالالتها االعالمية لتقول ما تريد ان تقوله السيما اذا 
كان هناك عمل جديد لها يس���تحق منها االهتمام والدعم، بهذا املعنى اختارت اليسا االطاللة 
عب���ر اذاعة »صوت الغد« اللبنانية لتق���ول الكثير عن ألبومها االخير وتتحدث عن احلب 

والزواج وغير ذلك من املواضيع.
اليسا التي بدت سعيدة وفخورة جدا بنجاح ألبومها »تصدق مبني« قالت ان 

عملها كسر الدنيا مستندة في ذلك الى ما كتبته الصحافة التي انصفتها 
كثيرا هذه املرة على حد تعبيرها.

ولفتت الى انها نادرا ما تستمع الى ألبومها بعد صدوره في 
االسواق، اال انها جتد نفسها اليوم تستمع الى ألبوم »تصدق 

مبني« وكأنها ليست من يؤدي اغنياته.
واضافت تقول عن ألبومها: البطل في هذا العمل 

هو الكلمة وقد وفقني اهلل مبواضيع غير س���هلة 
على االطالق قد ال يج���رؤ البعض على غنائها، 
انا مثال عندما سمعت اغنية »من غير مناسبة« 
التي تتناول موضوع العنف، ترددت في غنائها 
خصوصا انها املرة االولى التي يتم فيها التطرق 
الى ه���ذا املوضوع في اغنية عربي���ة، اال اني قلت 
لنفس���ي مادمت اعد فنانة جريئة ومادام الفن رسالة، 

فلم ال اغنيها؟
واكدت اليس���ا انها تغني ما حتس���ه وما يعبر عنها 
كامرأة مش���يرة الى انها ليست من النوع الذي يخاف بل 
لديه���ا جرأة فائقة في عملها وهي املقتنعة بأن من يخاف 

ال يتقدم في عمله.
وتوقفت اليسا عند عالقتها بالصحافة، فأوضحت انه ال 

عالقة مباشرة تربطها بها وهي تفضل ان تكون على مسافة 
واحدة من جميع الصحافيني كي يكتبوا عنها بكل ش���فافية، 

واضافت: لست قريبة جدا من الصحافيني وفي الوقت نفسه لست 
بعيدة جدا عنهم، فعندما يكون لدي جديد اتقرب منهم كي احتدث 

عن عملي واسوق له، وعندما ال يكون عندي ما احتدث عنه ابتعد، وفي 
النهاية ليس مطلوبا من الصحافيني ان يكونوا اصدقائي املقربني.

ووصفت عالقتها اليوم مع شركة »روتانا« باجليدة مشيرة الى انها لم تواجه 
مرة مشكلة على صعيد امليزانية املرصودة العمالها، وقالت انها عادت الى »روتانا« بسبب 

مدير الش���ركة س���الم الهندي املؤمن بها وبطاقتها، مشيرة الى انه لم يعد مبقدورها ان تعمل 
س���وى معه، وتابعت تقول: في مرحلة من املراحل حصل س���وء تفاهم بيني وبني »روتانا« 
وحينها زعلت وشعرت بأن عالقتي بالش���ركة انتهت، وال انكر ان مفاوضات حصلت يومها 
مع اكثر من ش���ركة انتاج اال اني لم اس���تطيع التوقيع مع أي منها، ومن هذا املنطلق أقول 

اليوم اني ال أترك »روتانا«.
وأكدت انها ال تخشى من اليسا جديدة على الساحة ألن كل فنان له هوّيته وما من فنان يأخذ 

مكان اآلخر والدليل ان كبار النجوم اليزالون متميزين ولم يأت مثيل لهم.
ورأت ان الفنانة نانس���ي عجرم هي أكثر فنانة منافسة لها من حيث الشهرة ولو ان كال منهما 
تغن���ي لونا مختلفا، وقالت انه تعنيها متابعة ما يقدمه الفنانون الذين يتش���ابه لونهم الغنائي 
م���ع لونها مثل الفنان عمرو دياب، وقالت: انتظر دائما ما س���يقدمه عمرو دياب لكون 
أغنياتي تشبه أكثر ش���يء أغنياته حتى انني أكثر من ينافسه في مصر جلهة 

املبيعات، هكذا يقولون لي.
وردا على س���ؤال حول عالقتها بالفنان وائل كفوري، أوضحت انه 
صديق لها وهو من أكثر األشخاص املقربني الى قلبها في الوسط الفني 
لكن من دون ان يعني ذلك ان تبوح اليه بأسرارها، مؤكدة انه ال 
ينقصها األصدقاء وهي ال تسعى الى بناء صداقات في الوسط 

الفني لكونها تؤمن باملثل القائل »عدّوك عدّو الكار«.
وعن تهمة الغرور التي تالزمها، قالت انها ليست مغرورة 
بل الصحيح انها تعرف حجمها وتثق بنفسها، مضيفة انها 
من النوع اخلجول وخارج جّو الفن هي ش���خص عادي 
جدا، حيث قالت: أنا ال أشعر بأهميتي كشخص اال عندما 
أكون في حضرة جمهور أتى لسماعي أو عندما أكون في 
مناسبة لها صلة مباشرة بعملي، ماعدا ذلك أنا شخص 

عادي وفي البيت وبني أهلي أنا لست اليسا النجمة.
وتوقفت اليسا عند احلب والزواج، فقالت انها لم تصل 
مرة الى ش���عور املرأة التي غنت »عبالي حبيبي>، رغم 

انها حتب ان تعيش مضمون هذه األغنية في احلياة.
وع���ن مواصف���ات الرجل الذي ميك���ن ان تقع في حبه 
وترتب���ط به، قالت: الرجل عندي ه���و موقف وكاراكتير ال 
مجرد ش���كل جميل، واألهم بالنسبة لي هو ان أشعر باألمان 
الى جانبه، يجب ان أتزوج عن حب لكن في الوقت نفسه يجب 
ان أحّكم عقلي ألدرك ما اذا كان هذا الشخص مناسبا لي أم ال، في 
موضوع الزواج ال أخاطر الس���يما اني ال أحب الطالق وحت ى أكره 

هذه الفكرة.
أم���ا عن موقفها في حال خّيرت بني الفن والزواج، أجابت: ال أتنازل عن 
الفن من أجل الش���ريك خصوصا بعدما وصلت الى ما وصلت اليه في الفن، ثم 

أنا ال أرى ما يحول دون اجلمع بني احلب والفن.
وعما ينقصها وتطلبه من اهلل، قالت اليس���ا: ال أطلب سوى دوام الصحة لي وألهلي والناس 
املقربني مني، ما من انس���ان ينال كل ش���يء في احلياة لكني أرى ان اهلل أعطاني أكثر بكثير من 
غي���ري، احلمد هلل أنا ناجحة في عملي وصحتي جيدة وعائلتي الى جانبي وكثيرون يحبونني، 

كما اني قادرة على العيش بالطريقة التي اعتدت عليها »شو بدّي أحسن من هيك؟«.

نانسي عجرم

إبراهيم الزدجالي


