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ممثلة بعد ما »حلمت« 
بالش���هرة الكبي���رة اللي 
راح حتققها في مسلس���ل 
رمضاني هاأليام متضايقة 
ألن مخرج العمل استبدلها.. 

اهلل يكون بعونچ!

ممثل���ة هاجمت احد 
املنتج���ن الل���ي خالها 
تعيش ب� »حوسة« بسّبة 
طلبات���ه اللي ما تنتهي 
علشان تكون بطلة عمله 

اليديد.. زين تسوين!

استبدال هجوم
ما ندري ليش مت تكرار حلقات 
املسلسل اإلذاعي »الكذاب« أكثر من 
مرة في األسبوع من غير ما تنتبه 
مراقبة التنسيق لهالشيء علشان 
ما تفقد مس���تمعي هذا املسلسل 

اجلميل.. سؤال بحاجة إلجابة!

تكرار

تشارك في »هوامير الصحراء 2« و»حريم عنزروت«

مي عبداهلل تحاول إثبات وجودها أمام عائلة زوجها
عبدالحميد الخطيب

رغم االنتقادات احلادة التي تعرض 
لها اجلزء االول من مسلسل »هوامير 
الصحراء« اال انه استطاع ان يستقطب 
املشاهدين للقصة الرائعة التي يتناولها 
الطبقة  والتي تتحدث عن صراعات 
املخملية في املجتمعات اخلليجية من 
خالل تقدمي حياة االثرياء وما فيها من 
منافسة من أجل املال واملتعة وجتاهلهم 
القائمن  للقيم واالخالق، مما شجع 
على انتاجه لعمل جزء ثان سيعرض 
على شاشة »روتانا خليجية« في شهر 

رمضان املقبل. 

زوجة قوية

ولهذا السبب تتواجد الفنانة مي 
عبداهلل حاليا ف���ي الرياض عاصمة 
اململكة العربية السعودية الستكمال 
تصوير مش���اهدها في اجلزء الثاني 
ل�»هوامير الصحراء«مع املخرج أمين 
شيخاني حيث جتسد فيه دور الزوجة 

القوية الشخصية على زوجها الفنان 
سمير الناصر، والتي حتاول باستمرار 
السيطرة عليه إلثبات وجودها وسط 
عائلته الثرية رغم مواجهتها ملشاكل 

عدة في حياتها.
وقد عبرت مي عن سعادتها بالتعاون 
مع فريق العمل وادارة االنتاج مشيرة 
لرقيهم الكبير والعالي في التعامل وان 
مخرج العمل يحرص على أن يجمع 
الفنانن املش���اركن على مبدأ احلب 

وروح التعاون.

مفارقات كثيرة

من جانب اخر تتصدى مي عبداهلل 
للبطولة املطلقة في املسلسل الكوميدي 
»حرمي عنزروت« مبشاركة نخبة من 
أملع النجوم منهم: هيا الشعيبي، شهاب 
حاجية، واخرون وجتسد في العمل 
دور زوجة عنزروت »شهاب حاجية«، 
اس���مها »فتحية«، حتدث لها مواقف 
ومفارقات كثيرة م���ع فضيلة »هيا 

الشعيبي )زوجة عنزروت االولى(.

تكلفة عالية

ومن املعروف ان فريق عمل مسلسل 
»هوامير الصحراء« بدأ تصوير اجلزء 
الثاني في الرياض بعد أن مت االتفاق 
على انها هي املدينة الوحيد التي سيتم 
تصوير جميع مشاهد املسلسل فيها، 
لتجنب التكلفة العالية التي وقع فيها 
املسلسل خالل اجلزء األول الذي مت 
في ثالث دول وهي السعودية واملغرب 

وفرنسا.
يذكر أن  العمل يتكون من ثالثن 
حلق���ة وهو من تألي���ف عبداهلل بن 
بخي���ت وبطولة نخب���ة من جنوم 
الدراما السعودية واخلليجية منهم: 
أحمد الصالح، ميس���اء مغربي، علي 
السبع سعد خضر، محمد بخش، مرمي 
الغامدي، سمير الناصر، سعيد قريش، 
عبداهلل العام���ر، مطرب فواز، ماجد 

مطرب، وأميرة محمد واخرين.

مي مع زوجها في »هوامير الصحراء2« الفنان سمير الناصر مي عبداهلل ..في مشهد من مسلسل »حرمي عنزروت«

نجوى كرم ترجئ ألبومها 
إلى ما بعد رمضان

بيروت ـ بولين فاضل
ارجأت الفنانة جنوى كرم طرح ألبومها اجلديد في 
األسواق الى ما بعد شهر رمضان املبارك بسبب انشغال 

الناس بكأس العالم في كرة القدم.
جنوى كانت طرحت اخيرا بشكل منفرد اغنية بعنوان 
»بالروح بالدم« من كلمات سليم غسان وأحلانه، كما 
قامت بتصويرها مع املخرج فادي حداد على مدى ثالثة 
ايام، ويروي الكليب قصة حب بن جنوى وش���رطي 
سير نش���أت عقب ايقافها عند حاجز مرور للتدقيق 

في أوراقها.

القبض على السعدني  بتهمة القتل
 ألقت الشرطة القبض على املمثل الشاب أحمد صالح السعدني، 
بعدما صدم مساء أمس األول مزارعا بسيارته في منطقة العمرانية، 
مم���ا أدى لوفاته على الفور، وكان رئيس مباحث قس���م ش���رطة 
العمرانية بحس���ب احد املواقع االلكترونية قد تلقى بالغا بوقوع 
حادث تصادم أعلى احملور مبنطقة الطالبية، وعلى الفور مت التوجه 
إل���ى الواقعة، وتبن لرجال املباحث م���ن املعاينة والتحريات أنه 
أثناء استقالل أحمد السعدني لس���يارته اصطدم بشخص يدعى 
»عبدالعاطي توفيق صابر« ويعمل مزارعا، ومقيم بسنورس في 
الفيوم، وكان االول قد صدمه بسيارته اثناء عبوره الطريق، مما 
أدى إلى وفاته في احلال، فحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 22805، 

أحمد السعدنيوجتري النيابة حاليا التحقيق.

روال لـ »األنباء«: وقف أغنية  »إيه ده إيه ده«  كارثة علّي
.. وأنا المطربة العربية الوحيدة بختام كأس العالم

وملاذا أستفيد؟ أوال: أنا لست 
غاوية مشاكل، ثانيا: أنا تكلفت 
على هذه االغنية وفي حال ايقاف 
بثها راح »يخترب بيتي« لكوني 
املقتدرات.  الفنانات  لس����ت من 
احلمد هلل »عايشة ومني عايزة 
حدا« لكني لست مقتدرة وليس 
مبقدوري صنع أغنية كل يوم، 
بل أعد للعشرة كلما أردت تقدمي 
اغنية ثم لو ان اغنيتي طرحت 
في االس����واق ولم حتصد إقباال، 
ل����كان يصح رمبا القول ان روال 
سعد حتاول االستفادة من اللغط 
احلاصل لتس����ويق عملها، لكن 
االغنية واحلم����د هلل »فرقعت« 
ولم يكن قد مضى على صدورها 

أربعة أيام.
مش��اركتك  ح��ول  لغط  ثم��ة 
ف��ي كأس العالم في لك��رة القدم 
وحتديدا في االغنية اخلاصة بهذا 
احل��دث، خصوص��ا أننا س��معنا 
عن مش��اركة فنانات أخريات. ما 

تعليقك على املوضوع؟
أوال، نانسي عجرم تروج إلعالن 
خاص بشركة مشروبات غازية من 
خالل اغنية للمونديال، أما هيفاء 
فاسمها لم ُيطرح للمشاركة في 
املونديال خالفا ملا ذكرت. شخصيا 
مت اختياري للمشاركة في حفل 
اختتام كأس العالم والغناء الى 
جانب جنوم م����ن العالم بحيث 
أكون الفنانة الوحيدة في العالم 
العربي املشاركة في هذا احلدث. 
هناك م����ن ال يرغب في تصديق 
هذا االمر ويستكثر عليَّ ذلك وال 
يتمنى لي النجاح، لكن وجودي 
على أرض امللعب في احلادي عشر 
من يوليو املقبل هو أكبر رد على 

املشككن.

اني أشك في ذلك، يحق للملحن ان 
يعطيها لفنانن وثالثة وأكثر، وهذا 
ما حصل في كثير من االغنيات.

هل لديك مانع اذا طرحت هيفاء 
االغنية بصوتها؟

ال يهمن����ي، فق����ط يغنيني ان 
االغنية لي. ثم هي تقول ان االغنية 
ال تهمها وآخر همها، وان املسألة 
هي مسألة مبدأ بالنسبة اليها، فإذا 
كانت آخر همها فلماذا أوقفت لي 
االغنية؟ وإذا كانت مس����ألة مبدأ 
فلم����اذا لم تراج����ع املوضوع مع 

الشاعر وامللحن؟
كم أنت مستفيدة من كل اللغط 

احلاصل؟

االطفال.
في رأيي وف����ي رأي كثيرين 
االلبوم لم يحقق ضجة كما كانت 
تش����تهي وال مجال أبدا للمقارنة 
بينه وبن ألبوم نانسي اخلاص 

باالطفال.
هيف��اء صرحت أخي��را بأن ما 

قامت به ليس موجها ضدك.
)مقاطع����ة( اذا كان كذلك ملاذا 

أوقفت االغنية؟
لكن االغنية تبث حاليا.

االغنية أوقفت اس����بوعا بأمر 
من احملكمة وعندما أبرزت أوراقي 
عدنا الى بثها من جديد. ثم حتى لو 
افترضنا ان االغنية هي نفسها مع 

بيروت ـ بولين فاضل
كأن قدر روال سعد ان تواجه 
دوما املشاكل ووجع الرأس وهي 
اخلارجة لتوها من صدمة مقتل 
ابنة عمها طعنا بالس����كن على 
يد خادمته����ا. روال وبعد انتهاء 
مرحلة احلداد أرادت لنفسها اغنية 
ايقاعية فرحة على غرار أغنية 
»عن اذنك يا معل����م« فاختارت 
اغنية مصري����ة بعنوان »ايه ده 
ايه ده« لتفاج����أ بالفنانة هيفاء 
وهبي تدعي عليها امام احملاكم 
املصري����ة املختصة على خلفية 
ان االغنية لها وهي متلك تنازال 
بها، فم����اذا في التفاصيل، وماذا 
قالت روال ل� »األنباء« عن اللغط 

احلاصل؟
ما آخر مس��تجدات االش��كال 
احلاص��ل بينك وبني الفنانة هيفاء 
وهبي على خلفي��ة اغنية »ايه ده 

ايه اده«؟
أنتظر ما ستحكم به احملكمة، 
لكني على ثقة بان اغنيتي غير 
اغنيته����ا وم����ا من تش����ابه في 

اللحن.
هيفاء ماذا تقول؟

تقول ان االغنية لها علما انها 
متلك تنازال بها كعنوان فحسب 
بينم����ا أنا أملك تن����ازال بالكالم 

واللحن.
اذن كي��ف تفس��رين كل هذا 

اجلدل؟
أفسره بأن هيفاء غائبة منذ 
مدة عن الس����احة وهي بحاجة 
ألن تفتعل أم����را لُتحدث ضجة 
حولها. هكذا أفسر ما يجري وقد 
بتنا معتادين على أساليب هيفاء 

للبروز والعودة الى الساحة.
لكنها طرحت من��ذ مدة ألبوم 

روال سعد


