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علي السعد مع ميساء مغربي في مشهد من »هوامير الصحراء« الفنان القدير أحمد الصالح عبداهلل العامر

تكتم شديد على خالفات »هوامير الصحراء« في الرياض
خالد حسين

وسط تكتم ش���ديد يواصل فريق عمل مسلسل »هوامير الصحراء« 
تصوير باقي مشاهد اجلزء الثاني في الرياض باململكة العربية السعودية 
متهيدا لعرضه في ش���هر رمضان املقبل على شاشة »روتانا خليجية«.  
وف���ي ظل التكتم الش���ديد من قبل القائمني على املسلس���ل اال ان احدى 
الصحف السعودية أكدت وجود خالفات بني املمثلني املشاركني في العمل 
منها خالف بني املنتج عبداهلل العامر والفنان علي الس���عد حول األجر 
مما اضطر مدير قناة »روتانا خليجية« تركي الش���بانة للتدخل وانهاء 
املوضوع، كذلك وجود خالفات بني مجموعة من املمثلني واملنتج عبداهلل 
العامر، مما قد يؤثر على العمل وحضوره على شاشة »روتانا خليجية« 

خالل شهر رمضان املبارك.
اجلدير بالذكر ان مسلسل »هوامير الصحراء« يتناول حياة الطبقات 
الغنية والصراعات الدائ���رة فيها من اجل املال والنفوذ وهو من تأليف 
الكاتب عبداهلل بن بخيت والفنان عبداهلل العامر، ويتكون من 30 حلقة، 
وم���ن بطولة عدد من الفنانني منهم الفنان القدير أحمد الصالح، س���عد 
خضر، ميس���اء مغربي، علي السبع،، مي عبداهلل، محمد بخش، مطرب 
فواز، سمير الناصر، عبداهلل العامر، مرمي الغامدي، سعيد قريش، ماجد 
مطرب، أميرة محمد، في الش���رقاوي، علي السعد وآخرون، وسيعرض 

على قناة روتانا خليجية خالل رمضان الكرمي. 

ألبوم ناتاشا الجديد إلى »روتانا«

فيفي عبده إرهابية في أميركا

دنيا سمير.. صغيرة على الحب

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
يطرح املنتج ذياب متعب خالل أيام ألبوما جديدا للفنانة اللبنانية 
ناتاشا، ويضم عشر أغان منوعة ما بني املصري واخلليجي واللبناني، 

وسيؤول توزيع العمل الى شركة روتانا للصوتيات.
 وأكد ذياب أن األلبوم احتوى على أعمال خفيفة تناس����ب ما هو 
مطلوب ومطروح في س����وق الكاس����يت وقال: األعمال املوجودة في 
األلبوم من األغاني املرغوبة واملطلوبة في سوق الكاسيت ولذا نتوقع 

أن يلقى األلبوم صدى طيبا عند طرحه.
يذكر أن ذياب متعب فتح له ش���ركة إنتاج فني وهي شركة »ود« 
لإلنتاج الفني، كما كان له العديد من األعمال التي تعاون فيها مع مجموعة 
من الشعراء املعروفني على مستوى العالم العربي، منهم الشاعر تركي 
الس���ديري الذي كون معه ثنائيا في فت���رات ماضية وحققا جناحات 
منقطعة النظير، وكذلك الفنان فضل شاكر الذي تعاون معه في أغنية 
»يا غاي���ب« وكذلك الفنان وائل كفوري بأغنية تبكي الطيور والفنان 

ريان في أغنية »كانت روحي« وهي من كلمات الشاعرة صمت.

القاهرة ـ سعيد محمود
اكد احد املقربني من الفنانة فيفي عبده انه مت ترشيحها للمشاركة 
في فيلم اميركي وذلك بعد ان قام احد املصورين املصريني بعمل معرض 
في اميركا لصوره الفوتوغرافية التي تضمنت عدة صور للنجمة فيفي 
عبده والتي القت اعجاب مخرج اميركي فطلب احلصول على رقم تلفونها 
لالتفاق معها على القي����ام بدور في فيلمه اجلديد. والدور عبارة عن 
سيدة تعمل في محل وحتاول احدى املنظمات االرهابية االتفاق معها 
على املشاركة في عملية لتفجير عبوة ناسفة ولكنها تبلغ السلطات 

واالنتربول حملاولة انقاذ االبرياء من هذا العمل االرهابي.

نفت الفنانة الشابة دنيا سمير غامن وقوعها في احلب وانها تنظر 
الى احلب مبعناه الواس����ع، فهي ترى احلياة بحب، اما حب اآلخر فلم 
ي����أت بعد وهي مازالت صغيرة الس����ن، وقالت: ال ابحث عن البطولة 
املطلق����ة، املهم ان ألعب الدور ال����ذي يضيف لي فأنا في مرحلة مهمة 
حتتاج الى الدقة في االختيار وال حتتاج للبطولة وحتمل مسؤوليتها، 
واكدت انها توقفت حاليا عن الغناء النها تعاقدت على ألبوم ولم يتم 
تنفيذه ومت فسخ العقد، وقالت: احاول جتهيز اغنياتي ولكن ظروف 
التمثيل تؤجلها من وقت آلخر وال اريد ان اسلق االغاني فإما ظهورها 

باملستوى الذي ارضاه او اؤجلها.

ناتاشا

فيفي عبده

دنيا سمير غامن


