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تشارك نخبة من النجوم »أنين« على »الوطن«

»سكتم بكتم«..
أميرة محمد عانس في رمضان

شيرين تتهم مخرج كليبها »انكتبلي«
بمحاولة إفساد عالقتها بهيفاء وهبي

القاهرة سعيد محمود
اتهمت املطربة املصرية شيرين عبدالوهاب 
مخرج آخر كليباتها »انكتبلي«، مبحاولة إفساد 

عالقتها بهيفاء وهبي وتامر حسني.
وقالت إن حقيقة املخرج انكش���فت، عندما 
أش���يع أن هيفاء غاضبة من عملي معه دون 
استئذانها، وأنها اس���تغنت عن مدير أعمالها 

بسبب ترشيحه إلخراج كليب »انكتبلي«.
وأضافت: احلمد هلل أن���ه قد حدث اتصال 
هاتفي مع هيفاء، قبل أن نقع في حرب كالمية 
على صفحات اجلرائد واملجالت، بحسب صحيفة 

الشروق.
واضافت شيرين: فوجئت بهيفاء تقول لي 
إنه كان يقول عني كالما يس���يء إلى سمعتي 
وصورتي، فكان يدعي أنه يتعب ويبذل مجهودا 
شاقا ويصلح أخطاء كثيرة حتى يخرجني عن 
الصورة التي أظهر عليها في الكليب، كما قال 
له���ا إنني أكرهها وأغار منها، وأش���ياء أخرى 
كثيرة ال يجب ذكره���ا، اجلديد أنه كان يقول 

لي عن هيفاء نفس الكالم.

 عبدالحميد الخطيب
بعد النجاح الكبير الذي حظي به اجلزء االول 
من »هوامير الصح���راء« تواصل الفنانة أميرة 
محمد تصوير مشاهدها املتبقية من اجلزء الثاني 
للمسلسل والذي سيعرض على »روتانا خليجية« 
خالل ش���هر رمضان املبارك، وتشارك فيه مع 
نخبة من أملع النجوم منهم الفنان القدير أحمد 
الصالح وميساء مغربي، وزينة كرم، وآخرون 
ويناقش العمل الصراعات بني الطبقات الغنية 

وتأثيرها على األسرة واملجتمع.
كم���ا انتهت أمي���رة من تصوي���ر دورها في 
مسلسل »أنني« انتاج »هارموني لالنتاج الفني« 
ويتصدى إلخراجه املبدع محمد دحام الشمري، 
واملسلس���ل بطولة صالح املال، ش���يماء علي، 
محمود بوشهري، لطيفة املجرن، شذى سبت، 
وعدد من الفنانني، وس���يعرض على تلفزيون 

»الوطن« في شهر رمضان، حيث جتسد فيه دور 
مصورة في أحد االفراح تتعرض لعدة مواقف 
مع املدعوين فيه، ويستعرض العمل العالقات 
االنسانية وتأثيرها على االفراد وكيفية مواجهة 

املشكالت احلياتية.
من جانب آخر، وتأكيدا على مبدئ�ها ان تكون 
االعمال الت���ي تقدمها متوازنة ب���ني الكوميديا 
والتراجيديا، تش���ارك الفنانة أميرة محمد في 
مسلسل »سكتم بكتم«، وهو عمل كوميدي من 
تأليف عبدالعزي���ز املدهش، إخراج عبداخلالق 
الغامن، وبطولة فاي���ز املالكي، فخرية خميس، 
وس���عاد علي وآخرين. وجتسد فيه شخصية 
معلمة فاتها قطار الزواج )عانس( وتكون شقيقة 
فايز املالك، حيث حتدث بينهما مواقف طريفة في 
عملها وبيتها، وسيتم عرضه في شهر رمضان 

على عدة قنوات فضائية.

أميرة محمد في مشهد من مسلسل »هوامير الصحراء«

هيفاء وهبي


