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منتج قاعد يدور على 24
واسطة علشان يكون من 
ضم���ن املكرم���ن في احد 
املهرجانات مع ان اعماله 
كلها قص ولزق.. على شنو 

يكرمونك ياحلبيب!

ممثلة شابة كان »ودها« 
انها تس���تمر ف���ي تصوير 
مشاهدها بعمل درامي النه 
في���ه نخبة من النجوم بس 
اعتذرت بسبة تصرفات مدير 

انتاجه.. زين تسوين!

تكريم تصرفات

.. في مشهد من مسلسل »حرب اجلواسيس« هشام سليم »فتح اهلل املصراويه«

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد

تابع الجزء الثاني لـ »المصراوية« وأعجب بأداء ممدوح عبدالعليم

هشام سليم بدأ رحلة »البحث عن سعيد مهران«

يتعاون خالل ألبومه الجديد مع أصحاب الخبرات والشباب

»ليلة عمر« عبداهلل الرويشد في مارس المقبل
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

يطرح سفير األغنية اخلليجية 
عبداهلل الرويشد في شهر مارس 
املقبل ألبومه اجلديد بعنوان »ليلة 
عمر 2010«، الذي يعود للتعاون 
فيه مع الفنان امللحن خالد الشيخ 
بعد غياب 5 س���نوات في أغنية 
طويلة بالفصحى، كلمات فتحية 
العجالن، كما يعود لشقيقه محمد 
الرويش���د في أغنية من كلمات 
اإلمارات���ي الش���اعر عبدالعزيز 

عبدالهادي، ويضم األلبوم تعاونا 
الشاعر »الساهر« في أغنية  مع 
»وال لغيرك« من أحلان عبداهلل 
القعود الذي ق���دم أغنية »حكي 
فاضي« من كلمات الشاعر سعود 
الشربتلي، وتعاون الرويشد مع 
امللحنة األنن، كما تعاون الرويشد 
مع الشاعر سعد الصواغ في أغنية 
»نعم آمر«، أما أغنية »قول واهلل« 
والتي هي الديو مع الفنانة أحالم 
من كلمات الشاعر سلطان املجلي 

وأحلان فايز الس���عيد والتي مت 
تصويرها في بيروت فستطرح 
»سنغل« منفردة في ألبوم توزعه 

»روتانا«.
وقد تعاون الرويشد في ألبومه 
مع العديد من جنوم الشعر واللحن 
من جيل الشباب في إضافة جديدة 
يقدمها لتميز ألبومه اجلديد، كما 
حلن الرويشد لنفسه قسما كبيرا 
من أعماله، كما تعامل مع األسماء 
التالية حلنا وكلمة: محمد الشيخ، 

فتحية العجالن، علي الشرقاوي، 
الرويش���د، عبدالعزيز  محم���د 
عبدالهادي، جابر الكاس���ر، علي 

مساعد ومطيع العوني.
وم���ن خ���الل األعم���ال التي 
سيقدمها الرويش���د سنجد انها 
مزيج بن اصحاب اخلبرات من 
الشعراء وامللحنن وما بن الشباب 
الطامحن لألعمال املتميزة وهي 
»خلطة« يتمنى الرويشد ان ترضي 

جماهيره.

عبدالحميد الخطيب
بعد حصوله على لقب افضل ممثل تلفزيوني عن مسلسله »حرب 
اجلواسيس« الذي عرض العام املاضي من اخراج نادر جالل وتأليف 
صالح مرسي وبطولة منة شلبي ورانيا يوسف وآخرين، يواصل 
النجم املصري هشام سليم رحلته في تقدمي االعمال التي حتمل الطابع 
البوليسي االكشن وذلك من خالل مشاركته في مسلسل »البحث 

عن سعيد مهران« الذي سيعرض في شهر رمضان املقبل.
وعن اجتاه سليم لهذه النوعية من االعمال قال ل� »األنباء«: احب 
تقدمي مسلسالت مختلفة وهذه النوعية موجودة ولها مشاهدوها، 
فقد قدمت من قبل »ظل احملارب« و»حرب اجلواسيس« وناال اعجاب 

الناس، مؤكدا ان اي عمل جيد سيفرض نفسه في ظل الزحام الدامي 
الشديد في الشهر الكرمي.

وبسؤاله عن مستوى الدراما املصرية قال: هي بخير وما يقال عن 
تراجعه���ا غير صحيح وامنا هو كالم صادر ع���ن قلة من الصحافين 

واالعالمين ش���غلهم الشاغل هو تكسير الهمم من اجل جني بعض املال 
والش���هرة على حساب اآلخرين ولالس���ف املوضوع اصبح شطارة وكله 

عاوز يستفيد وبس.
وحول اعتذاره عن اجلزء الثاني ملسلس���ل »املصراوية« اوضح س���ليم 

ان اعت���ذاره جاء بعد ان كتب على تتر املسلس���ل ان غادة غادل هي بطلة 
اجلزء الثاني فشعر بانه ال مكان له في اجلزء الثاني واكتفى باالول لذلك 
اعتذر وقال مستعجبا: حتى غادة عادل التي كتب عنها انها بطلة اجلزء 
الثاني اعتذرت، مؤكدا انه شاهد اجلزء الثاني واشاد بأداء الفنان ممدوح 

عبدالعليم وتقمصه للشخصية ببراعة.
وفي مداعبة من »األنباء« معه وس���ؤاله عن تراجع مستوى النادي 
االهلي املصري الفترة االخيرة قال سليم: عادي جاد ان يكون لكل فريق 
كبوة، مستنكرا بعض املشككن في مستوى النادي ومديره الفني حسام 
البدري متمنيا ان يتوقف مثيرو هذه االقاويل عن الكالم ملا فيه صالح 

النادي العريق.

هشام مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

هشام سليم

ممثلة صايرة مقدمة برامج 
هااليام تفكر انها تصور بجانب 
احدى السيارات الفاخرة وتوزع 
هالصورة على اجلرايد علشان 
محد يقول عنها جذابة.. احلمد 

هلل والشكر!

تصوير


