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ممثل شاب متضايق حيل من 18
انتشار بعض الصور اخلاصة فيه 
باالنترن���ت ويحاول انه يلغيها 
علشان ما تأثر على حياته الفنية 
اللي مستواها »عالي« هااليام مثل 

ما يقول.. خير ان شاء اهلل!

ممثلة بعدما صارت مقدمة 
برامج هااليام »حاس���ة« انها 
جنمة النجوم رافعة خشمها على 
الصحافة وحاطتلها سكرتيرة 
علشان ترد على الناس بدالها.. 

احلمد هلل والشكر!

صور نجمة
مقدمة برامج »عاهدت« 
املسؤولني في القناة اللي 
تشتغل فيها بأنها تكون 
ملتزم���ة معاه���م بعدما 
هددوها باالستغناء عنها.. 

زين يسوون فيچ!

تهديد

البارود مع عبداحملسن القفاص في مشهد من مسلسل »أنني«

مشهد من كليب »عيشني« عبدالعزيز كسار

»عيشني«.. عبدالعزيز كسار عاطفي
عبدالحميد الخطيب

في اول تعاون له مع املخرج وليد محمود انتهى املطرب الشاب 
عبدالعزيز كس���ار من تصوير اغنية س���ينغل جديدة حتمل اس���م 
»عيشني« من كلمات عمرو مجدي واحلان علي شعبان وتوزيع كرمي 
عبد الوهاب، وهي باللهجة املصرية وقد مت تس���جيلها خالل الفترة 
السابقة باستديوهات القاهرة.  وعن شعوره بعد االنتهاء من تصوير 
األغنية قال كسار: سعيد جدا بالكليب خصوصا انه ذو طابع شبابي 
واحداثه تواكب االجواء العاطفية التي منر بها في حياتنا، واعتبره 
هدية وعيدية جلمهوري احلبيب، والس���يما انني طرحته بعد فترة 
عيد الفطر السعيد مباشرة، وامتنى ان ينال رضاهم عند عرضه على 
قناة ميلودي هيتس قريبا، مش���يدا بالرؤية الرائعة للمخرج وليد 
محمود والذي اخت���ار مواقع تصوير جميلة في مصر كذلك املوزع 
كرمي محمود وامللحن علي شعبان والشاعر عمرو مجدي الذين اعطوه 

من وقتهم لكي تنجح االغنية.

عبدالحميد الخطيب
عب����ر الفنان احم����د البارود 
عن سعادته باالصداء االيجابية 
التي حظي بها مسلس����ل »انني« 
الذي عرض على شاشة تلفزيون 
الوطن خالل شهر رمضان املبارك 
مثمنا اختيار املخرج محمد دحام 
الشمري له للمشاركة مع نخبة 

من النجوم.
واض����اف ف����ي تصري����ح ل� 
»األنباء«: »أنني« من ابرز االعمال 
التي عرضت هذا العام السيما انه 
ثري باالحداث الش����ائقة املليئة 
باملفاجآت والبعيدة عن االبتذال 
واالس����فاف، وهذه النوعية من 

االعمال الدرامية ناجحة ومحببة للجمهور.
واستطرد: وما زاد من جمال املسلسل هو الرؤية الرائعة للمخرج 
محمد دحام الذي قدم طرحا جديدا في االخراج يعتمد على الواقعية 
في رصد قصص احلب وبعض العالقات اإلنسانية واثرها على االسرة 
واملجتمع. وتابع: لقد جسدت دور ضابط انقاذ بحري في خفر السواحل 
تواجهني عدة مشكالت وتدور بعض املواقف االكشن خالل عملي وهو 

دور جديد بالنسبة لي وامتنى ان اكون وفقت في ادائه.
وزاد البارود: لقد آثرت املش����اركة في عمل واحد هذا العام حتى ال 
اشتت نفسي ولتكون عودتي الى الساحة الفنية مقننة بعد ابتعادي 
عنها لس����بب مرض ووف����اة والدي رحم����ه اهلل وحاليا ادرس بعض 
العروض وس����أختار األجود منها والتي تناس����ب طموحي وترضي 
جمهوري الذي ينتظر اجلديد مني دائما. اجلدير بالذكر ان مسلس����ل 
»أنني« تأليف مها حميد واخراج محمد دحام الشمري وبطولة صالح 
املال ولطيفة املجرن ومحمود بوشهري وعبداحملسن القفاص واحمد 

البارود وعدد من النجوم.
وقد حظي باهتمام كبير خصوصا انه دق ناقوس اخلطر لالبتعاد 
عن بعض العادات الدخيلة على مجتمعنا ولالهتمام بتربية االبناء.

ثّمن اختيار دحام له ليشارك في العمل 

البارود: »أنين« ابتعد عن االبتذال

سعد: تامر حسني ليس نجم الجيل 

القاهرة – سعيد محمود
يستعد املطرب احمد س����عد للقيام بأولى أعماله السينمائية من 
خالل فيلم يقوم حاليا املؤلف ناصر عبدالرحمن بكتابته واسمه املؤقت 
»أمير العاشقني«. وأبدى أحمد سعد خالل حفل تكرميه من قبل جريدة 
»املوجز« التي اختارته كأفضل »تتر« في شهر رمضان عن مسلسلي 
»مملكة اجلبل« و»بره الدنيا« اندهاشه من اطالق لقب جنم اجليل على 
املطرب تامر حسني ألنه ليس األفضل بني أبناء جيله بل يوجد مطربون 
متميزون أيضا ويج����ب عدم احتكار أي مطرب للقب األفضل خاصة 
ان تامر مثله مثل أي مطرب له أغاني متميزة وأخرى دون املستوى، 
نافيا أن يكون تامر هو السبب في اكتشافه فنيا كما تردد وهو األمر 
الذي أغضبه وجعله يعتذر عن املشاركة في فيلم »نور عيني« حتى 

ال تثبت تصريحات تامر مبوافقته على املشاركة في الفيلم.

تامر حسني أحمد سعد

أحمد البارود

عّظم اهلل أجرك يا بوخالد
تتقدم اسرة »األنباء« بأحر التعازي واملواساة الى الفنان 
القدير عبدالرحمن العقل )بوخالد( لوفاة املغفور لها باذن 
اهلل شقيقته، زوجة زيد احمد الزيد، وسيوارى جثمانها 
اليوم بعد صالة العصر مبقبرة الصليبخات، سائلني العلي 
القدير ان يتغمد الفقيدة بواس���ع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.


