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 الفنان القدير
   عبداإلمام عبداهللا

 

 مرام 

 كشفت عن اشتراكها في «كريم وسبع حريم»

  مرام: اإلغراء له مليون طريقة
 اكدت الفنانة مرام أنها إن كانت 
تبحث عن أدوار اإلغراء، فان هناك 
مليون طريقة لذلك، ولكنها تبحث 
عن األدوار اجلريئة التي تتسم 
بالواقعية وحتتـــاج إلى قدرات 
فنية، موضحة أن اإلغراء ليس 
بالضروري في املالبس، فقد يكون 

بـ«تعابير الوجه» أو بالكلمة.
  واضافـــت ان اجتاههـــا إلى 
التمثيل واستمرارها فيه بعدما 
عرفها اجلمهور عن طريق الغناء، 
جاء ألن ظروف بدايتها في الغناء 
كانت مفروضة عليها بسبب عقدها 
مع شـــركة روتانا، ولم تستطع 
فسخ العقد، ملمحة إلى أنها اآلن 
بصدد البحث عن منتج أو دراسة 

إمكانية اإلنتاج لنفسها.
  وعن جديدها اشـــارت مرام 
اثناء حديثها مـــع «ايالف» الى 
أنها بصدد تصويـــر دورها في 
أمل» قائلة  مسلســـل «شـــوية 
انها ضيفة شرف في أول عشر 
حلقات، واسمها «حصة»، وجتسد 
دور أخت البطلة، الذي جتسده 
الفنانة زهرة عرفات، موضحة أنها 

تعتبر السبب األساسي في مأساة 
أختها، ملمحة الى ان الشخصية 
بها العديد من اجلوانب الصعبة، 
الســـيما أنها تعاني من الغيرة 
الشديدة حتى يصبح كل ما تفعله 
في أختها مبرره الغيرة، موضحة 
أن العمل في الوقت نفسه يطرح 
التي تعاني  القضايـــا  عددا من 
منها املرأة في املجتمع، ويحاول 
تســـليط الضوء على ما يحدث 

في الواقع.
  وبعيدا عن طبيعة شخصيتها 
في العمل وتفاصيلها أشارت مرام 
إلى أن قصة العمل رومانســـية 
اجتماعية، وبها خيوط درامية 
كثيـــرة، ولكنها تلتقي في كثير 
من األحداث، وتعالج العديد من 
القضايا التي تهم املرأة، كالزواج 
القســـري، وكيف تواصل املرأة 
احلياة بهذه الطريقة، وما يتبع 
كل ذلك من معاناة، كاشـــفة عن 
اشـــتراكها في مسلســـل «كرمي 
وسبع حرمي» مع باسم عبد األمير، 
واملخرج منير الزغبي، وسيناريو 

هبة مشاري حمادة. 

 بعد مشاركته في «كباريه» و«األكاديمية»

  عبد اإلمام عبداهللا يستنجد بالرئيس المصري

 عبداالمام عبداهللا في مسرحية «فاصل ونواصل»

 زافني قيومجيان عمر الشريف

 تامر حسني

 عمر الشريف: «التشليح» 
سمة السينما المصرية 
حاليًا باستثناء الزعيم

  
  وجـــه النجم العاملي عمر الشـــريف 
انتقادات الذعة للسينما في مصر، واصفا 
اياها بأنها تعتمد على شيئني هما مشاهد 
«التشليح» والكوميديا التي ال تضحك 
فـــي كثير من االحيان باســـتثناء افالم 
الزعيم عادل امام والتي حتظى بنجاح 
كبير عند عرضها في صاالت السينما. 
mbc.» وأضاف الشريف في تصريح لـ
net» أن السينما املصرية تعاني انحدارا 
وفشال ذريعا، مشـــيرا الى أنه من دون 
التشليح والضحك فلن يخرج املشاهد 
من منزله ليقطـــع تذكرة فيلم يتحدث 
مثال عن التاريخ، مؤكـــدا ان ذلك االمر 
يجعله خائفا من جتسيد فيلم سينمائي 
عن رواية لالديب العاملي جنيب محفوظ 
«كفاح طيبة»، والذي من املتوقع أن تنتجه 
وزارة الثقافـــة، الن اجلمهور ال يبحث 
عن أشـــياء تغمه أو ال تضحكه. وتابع 
الشـــريف - الذي يقترب بعد أشهر من 
امتام عامه الثمانـــني - انه ال يفكر في 
يومه فقط وال يلتفت الى املاضي، مضيفا 
أنه كثيرا ما يحاول نسيان املاضي النه 
اذا فكر فيه فلن يعيش املســـتقبل الذي 

هو االهم اآلن.
  وعزا الشـــريف التدهور احلالي في 
الســـينما املصرية الى وجود حتفظات 
عديدة في التصوير، مستشهدا مبسلسل 
«حنني وحنان» الذي وصفه بأنه فاشل، 
اذ واجه صعوبات مع الرقابة بخصوص 
أماكن التصوير نفسها، وقال: التلفزيون 
ايضا ساهم في انحدار السينما، فاجلمهور 
يستسهل املسلسالت ليشاهدها وهو في 
منزله ال يدفـــع مليما واحدا، وبضغطة 
صغيرة على الرميوت كنترول يجد نفسه 

في بلدان العالم كلها. 

 وفاة والد اإلعالمي زافين قيومجيان
 

 تامر حسني يؤجل أكبر حفل في تاريخ مصر

 قرر النجم تامر حســـني إحياء حفل 
لصالح مستشفى ســـرطان األطفال بعد 
غد، وهو احلفل الـــذي جاء اإلعالن عنه 
بشكل مفاجئ بعد الغاء حفله في جامعة 
عني شمس، وذلك رغم االستعدادات التي 
قامت بها اجلامعة متهيدا حلفل تامر الذي 
كان مقررا اقامته االحد املقبل حيث فوجئ 
محبو تامر حسني، حســـب «النشرة»، 

بقرار تأجيل احلفل، رغم االعالنات التي 
مألت شوارع القاهرة والتي وصفت احلفل 
بأنه أكبر حفل في تاريخ مصر، وقد ابدى 
جمهور تامر اســـتياءهم مـــن األمر، وقد 
أعلنت اجلامعة ان السبب في الغاء احلفل 
هو اصابة عميد كلية التجارة باجلامعة 
بجلطة في املخ وبســـبب قرب امتحانات 

نصف العام. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  توفي والد االعالمي زافني قيومجيان ليلة االثنني 
املاضي بعد صراع مع املرض ادخله في االسبوعني 
االخيرين في حالة اخلطر، وقد حصلت الوفاة أثناء 
تقدمي زافني حللقة من برنامجه االسبوعي «سيرة 
وانفتحــــت» ولكن لم يتم اعــــالم زافني باخلبر اال 
بعد انتهاء احللقة. وستجري مراسم الدفن غدا في 
كنيسة القديس كيفورك، وتتقبل العائلة التعازي 
في مطرانية االرمن االرثوذكس يومي السبت واالحد 
املقبلني. واألمر الذي لفت انتباه جميع املشاهدين هو 
ان دموع زافني انهمرت على الهواء مباشرة دون ان 
يعلم بوفاة والده وقد أكد زافني االمر وقال انه تأثر 
ألن احللقــــة تطرقت الى العالقة بني االبناء واآلباء 

وذلك كله قبل ان يعرف بوفاة والده.
  اسرة «األنباء» تتقدم بأحر التعازي الى زافني 

وعائلة الفقيد. 

 عبدالحميد الخطيب
ــل «كباريه»  ــينمائية مث ــالم س ــاركته في أف ــد مش   بع

ــي صاحي» وجناحه فيها يواصل  و«األكادميية» و«مناح
الفنان القدير عبداإلمام عبداهللا مشوار تألقه من خالل 
ــاركته في فيلم «احلقنا يا ريس» مبشاركة نخبة  مش
من جنوم السينما املصرية ومنهم عمرو عبداجلليل 

ومحمد وفيق وأحالم اجلريتلي وآخرون.
ــداهللا- املتواجد في القاهرة هذه     عبداإلمام عب
ــاركته  الفترة لتصوير دوره في الفيلم- ثمن مش
في األعمال الفنية املصرية، مشيرا الى انه يسعى 
ــالة مغزاها ان التعاون  ــن خاللها الى تقدمي رس م

الفني العربي يساعد على تقدمي أعمال راقية 
مبا يصب في النهاية في مصلحة 

املشاهد. 
 

 واضاف عبداهللا في تصريح لـ «األنباء» ان 
«احلقنا يا ريس» من تأليف طارق عبداجلليل 
شــــقيق الفنان عمرو عبداجلليل، يقدم شكال 
جديدا مــــن الكوميديا املغلفة باإلســــقاطات 
السياسية، ملمحا الى ان قصة الفيلم حتمل 
العديد من الرسائل النقدية غير املباشرة، حيث 
تتطرق أحداثه الى حياة اإلنسان البسيط 
الذي يعيش حتت خــــط الفقر ومعاناته 
من التدهور املعيشي الناجت عن الظروف 
السياسية واالقتصادية التي متر بها 
املنطقة العربية، وذلك من خالل قصة 
شاب يعمل في العراق وبعد غياب 
عشر سنوات يعود الى مصر، 
فيصدم بتغير واقع مجتمعه 
البطالــــة والفقر  وانتشــــار 
وازدياد معــــدالت اجلرمية، 
الى احلصول على  فيســــعى 
حقوقه، ويتقدم بشكوى 
للمسؤولني لكن ال احد 
يسمع له فيسعى الى 
ايصال صوته إلى 
أعلى املستويات 
يصل  حتــــى 
ئيــــس  لر
اجلمهوريــــة، 
وهنــــا حتدث 
ت  قــــا ر ملفا ا
يــــة  لكوميد ا

التي حتمل مغزى سياســــيا خفيا، وهذا النوع من 
األفالم محبب للجمهور.

  وعن دوره في الفيلم آثر عبداهللا عدم الكشــــف 
عنه، وانه سيتركه مفاجأة للجمهور، مؤكدا ان لديه 
قدرة على جتسيد أي دور يسند اليه، في اشارة الى 
ان دوره في الفيلم سيكون مغايرا للشخصية التي 
جسدها من قبل في فيلم «كباريه» والتي انتقد عليها 
ألنه ظهر في شخصية رجل خليجي ثري ينفق ماله 
على ملذاته وحياة السهر والعبث، واستدرك: الفن 
ليس له حدود وأينما كان اإلبداع فستجدني موجودا، 
وهــــذا ال ينفي انني أدقق في اختيار أدواري ومثلما 
انتقــــدت في «كباريه» هناك الكثيرون الذين مدحوا 
مشاركتي فيه والفيلم حقق جناحا كبيرا بدليل تعاون 

نفس فريق عمله في فيلم «الفرح».
  وبسؤاله عن ســــبب ابتعاده عن املسرح أجاب: 
اعتقد ان املســــرح انتهى منذ زمن وفقد الكثير من 
بريقه واجلمهور عزف عنه بعد ان حتول الى جتارة، 
مثمنا مشاركته في مسرحية «فاصل ونواصل» التي 
عرضت في عيد الفطر املاضي بالرياض، متمنيا ان 

يعود املسرح الى سابق عهده.
  اجلدير بالذكر ان الفنان القدير عبداإلمام عبداهللا 
قــــدم عدة أعمال درامية ناجحة كان منها مسلســــل 
«ليلة عيد» والذي عرض على عدة قنوات فضائية 
وشــــارك فيه مع الفنانة القديرة حيــــاة الفهد، كما 
تعاون مع النجم طارق العلي في املسلسل الكوميدي 
«زمن مريان»، وجسد شخصية «ابوجنان» في «شر 
النفوس ٣» الذي عرض على شاشة «ام بي سي» في 

شهر رمضان املاضي.


