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علي جابرمصطفى فهمي ميريام فارس

علي جابر: الشبه مع مصطفى فهمي ال يزعجني ميريام قدمت استعراضًا في أبوظبي

درع تقدير للمخرج 
الراحل يحيى سعادة

عبدالمغني يحتفل 
بانتهاء تصوير »رد فعل«

نهال عنبر: »نعم 
لعريس دليفري.. 
ال لعروسة صيني«

برعاية وزارة الثقافة، منحت 
نقابة الفنيني السينمائيني في 
النقابة للمخرج  لبن���ان درع 
الراحل يحيى سعادة تقديرا 
لعطائه الفني واإلبداعي املتميز 
للعالم العربي، وذلك ضمن عيد 

النقابة الثالث.
وأقي���م احلف���ل اخلميس 
املاضي في متام الساعة 9.30 
في فندق كومودور بحضور 
لفيف من املخرجني واملمثلني 
والصحافي���ني، نذك���ر منهم 
الهاجري،  الش���اعرة س���ارة 
واملخرج سعيد املاروق وعقيلته، 
واملخرج عادل سرحان، تسلم 
الدرع والد الراحل يحيى سعادة، 
فيما تسلمت شقيقته املنتجة 
اميان سعادة شهادة تقدير ألنها 

كانت رفيقة درب يحيى.

القاهرة ـ سعيد محمود
احتفل فريق عمل فيلم »رد 
فعل« بانتهاء تصوير الفيلم بعد 
تصوير آخر املشاهد املتبقية 
منه بڤي���ا »وفائي« مبنطقة 
املنصوري���ة. والفيلم بطولة 
محم���ود عبداملغني وحورية 
فرغلي في أول بطولة مطلقة 
لها وتدور أحداثه في إطار من 
اإلثارة والتش���ويق واألكشن 
والغموض عن عالم اجلرمية، 
وجتسد حورية فيه دور فتاة 
حتضر دكتوراه ف���ي جرائم 

األسرة.

نفت الفنانة نهال عنبر ما 
تناقلته وسائل االعام مؤخرا 
عن قيامها ببطولة مسلس���ل 
»عروس���ة صين���ي«، وقالت 
حسب »النشرة«: ما أشيع عن 
مشاركتي في املسلسل خال من 
الصحة خاص���ة اني لم أطلع 
على السيناريو وال على فريق 

العمل.
من جهة أخ���رى، لم تنته 
نه���ال عنب���ر حت���ى اآلن من 
تصوير مشاهدها في املسلسل 
الرمضاني »عريس دليفري« 
الذي يق���وم ببطولته كل من 
هاني رمزي، اميي سمير غامن 

وهالة فاخر.

 أكد اإلعامي عل���ي جابر، عميد كلية محمد 
 بن راش���د لإلعام، أنه غي���ر منزعج من وجود 
تشابه كبير بينه وبين الفنان المصري مصطفى 
 فهم���ي، واعتبر أن ذلك ش���يء مش���رف، وقال 
في تصريح لموقع mbc.net: يخلق من الشبه 40، 
كثير من الناس يشّبهونني باألستاذ مصطفى، 
 ولي الش���رف به���ذا الموضوع، وه���ذا أعتبره 
ش���يئا ش���رفيا، ولكن ال يوجد مجال للمقارنة 

إال بالش���به، فأنا إعامي وه���و يعمل في مجال 
الفن.

وعن المواقف الطريفة التي حدثت معه من 
جراء هذا الشبه، قال: بعض ممن خلطوا بيني 
وبين مصطفى جاءوا إلي ليسلموا علي على أساس 
أني هو، وحينما يكتش���فون الحقيقة يزعلون، 
ولكن األمر تغير حينما بدأت أقدم »جوت تاالنت«، 

وأصبحت وجها مألوفا للجمهور«.

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفا س���اهرا في فندق 
»ياس« بجزيرة ياس في أبوظبي، وبحضور عدد كبير من جمهورها 
واملعجبني بفنها، وقد أسهم األداء االستعراضي الرائع، وخفة ظل 
ميريام والتي تعد من أبرز الفنانات العربيات اللواتي يؤدين الغناء 
العربي واألجنبي بالطريقة االستعراضية العاملية، في تفاعل احلضور 
مع أدائها على املس���رح، كما شبهها البعض بالفنانة العاملية ذات 
األصل اللبناني شاكيرا. والافت في احلفل هو انسجام اجلمهور 
بصورة كبيرة مع األداء الراقص مليريام، واعجابه بأسلوبها املتفرد 

في أدائها ألغنياتها القدمية واجلديدة.
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