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االثنني ١٧ يونيو ٢٠١٩ فنـون

محمد البلوشي يشارك في حفل 
افتتاح «املوسيقى الدولي ٢٢» الغنائي

تقديرًا لعطاء امللحن القدير أنور عبداهللا الشخصية املكرمة في املهرجان

املايسترو د. احمد حمدان امللحن القدير أنور عبداهللا

مفرح الشمري

@Mefrehs
تقديراً لعطاء امللحن القدير أنور عبداهللا الذي سيتم تكرميه في حفل افتتاح 
مهرجان املوســيقى الدولي بدورته الـ ٢٢ الذي ســيقام االحد املقبل على خشبة 
مســرح عبداحلسني عبدالرضا حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب محمد ناصراجلبري، 
انضم املطرب القدير محمد البلوشي الى املطربني املشاركني في الليلة الغنائية 
التي ســتقام في حفل االفتتاح بقيادة املايســترو احمد حمدان، حيث ســيتغنى 
البلوشــي بعدد من األغاني التــي غناها من أحلان الفنــان القدير أنور عبداهللا 
الشــخصية املكرمة في هذا املهرجان ســواء كانت اغانــي عاطفية أو وطنية او 

مقدمات غنائية ملسلسالت تلفزيونية.
ويتضمن حفل االفتتاح التي ستتصدى لتقدميه اإلعالمية القديرة أمل عبداهللا 
مفاجأة لصوت نسائي واعد باإلضافة الى فيلم تسجيلي عن امللحن القدير أنور 
عبداهللا وابرز محطاته الفنية في الساحة الغنائية احمللية واخلليجية والعربية.

أحمد الفضلي

تســتعد الفنانة الســعودية إلهام علي 
خلوض جتربة فنية جديدة ومختلفة، تتمثل 

باملشاركة في عمل تلفزيوني يتم التجهيز له 
حاليا مــن قبل احدى شــركات االنتاج الفني، 
ويحمل الطابع الثقافي السينمائي، وسيصور 
على امتداد ثالثني حلقة في عدة مناطق مختلفة 
فــي جنوب افريقيا مبشــاركة جنوم كبار يتم 
التفاوض معهم حاليا من قبل الشركة املنتجة.

ومن جانبها، اعربت الهام عن بالغ سعادتها 
باختيارهــا ضمن طاقم الفنانني املشــاركني في 
هذا العمل الضخم خصوصا ان مثل هذه االعمال 

تســتهويها وتشــعر من خاللها بأنها تقدم جزءا 
ولو بســيطا من قدراتها كممثلــة، بعكس الدراما 
اخلليجية التي غالبا مــا جتبر الفنان او الفنانة 
علــى تأدية ادوار معينة قــد ال ميكنه من خاللها 

اظهار قدراته كممثل.
وعن اعمالها القادمة، ذكرت الهام خالل اتصال 
هاتفي مع «األنباء»، من مكان اقامتها في العاصمة 
السعودية الرياض، انها تعكف حاليا على قراءة 
اكثر من نص منها مسلســل كويتي عرض عليها 
في الفترة املاضية وآخر سعودي؛ وذلك الختيار 
االفضــل من بينهما او املشــاركة في كال العملني، 

حيث ستقرر في االيام القادمة.
وعن مشاركتها في  مسلسل «العاصوف» اجلزء 
الثاني، افادت الهام بأنها ليســت راضية عن الغاء 

عدة مشاهد لها في العمل.
موضحة انها صدمت بعدم عرض مشاهد قامت بتصويرها، 

وابلغت بأن الغاءها كان بقصد تسريع احداث املسلسل خالف 
ترحيل مشــاهد اخرى كان من املفترض ظهورها في اجلزء 

االول وظهرت في اجلزء الثاني.

إلهام علي لـ «األنباء»: 
غير راضية على «العاصوف»!

العميري: نعمل على دعم مصر ثقافيًا وسياحيًا

يارا.. سائقة تاكسي!

ياسر العيلة

أكد د.يوسف العميري، رئيس مجلس 
إدارة جمعية «خليجيون في حب مصر»، ان 
اجلمعية تنوي إنتاج مجموعة من األفالم 
واملسلسالت واحلفالت العاملية، التي تؤكد 
على استقرار مصر وأمانها، ومن أجل دعم 
الثقافة والسياحة، كما تبحث اجلمعية، عن 
مزيد من فرص االستثمار في مصر، حيث 
النمو االقتصادي أســرع منــه في أوروبا 
والواليات املتحدة، وهي الوجهات الرئيسية 
ملــا لديهم من فائض في األموال، من خالل 
مبادرة اجلمعية خلطة استثمارية خمسية، 
وفقا للرؤية اإلستراتيجية للدولة املصرية 
«مصر ٢٠٣٠»، التي وجهها واعتمد محاورها 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضــاف العميري ان مبادرة اجلمعية 
ترصد مبلغ مليار جنيه خالل السنوات الـ 
٥ املقبلة، تتضمن خططا استثمارية إلقامة 
مشروعات في مجاالت السياحة والصناعة 
والزراعــة واإلســكان والتعليــم والثقافة 
واإلعالم والتكنولوجيا والنقل، باإلضافة 

انتهت الفنانة يــارا من تصوير كليب 
أغنيتها اجلديدة «شــو بــدو» حتت إدارة 
املخرج ريشــار ســركيس في أول تعاون 
فني بينهما، واالغنيــة باللهجة اللبنانية 
ومن كلمــات أحمد ماضــي وأحلان طارق 

أبوجودة وتوزيع عمر صباغ.
ونشرت يارا مقطع ڤيديو احتفاال بانتهاء 
التصوير مع فريق العمل، خالل وجودهم 
في موقــع التصوير، وتلعــب في الكليب 
شخصية «سائقة تاكسي»، ومن املتوقع أن 
يبصر العمل النور خالل اليومني املقبلني.

وكانت الفنانة يارا قد أحيت عيد الفطر 
مع الفنان حامت العراقي في كازينو لبنان، 
وآخر أعمالها ديو غنائي بعنوان «مليت» 
مع الفنان الدوزي، مــن كلمات عبدالقادر 
الــدوزي ومحمد برحيل، أحلــان دي جي 
يوسف ومحمد نوبال وأمني الدكالي وتوزيع 

دي جي يوسف.

لدعوة كل املستثمرين اخلليجيني لالستثمار 
مبصر في املجاالت ذاتها، واملســاهمة في 
هذه احملفظة لالستمرارية والتقدم من أجل 

مصرنا احلبيبة.

من خالل إنتاج أفالم ومسلسالت وحفالت

يوسف العميري

يارا

أحمد عصام: دي حكاية زواجي من عشقي رمي البارودي 
وتامر حسني جدع وخوي وسندي

فعال برتاح معاه وكأني في 
بيتي.

أنت ممثل موهوب بس 
ليش مش محظوظ؟

٭ أوال أشــكرك على كلمة 
موهوب.. أما كلمة محظوظ 
فبالعكس أنا حظي حلو جدا 
أني أشتغل مع عمالقة الفن 

وبدور مهم ورئيسي.

حقيقة زواجك من الفنانة 
رمي البارودي؟

٭ أوال انــا بســميها ريكا 
مش رمي ألن رمي عرفتها من 
مسلسل الشك وهي علمتني 
أسس التمثيل وهي بـ ١٠٠ 
راجل وحد يطــول ان رمي 

تكون زوجته؟

وضح أكثر يا أحمد راح 

تتزوج رمي؟
٭ «األنباء» مشكلة (يضحك)، 
واهللا أنا ورمي اخوان وبحبها 
انها  موت وجدعة وأتشرف 
تكون مراتي وبنت البلد وريكا 
أساسا أكلمها باليوم ميت مرة 
ألنها بصراحة عشــقي لكن 
حكاية زواجنا أكيد إشــاعة 
ورمي جدعة جدا وبنت ناس.

أحمد انت متلك 

شركة لتنظيم األفراح 
واملهرجانات... هل ساعدتك 

بالواسطة والفن؟
٭ إطالقــا.. أنــا من ســنني 
باشــتغل بالـ«فايــر وورك» 
وبلــف بالعالــم كلــه منهــا 
الكويت بـ «هال فبراير» وأنا 
أساسا أحب الشغلة دي ألنها 
فــن والببزنــس ده عشــقي 

وكياني.

بشار جاسم 

الفنان أحمد عصام قدم 
العديــد من األدوار بالدراما 
املصرية واألفالم منها فيلم 
نــور عينــي بســنة ٢٠١٠ 
ومسلســل خطوط حمراء 
والشك وأمراض نسا وولي 
العهد والسبع بنات والبيت 
الكبير والعديد من األعمال، 
واشتهر بشخصية مجاهد 
مبسلسل الشك.. «األنباء» 

ألتقته فكان هذا احلوار:

أحمد كلمنا عن جديدك؟
٭ راح ندخــل بتصويــر 
الكبيــر  البيــت  مسلســل 
اجلــزء الثالث تأليف أحمد 
صبحي وإخراج محمد النقلي 
وبطولة العديد من النجوم 
منهم لوســي وسوسن بدر 
وداليــا مصطفــى، ودوري 
مفاجأة ألن اجلزء الثاني راح 
يختلف عن اجلــزء الثالث 
وراح تكون مفاجآت عديدة، 
وعندي أيضا مسلســل أنا 
كاتب الســيناريو واحلوار 
لــه ويتكلــم عــن حــاالت 
الطالق وهي حلقات متصلة 
منفصلــة... وأيضا عندي 

عمل مع تامر حسني.

عالقتك مع تامر حسني 
كلمني عنها؟

٭ تامــر حســني أخويــا 
وصاحبي جدا جدا وأغلب 
سفراتي معاه ألنه فاهمني 
وأنا فاهمه وأعرفه من زمان 
جــدا.. تامر جــدع وأخوي 
وظهري وسندي وأحب اني 
أمثل معاه بــكل عمل ألني 

أكد لـ «األنباء»  أن شركته لم تكن واسطته في الفن

أحمد عصام يتوسط تامر حسني ورمي البارودي

هيفاء وهبي «صاحبة القلب الطيب».. ما تشوفني شر
دالل العياف

الفنان روح وجســد يرهق ويتعب كغيره، 
وفي اآلونة األخيرة كثير من احلاالت املرضية 
التي اصابت البعض منهم، نسأل اهللا الشفاء لهم 
جميعا، مؤخرا غابت الديفا الفنانة األسطورة 
اللبنانيــة اجلميلة هيفاء وهبي عن الســاحة 
الفنية، حتى اننا لم نر لها اي عمل تلفزيوني، 
وغابت عن الشاشة الرمضانية لهذا املوسم، حيث 
إنها صرحت عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ونشــرت تغريدة تعايد علــى جمهورها الذي 
يعشقها فيها، كتبت فيها: «عدم مشاركتي بأي 
عمــل فني أو ظهور اعالمي هو بســبب وعكة 
صحية اتعرض لها منذ اكثر من شهر.. خلوني 
بصلواتكم وان شاء اهللا اعود لكم قريبا واحلمد 
هللا على كل شــيء»، ومن خالل هذه التغريدة 
عرف محبوها بأخبار مرضها بشــكل ملحوظ 
دون حتديد نوع املرض وهي ترقد لنحو الشهر 

والنصف الشهر في املستشفى لتلقي العالج.
االسطورة هيفاء وهبي مثيرة للجدل حتى 
في مرضها «شفاها اهللا» حيث على لسان فريق 
االطباء واملمرضني واملمرضات في املستشفى 
من خالل مواقع التواصل انهم ذكروا ان هيفاء 
بالســرير «متل اللعبة»، وهو تعبير لبناني 
يستخدم حني وصفهم لفتاة جميلة فعلى الرغم 
من انها خالية من املساحيق اال انها تبدو في 

غاية السحر واجلمال.
وعبر فانزات الديفا هيفاء وهبي بأن كل ما 
يشاع حول مرض هيفاء بأنه خطير إشاعات 
مغرضة، وال اساس لها من الصحة وليس كما 
كتبت الصحافة الصفراء عن نوع مرضها الذي 
نسأل اهللا ان تتشافى منه قريبا ألنها صاحبة 

قلب ابيض وحتب مساعدة اآلخرين.
اجلميل في انتشار مرض الديفا هيفاء وهبي 
هو تفاعل الفنانني مع حالتها الصحية وذلك 
بالدعاء لهيفاء من خالل حساباتهم في مواقع 

التواصل االجتماعي، وهذا ليس بغريب على 
فنانينا الذين جندهم في الشــدائد مع بعض 
علــى الرغم مــن التنافس الشــريف احلاصل 

بينهم في الساحة الغنائية.
ألــف ال بــأس عليچ يــا فنانتنــا اجلميلة 
وصاحبة القلب الطيب الذي نعرفه متاما وما 
تشوفني شر ياالفنانة االنسانة خصوصا انا 
اتذكر موقفا لكي رأيته امامي وذلك في احدى 
زياراتــي الى بيــروت وحتديــدا الى مصفف 
الشعر املشهور بسام فتوح حينما رأيتك في 
اروقة الصالون وذلك قبل ســنوات وطلبتي 
بيتزا يومها للعامالت في الصالون ووزعتيها 
بنفسك عليهن وشــاركتيهن االكل ايضا بكل 
حــب، ليس لنا اال قول كلمــة احلق في حقك 
ومدى انسانيتك، ونراك قريبا ونرى ظهورك 
املبهر على الشاشات والسوشيال ميديا بتمام 
الصحة والعافية، فمن يفعل تلك االفعال اخليرة 

ملشاهدة الڤيديوهيفاء وهبي وزيارة سابقة لها لألطفال من مرضى السرطانبدنياه يحصدها طبعا.

بعد أن تفاعل الفنانون مع حالتها الصحية


