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اخلميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ فنـون

عبداحلميد اخلطيب

 سر كبير حتاول الفنانة القديرة اسمهان 
توفيق ان تخفيه عن اجلميع بعد ان طلب 
ابنهــا «فارس» منها اال تبوح به ألي احد 
مهما كان، لكن ما هو هذا السر؟ وما عالقته 
بحفيداتهــا؟ وهل ستســتطيع ان تكتمه 
طويال أم ستبوح به في ظل الصعوبات التي 
تواجهها وتواجه ابنها من احمليطني بهما؟
أســئلة أجابت عنهــا توفيق قائلة في 
تصريح لـ «األنباء»: ميكن للجميع اكتشاف 
الســر الــذي أحمله، وذلك ضمــن احداث 
املسلسل الدرامي اجلديد «عند شارع ٩»، 
والذي بــدأ عرضه على «MBC١» ومنصة 
«شاهد VIP»، وهو عمل اجتماعي تشويقي 
مكون من ٨ حلقات ومكتوب بحرفية عالية 
من الكاتب محمد الكندري، ومت تصويره 
برؤية إخراجية رائعة حلسني أبل، ويضم 
فريق عمــل مميزا بذل مجهــودا واضحا 

لنخرج في افضل صورة ممكنة.
وتنطلق حكاية املسلسل مع إبالغ فارس 
(علي جمعة) بوفاة زوجته احلامل أثناء 
الوالدة، وعند عودته إلى املنزل يصادف 
امــرأة غريبة في شــارع ٩ حتمل طفلتها 
وتطلب منه أن يوصلها إلى املستشــفى، 
فيحمل الطفلة بني ذراعيه، ويكتشــف أن 
األم اختفــت خــالل حلظــات، وهنا يقرر 
«فــارس» أن يربــي الطفلة التي أســماها 

داليا (اميان احلســيني) مــع ابنتيه دالل 
(اميان فيصل) وعليا (روان العلي)، ويطلب 
من والدته كامتة أسراره أن حتفظ السر، 
ومتر السنوات وتشهد القصة حتوالت عدة 
حتاول خاللها اجلدة ان تساعد حفيداتها 
في مواجهــة بعض الصعوبــات، وكذلك 
تشــهد زواج «فارس» في السر من سناء 
(سلمى ســالم)، وعودة رجل من املاضي 

لتصفية حساب قدمي معه.
وتابعــت الفنانــة القديــرة اســمهان 
توفيــق: ما يتــم عرضه اآلن هــو اجلزء 
االول مــن العمل، وهنــاك جزء ثان يدور 
في نفــس املوضوع ويشــارك فيه نفس 
االبطال، مشددة على ان الدراما القصيرة 
التي انتشرت أخيرا وتتكون من سبع أو 
ثماني حلقات أثبتت تواجدها، ولها جمهور 
كبير يتابعها بحماس وشغف، مستدركة: 
االعمال الدرامية القصيرة غير مملة ألنه 
ال يوجد فيها مط أو تطويل، ومن خاللها 

نقدم للمشاهد رسائل مركزة.
اجلدير بالذكر ان مسلسل «عند شارع 
٩» من تأليف: محمــد الكندري، وإخراج: 
حسني أبل، وبطولة: أسمهان توفيق، علي 
جمعة، سلمى سالم، أسامة املزيعل، روان 
العلي، إميان فيصل، جمال الشطي، هدية 
بدر، إبراهيم الشــيخلي، عبداهللا املسلم، 
غدير زايد، محمد الرمضان، إميان احلسيني 

وآخرين.

أسمهان توفيق تتوسط جنوم مسلسل «عند شارع ٩»

سر أسمهان في «عند شارع سر أسمهان في «عند شارع ٩٩»»

تعميم «اإلعالم» للعمل عند الغير.. ُيرفع له العقال
مفرح الشمري 

التعميــم الذي أصــدره وكيل 
وزارة االعالم بالتكليف محمد بن 
ناجــي الذي يحظــر على موظفي 
وزارة االعالم العمل لدى املؤسسات 
أو الهيئات أو الشركات أو االفراد 
سواء كان ذلك أثناء الدوام الرسمي 
أو خــارج أوقات الدوام الرســمي 
دون احلصــول علــى تصريح او 
اذن كتابــي مســبق من الــوزارة، 
مــن التعاميم املهمــة التي «يرفع 
لها العقــال» خصوصا في الفترة 

احلالية لتنظيم العمل حتى يسير 
بخطــى ثابتة ألن هنــاك عددا من 
موظفي االعالم سواء مذيعون او 
غيرهم تتم االســتعانة بهم حاليا 
في قنوات إخبارية الكترونية تبث 
على «اليوتيــوب» لتقدمي برامج 
تلفزيونية او بعمل اعالنات جتارية 
دون حصولهم على اذن وتصريح 
من قبل وزارتهم للمشاركة في هذه 
البرامج او االعالنات، وهذا يعتبر 
مخالفة صريحة لنص املادة (٢٥) 
من املرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة 
١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية والتي 

تنص في البند (٣) منه على اآلتي: 
«يحظر على املوظف أن يؤدي 
أعمــاال للغير مبرتــب أو مبكافأة 
أو بدونهمــا ولو فــي غير أوقات 
العمل الرسمية اال بإذن كتابي من 
الوزارة ويعتبر عدم احلصول على 
هذا االذن مبنزلة مخالفة تأديبية 

تستوجب املساءلة».
تعميم وزارة االعالم لم يستثن 
احدا وشــمل جميع موظفيها مبن 
فيهم «الفنانون» العاملون بالوزارة 
من اجلنسني املطالبون حاليا بأخذ 
اذن كتابي من الوزارة للمشــاركة 

في اعمال درامية او اعالنية حتى 
يبعــدوا انفســهم عــن املســاءلة 
القانونية، وفــي املقابل اذا ارادت 
وزارة االعالم االستعانة بكفاءات 
من خارج الــوزارة لتقدمي بعض 
او املشــاركة  اليوميــة  البرامــج 
فــي فقرات يومية تقــوم الوزارة 
مبخاطبــة اجلهــات التــي يعمل 
بها اولئك الكفاءات للســماح لهم 
بالظهور على شاشــة التلفزيون 
بينمــا الضيوف ال يحتاجون الى 
كتب مســبقة للظهــور في برامج 

التلفزيون.

يشمل جميع موظفيها حتى الفنانني

وكيل وزارة اإلعالم بالتكليف محمد بن ناجي

«جابر الثقافي» يستضيف فيس تو فيس
مفرح الشمري

يواصل القائمون على مركز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي اختيار فعاليات موسيقية 
عاملية ليستمتع بها رواد املركز في عطلة 

الصيف الطويلة.
في هذا الصدد، يســتضيف املركز على 
مدى يومني ٢٦ و٢٧ اجلاري على خشــبة 

مســرح الدراما الثنائي املوســيقي الباهر 
فيس تو فيس عازفي األكورديون البارعني 
من پولندا، وهما بافــل ياناس وبارتوش 
كولسوت، ليقدمان عرضا ألشهر املقطوعات 
الكالسيكية واألغنيات العاملية، وذلك بفضل 
موهبتهما البارزة وحضورهما املســرحي 
االستثنائي والذي يشعر اجلمهور من خالله 

كأنهم يستمعون إلى فرقة كاملة.

احلفل يقام ٢٦ و٢٧ اجلاري على مسرح الدراما

وفاة املايسترو حسام الدين برميو
دمشق هدى العبود 

نعــت نقابة الفنانني الســورية امس 
املايسترو حسام الدين برميو الذي توفي 
عن عمر ناهز ٦٠ عاما بعد صراع مع املرض.
ولد حسام الدين برميو في دمشق في 
١٨ مايو من عام ١٩٦٢ وعلى الرغم من أنه 
لم يدرس التمثيل فقد عمل لست سنوات 
١٩٨٤ - ١٩٩٠ ممثال مسرحيا في العديد من 
الفرق املســرحية، وخاصة فرقة املسرح 
اجلامعي بدمشق، ثم توجه بعد ذلك لدراسة 
املوسيقى في املعهد العالي للموسيقى، وتعلم 
وأتقن الغناء الكالسيكي على يد األستاذة 

الروسية غالينا خالدييفا.
شــغل برميو العديد من املناصب في 
الوسط الفني ببلده. كما عمل وكيال للمعهد 
العالي للموسيقى ومدرسا في املعهد نفسه، 
ومدربا وقائدا فــي جوقة كلية مارافرام 
الســرياني. كما اســس عدة جوقات من 
اشهرها (الوان وورد ولونا) وقادها بنفسه. 
كما ســاهم في الغناء مع جوقة املعهد 
للموسيقى حتت اشراف االستاذ  العالي 
فيكتور بابينكو وغنى مع فرقة املوسيقى 

للموسيقى  العالي  للمعهد  التابعة  العربية 
حتت اشراف االســتاذ حميد الصبري، 
كما شــارك معها عام ١٩٩٤ في مهرجان 
املوسيقى العربية بالقاهرة، باإلضافة الى 
الغناء اشتهر كملحن وعازف بيانو داخل 

سورية وخارجها.

هل يعرض هل يعرض 
«خطة مازجنر» ؟«خطة مازجنر» ؟

القاهرة - محمد صالح

بعد تقدمي املنتج سامي عدنان أفيوني 
بشكوى لغرفة صناعة السينما ضد املنتج 
رميون رمسيس وشــركته املنتجة لفيلم 
«خطــة مازجنــر»، بســبب حصوله على 
٥٦ ألفــا و٦٠٠ دوالر لتمويل الفيلم إال أن 
الشركة تقاعســت عن إجناز العمل، وهذا 
يدفعنا للتســاؤل هل سيتم عرض الفيلم 

في موعده ام ال؟
وأكد مقدم الشكوى أن هذا التأخير سبب 
له خســائر مادية كبيرة، مطالبا بحقه في 

التعويض املادي عن هذا التأخير.
وفيلم «خطة مازجنر» تدور أحداثه في 
إطار كوميدي، يتناول الفيلم قصة الشاب 
ماهر الذي يهوى تصوير األفالم، ويقرر مع 
مجموعة من أصدقائه خطف طفل، وطلب 
فديــة، ويتخفى ماهر فــي زي «مازجنر» 
أثناء تنفيذه عملية اخلطف، وهو بطولة 
ياسمني رئيس، حمدي املرغني، حسام داغر 
ومحمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، 
ســماء إبراهيم، مصطفى ســعفان، تأليف 
محمد إسماعيل أمني ووليد خيري وإخراج 

رامي رزق اهللا.

تولني: حاولت االنتحار مرتنيتولني: حاولت االنتحار مرتني
دمشق - هدى العبود

حتدثت الفنانة تولني البكري عن تفاصيل خاصة من 
حياتها الشخصية وحالتها النفسية وسبب ابتعادها عن 
الساحة الفنية، وكشفت أنها جلأت الى االنتحار مرتني 
من خالل أخذ «أدوية»، معربة عن ندمها بالقول: «أندم 
على الشيء الذي قمت به، وكنت أريد املوت بال وجع».
وأشــارت البكري، خالل اســتضافتها في برنامج 
«شو القصة»، الى أن احدى املساعدات في منزلها هي 
مــن أنقذتها في املرة الثانيــة، وفي املرة األولى كانت 
«الناطورة» في املبنى الذي كانت تسكن فيه، مضيفة: 
«ما بدي شفقة ألنه أنا بكره الشفقة وبكره كون ضحية».
ولفتت الفنانة الســورية إلى خضوعها جللســات 
عالج نفسي حتت إشراف طبيب مهم، إذ مت تشخيص 
حالتها مبرض ثنائي القطب بنسبة بسيطة ولكن مع 
مرور الوقت اختلف التشــخيص ليتبني أن مشكلتها 

هي التمسك باملاضي والعيش فيه كأنه حاضر.


