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اجلمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ فنـون

«الشارقة الدولي للراوي» يكّرم جنوم «بس يا بحر» والراحل محمد الفايز
مفرح الشمري

كرم ملتقى الشارقة الدولي للراوي بدورته الـ ٢٢
التي تقام حتت شعار «حكايات البحر»، جنوم الفيلم 
الكويتــي «بس يا بحــر» الفنان القدير ســعد الفرج 
والفنانــة القديرة حياة الفهد والفنــان القدير محمد 
املنصور واملؤلف عبدالرحمن الصالح باالضافة الى 
تكرمي الشــاعر الراحل محمد الفايــز وتكرمي امللحن 
االماراتي ابراهيم جمعة وذلك بحضور ولي العهد نائب 
حاكم الشارقة الشــيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي ورئيس معهد الشارقة للتراث د.عبدالعزيز 
املسلم الذي قال في كلمته ان الدورة اجلديدة حتتفي 
باملوروث احلكائي اإلماراتي والعربي واإلنساني الغني 
واملتنــوع حول أعماق البحر كونها تبرز جانبا مهما 
وملهما من اخليال الشعبي لرموز احلكايات وداللتها 

بواقع املجتمعات وما ترمز إليه من معان ترتبط بحياة 
الناس في عالقتهم بالبحر.

واستعرض املســلم العالقة الوطيدة بني الشعب 
اإلماراتــي والبحــر حيث كانت حياتهــم مرتبطة به 
ومواســم ارتياده ومنه نسجوا الكثير من احلكايات 
الشعبية.  ومت تقدمي عرض مرئي جسد فكرة شعار 
الدورة احلالية للملتقى والتي جتمع حكايات البحر 
وتاريخها الزاخر في الذاكرة الشعبية اإلماراتية وفي 
مختلف الدول العربية. وضم امللتقى عددا من األجنحة 
املتنوعة املشاركة في هذه الدورة، منها مقهى الراوي 
ومكتبة امللتقى وهيئــة البيئة واحملميات الطبيعية 
وهيئة الشــارقة للوثائق واألرشيف ومشروع ثقافة 
بال حدود، باإلضافة إلى املكتبة الوطنية ونادي تراث 
اإلمارات ومركز حمدان بن محمد إلحياء التراث والعديد 

من املرافق املتنوعة األخرى.

جلسة حوارية تضم جنوم «بس يا بحر» سعد الفرج وحياة الفهد ومحمد املنصور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يتوسط الفنانني سعد الفرج ومحمد املنصور في حفل االفتتاح

تكرمي امللحن اإلماراتي إبراهيم جمعة تكرمي لعائلة الشاعر الراحل محمد الفايز

سعيد مهران، حرب اجلواسيس، ظل 
احملارب، حلظات حرجة، املصراوية، 
درب الطيب، أماكــن في القلب»، كما 
قــدم كذلك «لقاء على الهواء، محمود 
املصري، آخر املشــوار، ملك روحي، 
السيرة العاشورية، طيور الشمس، 
الكومي، حروف النصب»، لكن تبقى 
أحد أشهر أعماله «امرأة من زمن احلب، 
هوامن جاردن سيتي، أهالينا، أرابيسك، 

ومازال النيل يجري».
وخــالل الســنوات األخيرة عرف 
املرض طريقه إلى جسد هشام سليم، 
فابتعــد قليال عــن الســاحة الفنية، 
واقتصــر تواجده على بعض األدوار 
الثانوية، وعمل مع عدد من الفنانني 
الشباب، بينهم أحمد الفيشاوي، وهاني 
سالمة، وكان آخرها مشاركته في فيلم 
«موسى» للمخرج بيتر ميمي عام ٢٠٢١.

وكان آخــر األعمال الفنية للفنان 
هشام سليم مسلسل «هجمة مرتدة»، 
والــذي يتناول أحد ملفات املخابرات 
املصريــة، حيــث يخوض «ســيف» 
و«دينا» سلسلة من العمليات السرية 
التــي تهــدف الــى كشــف املؤامرات 
واملخططــات اإلرهابية التي تســعى 

الى تقسيم املنطقة العربية.

تســألني من أنا، يا دنيا يا غرامي، 
أرض األحالم، قليل من احلب كثير 

من العنف».
ولم يغب عــن الدراما، فقدم عددا 
من األعمال التلفزيونية، منها «ليالي 
احللمية، هجمة مرتدة، الراية البيضا، 
حرب اجلواسيس، في أيد أمينة، لقاء 

على الهواء».
وكذلك من أعماله الدرامية «طايع، 
بــني عاملني، كلمة ســر، اســم مؤقت، 
قصص احليوان فــي القرآن، اختفاء 

القوية بني األسرتني، وشجعتني على 
تقدمي أول دور في السينما معها»، كما 
أشار إلى أن سيدة الشاشة العربية، 
كانت الســبب األول في حبه للفن، 
وكان لها دور في تعليمه مجموعة 

كبيرة من أخالقيات املهنة.
وعقب جناح الفيلم توالت أعمال 
الفنــان هشــام ســليم فغــاص في 
السينما ليقدم أعماال بقيت محفورة 
في ذاكرة املشــاهدين، بينها «أريد 
حال، عودة االبن الضال، الناظر، ال 

القاهرة - أ.ش.أ: منذ ظهور الفنان 
الراحل هشــام سليم في أول عمل له 
ارتبطت أذهان اجلمهور مبمثل «شقي» 
يجيد أدوار املراهقة، قبل أن يتحول 
إلى املمثل الناضج الذي يجيد التنقل 

من بني األدوار ببراعة.
«إمبراطورية ميم» ذلك الفيلم الذي 
بدأ من خالله مشــوار الفنان هشــام 
سليم الفني سبعينيات القرن املاضي 
ظل العمل األبرز في مســيرته، حيث 
ربطــه اجلمهور دوما بذلــك املراهق 
الشقي، وبدت مشــاهده أمام الفنانة 
الكبيرة الراحلة فاتن حمامة في صناعة 

جنم جديد.
هشام سليم، الذي ولد في ١٩٥٨، 
وهــو جنل صالح ســليم، الرئيس 
األشهر للنادي األهلي، وتخرج في 
كلية الســياحة والفنــادق بجامعة 
حلوان، ولم يتجه إلى مجال والده 
في كرة القدم، اختار املجال الفني منذ 
صغر سنه، وظل مدينا بالفضل لفاتن 
حمامة في انطالقته الفنية. وأوضح 
في برامج عدة: «كنت أدعوها طنط 
فاتن منذ كنت في الثالثة أو الرابعة 
مــن عمري، وكانت جتمعني عالقة 
صداقة بنجلها طارق بخالف الصداقة 

الراحل هشام سليم مع يحيى الفخراني في مشهد من «ليالي احللمية»

هشام سليم في آخر أعماله مسلسل «هجمة مرتدة» .. ومع ليلى علوي في فيلم «قليل من احلب كثير من العنف»هشام سليم في مسلسل «ليالينا»

هشام سليم.. وداعًاهشام سليم.. وداعًا

حقيقة خطوبة ياسمني صبري
القاهرة - محمد صالح

انتشــرت خــالل الســاعات 
القليلة املاضية أخبار عن خطوبة 
الفنانة ياســمني صبري لشاب 
من خارج الوسط الفني، وذلك 
بعد فترة وجيزة من انفصالها 
عن زوجهــا رجل األعمال أحمد 
أبوهشيمة، وأن خطيبها قدم لها 
«شبكة» تقدر بربع مليون جنيه.
وكشــفت مصادر مقربة من 
ياسمني حقيقة تلك األخبار، حيث 
أكدت في تصريحات صحافية أنه 
ال صحة لألخبار املنتشرة عن 
خطوبتها إلى شــاب من خارج 
الوســط الفني وحصولها على 
«شــبكة» بربع مليــون جنيه. 
وقالت املصــادر إن تلك األمور 
ليست سرية، والزواج هو الشيء 
الوحيد الذي يجب اإلعالن عنه.

نادين جنيم تثير اجلدل
بيروت - بولني فاضل

حرصت الفنانة نادين نسيب جنيم 
على الترويج للجزء الثاني من مسلسل 
«صالــون زهرة» وتشــويق اجلمهور 
لألحداث املنتظــر حصولها مع الفنان 
معتصــم النهــار وباقي فريــق العمل، 
حيث نشرت صورة عبر صفحتها على 
«انستغرام» ظهرت فيها بفستان قصير 
مع صندل كعب عال، وفقا لشــخصية 
«زهرة» التي اشتهرت فيها خالل العام 
املاضي، وحملت في يدها مروحة يدوية 
كبيــرة كتب عليهــا عبــارة «قديرة»، 
وعلقت: «زهرة رجعت على الســاحة، 
شــو قولكم رح بصيــر؟ مني رح تفرم 
هاملرة؟»، وهو ما تفاعل معه اجلمهور 
بكثافة، وأثارت الصورة اجلدل بني اآلالف 
من متابعيها الذين أكدوا انهم ينتظرون 

العمل بشغف.

«األجهر» جديد عمرو سعد
القاهرة - خلود أبواملجد

الفنــان عمرو  أعلن 
سعد، عن خوضه املوسم 
الدرامي الرمضاني املقبل، 
من خالل مسلسل يحمل 
اســم «األجهر»، واكتفى 
فــي إعالنــه بذكر اســم 
املخرج وهو ياسر سامي، 
كما أشــار إلى أن العمل 
سيكون من تأليف ورشة 
عمل حتمل اسم «ورشة 
ملوك»، دون الكشف عن 

هوية األبطال اآلخرين الذين سيشاركون معه. وكتب سعد، 
عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» : «توكلنا على اهللا مع 
وعد بتقدمي أقصى جهد لصناعة مسلسل قوي وضخم يليق 
باجلمهور الضخم الفخم، األجهر رمضان ٢٠٢٣، إخراج ياسر 
سامي، إنتاج سيدرز أنور الصباح، تأليف ورشة ملوك».


