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باسم ياخور وديمة الجندي
في لجنة تحكيم

• دمية
اجلندي

International Emmy Awards
للعام الثاين على التوايل،
ان�ضم النجمان ال�سوريان
با�سم ياخور و دمية اجلندي
�إل��ى جل��ان حتكيم جوائز
«International Emmy
.»Awards
ب��ا���س��م ودمي����ة ع �ّب�رّ ا عن
�سعادتهما باالن�ضمام �إلى
جل���ان حتكيم اجل��وائ��ز،
وقال با�سم يف تعليق ن�رشه
عرب ح�ساباته على مواقع
التوا�صل االجتماعي« :مت
اختياري جم��ددا لع�ضوية
جلنة حتكيم جوائز الإميي
العاملية يف �أبو ظبي و�أنا
�سعيد بهذه الثقة وبهذه
امل�س�ؤولية الكبرية».
بينما قالت دمية اجلندي
�« :سعيدة ج��د ًا بتواجدي
للعام الثاين على التوايل
كع�ضو جلنة حتكيم جلوائز
الإميي �آوورد».
وع��ل��ى ال�صعيد الفني مل
يعلن با�سم عن �أي جديد
للمو�سم املقبل ،فيما �إن��ه املر�شح
الأبرز لبطولة م�سل�سل «خان احلرملك»
للكاتب �سليمان عبد العزيز واملخرج
تامر ا�سحاق ،فيما ��سرت �أنباء
عن تر�شيحه للم�شاركة ببطولة
م�سل�سل «دقيقة �صمت» برفقة
النجم ع��اب��د فهد يف تكرار
لثنائيتهما مب�سل�سل «الوالدة
م��ن اخل���ا��ص�رة» ،والتي

• باسم ياخور

النقاد يشيدون بمسرحية «صدى الصمت»
�أ�شاد ثالثة من ابرز النقاد العرب
امل����سرح��ي�ين ب��ع��ر���ض م�رسحية
«�صدي ال�صمت»  .لفرقة امل�رسح
الكويتي وال��ت��ي مثلت الكويت
يف م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة للم�رسح
املعا�رص والتجريبي .حيث قال
الناقد اللبناين عبيدو با�شا عن
العمل امل�رسحي :عمل جميل يقوم
على فكرة التغريب بالتغريب
والعبث تعبري ًا عن تقطع الأوا�رص.
ك�شف اللعبة �أمام اجلمهور بدون
دعوة �إلى امل�شاركة يف اللعبة.
والأب��رز بالعر�ض حلظات اللعب
ع��ل��ى الغروتي�سك �أو ت�ضخيم
الأداء ،بح�ضور قائد اللعبة على
املن�صة  :الدراماتورج ,مو�سيقى
حية م��ن امل���ؤث��رات امل�شغولة
ب��ه��واء العر�ض .و�إخ���راج يقوم
على التداخل بني امل�شاهد و�إعادة
بع�ضها والكثري من بري�شت والكثري
من �آرابال ويون�سكو.
من جانبه قال الناقد امل�رسحي
التون�سي د .حممد امليموين باننا
امام جتربة م�رسحية ا�ضافية يف
ر�صيد امل�رسح العربي ولعل فوز
�صدى ال�صمت» بجائزة القا�سمي
الف�ضل عر�ض يف مهرجان امل�رسح
العربي هو خري دليل علي مكانتها
وقيمتها الفنية واالح�تراف��ي��ة
العالية يف التعامل مع امل�رسح
�شكال وم�ضمونا ما ير�سخ مكانة

• بوستر مسرحية صدى الصمت

وقيمة امل�رسح يف الكويت واي�ضا
فرقة امل�رسح الكويتي التي باتت
بعرو�ضها خري �سفري للم�رسح يف
الكويت .
ب��دوره قال الناقد البحريني د.
يو�سف حمدان بان امل�رسحية متثل
احدي اال�ضافات املتميزة يف ر�صيد
امل�رسح اخلليجي  .وا�شاد يف كلمته
باللغة امل�رسحية التي ميتلكها
الفنان في�صل العمريي الذي و�صفة
ب�أنه اح��د الرهانات امل�رسحية
العربية كمخرج وكممثل .كما قال

د .يو�سف حمدان بان �صدى ال�صمت
متثل حالة م�رسحية ابداعية متتاز
باالحرتافية العالية التي تذهب
بعيدا بطروحاتها وم�ضامينها.
وكانت م�رسحية �صدى ال�صمت
قد قدمت م�ساء ام�س على �صالة
امل�رسح القومي �صالة �سميحة
اي���وب بالقاهرة �ضمن عرو�ض
مهرجان القاهرة للم�رسح املعا�رص
والتجريبي الذي تتوا�صل عرو�ضه
يف الفرتة من �10إلى � 20سبتمرب
احلايل.

حققت جناح ًا كبري ًا قبل �أعوام.
وك��ان با�سم ق��د اع��ت��ذر ع��ن امل�شاركة
ببطولة امل�سل�سل العربي «اخ�تراق»
وذلك ب�سبب عدم قدرته على التواجد
لفرتات طويلة يف «�رصبيا» وهي مكان
ت�صوير العمل.
بينما �أنهت دمية ت�صوير دورها يف بطولة
امل�سل�سل نف�سه «اخ�تراق» فيما مل تعلن
عن م�شاريع �أخرى.

السوبر ستار أهداها موا ًال مؤثراً ...بحضور  17ألف شخص

راغب عالمة أحيا حف ً
ال أسطوري ًا في تونس

• راغب عالمة في احلفل

احلفل الذي �أحياه راغب على امل�رسح الأثري يف قرطاج ،والذي كان مبثابة مهرجان
حب �إلتقى فيها مع جمهور غفري فاق ال�سبعة ع�رش �ألف �شخ�ص من
فرح وتظاهرة ّ
مدرجات قرطاج عن بكرة �أبيها �آتي ًا من خمتلف حمافظات
ال�شعب التون�سي الذي ملأ ّ
تون�س مل�شاهدة حفل ال�سوبر �ستار.
حم ّبة كبرية ،ووفاء ال مثيل له �أده�ش راغب ،و�أده�ش لبنان والعامل العربي الذي
كان يتابع جمريات احلفل عرب مواقع التوا�صل االجتماعي .تفاعل رائع ومم ّيز من
مر ال�سنني عالقة ع�شق كبرية مع تون�س و�أهلها.
جمهور ويفّ  ،ومن فنّان بنى على ّ
يفجر املفاج�أة
هتاف وترحيب عامر و�صارخ بال�سوبر �ستار طوال وقت احلفل ،جعله ّ
موا ًال من ت�أليف ال�شاعر اللبناينّ نزار فرن�سي�س
التي ح�ضرّ ها ب�إهداء تون�س و�شعبها ّ
 ،تقول كلماته:
موايل� ...إنتي املا غبتي يوم عن بايل
تون�س لإ�سمك قلت ّ
بال ُبعد عنّك �أنا متل الغريب  ...ب�ضلّ قلبي هون مهما يغيب
وبرجع لعندك ...يا �أغلى من حايل
ق�صة من ال�سحر
تنقّل راغب يف �أر�شيفه
الفني بني اجلديد والقدمي راوي ًا مع كل �أغنية ّ
ّ
الذي �إنعك�س جلي ًا بتفاعل اجلمهور ورق�صه وترديده لأغانيه عن ظهر قلب .وبدوره
كان جلمهور قرطاج �أثره على جنم �أغنية «اللي باعنا« ،حيث ملأ قلبه فرح ًا انعك�س
بطاقة �إيجابية كبرية جعلت ال�سوبر �ستار يجوب امل�رسح ويتفاعل بالرق�ص واحلركة
امل�ستمرة التي جعلت مالب�سه مبلّلة بالعرق الذي يفتخر به ال�سوبر �ستار كونه دليل
ّ
التعب وم�صدر النجاح.
وبعد هذا احلفل �أم�ضى ال�سوبر �ستار مع جنليه خالد ول�ؤي يومني للراحة واال�ستجمام،
وق�ضى اجلميع وقت ًا مم ّيز ًا و�سط �أجواء وطبيعة تون�س املم ّيزة وال�ساحرة ،ووعد
راغب ب�أن تكون تون�س كعادتها حمطّ ة ثابتة على جدول حفالته كلّ عام بعد �أن �إختتم
منها مو�سم حفالت ال�صيف لهذا العام.

نادين نجيم تعود من أجل جمهورها
رغم الحزن

ق���ررت الفنانة ن��ادي��ن ن�سيب جنيم
العودة �إلى جمهورها ومواقع التوا�صل
االجتماعي ،بالرغم من احلزن الكبري
الذي تعي�شه ب�سبب فراق والدها.
ون����شرت «ن���ادي���ن» ���ص��ورة ل��ه��ا عرب
ح�����س��اب��ه��ا ال�����ش��خ�����ص��ي ع��ل��ى موقع
«�إن�ستغرام» ،وعلقت عليها قائلة:
«خلونا نكون �إيجابيني اليوم ونحط
بقلوبنا احلب واللطافة جتاه غرينا،
بابا كان يحب كتري هل ال�صورة ،قال
بتذكروا ب�أيام زمان».
و�أ�ضافت�« :أنا رح �أرجع كرمالكن وكرمال
بدي
بيي الله يرحمه ،بعرف انه هو ّ
ياين كون مب�سوطة وقوية وناجحة ،ب�س
رح ي�ضل �ساكن جواتي وبعرف انه نظرة
عيوين تغريت الن��ه م��ارح �شوفه بقى
�أب��داً ..ولكن كل �شيء من الله جميل،
ال�شكر واحلمد �ألك يا الله �صار عندي
مالك بال�سما».
و�أعلنت الفنانة نادين ن�سيب جنيم،
م�ؤخرا ،م�شاركتها يف بطولة م�سل�سل
«خم�سة ون�ص»� ،إلى جانب النجم ق�صي
خ���ويل ،حيث م��ن امل��ق��رر عر�ضه يف
املو�سم الرم�ضاين املقبل .2019
يذكر �أن �آخر �أعمال نادين ن�سيب جنيم
م�سل�سل «طريق» ،مع الفنان عابد فهد،
وال��ذي عر�ض يف املاراثون الرم�ضاين
املا�ضي ،والعمل م��أخ��وذ عن رواية
الكاتب الراحل جنيب حمفوظ ،وهو
من �إخراج ر�شا �رشبتجي و�إنتاج �رشكة
«�سيدارز».

• فريق مسرحية صدى الصمت

السويسي شاركت في حفل
افتتاح مهرجان المسرح
التجريبي

• أماني السويسي

تامر حسني يحتفل بنجاح فيلم «البدلة»
احتفل الفنان تامر ح�سني بتخطي �إيرادات
فيلمه اجلديد «البدلة» حاجز الـ  40مليون
جنيه داخل م�رص ،و�أك��د �أن الإي��رادات يف
العامل العربي جتاوزت  150مليون جنيه،
وداع��ب منتج الفيلم وليد من�صور قائال:
وطبع ًا كل الإيراد ده يف كر�ش ال�سيد املنتج

املحرتم الأ�ستاذ وليد من�صور ..ربنا
يبعد عنك العني يابن املحظوظة!! تامر
وجه ال�شكر لكل فريق العمل وللجمهور
قائلاً « :ببارك لكل �صناع فيلم البدلة،
�ألف مليون مربوك ..تعبنا كلنا وا�شتغلنا
وقلنا يارب ..و�أدي ربنا كرمنا كلنا ب�أجمل

منة فضالي انضمت للجزء الثاني
من «البيت الكبير»
• نادين
جنيم

�شاركت النجمة �أم��اين ال�سوي�سي يف حفل افتتاح
م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة ال���دويل للم�رسح التجريبي
واملعا�رص يف دورته الـ 25دورة «اليوبيل الف�ضي»
وذلك بامل�رسح الكبري بدار الأوبرا يف متام ال�ساعة
م�ساء حيث غنت �أماين باللغة الفرن�سية �أغنية
الثامنة
ً
« »vivreمن م�رسحية  Notre dame de parisوقدمت
الأغنية �ضمن االفتتاحية التي �أخرجها املخرج الكبري
خالد جالل.
ً
عر�ضا م�رسح ًيا تتمثل يف
وي�شارك خالل الدورة 27
ً
عر�ضا عرب ًيا 6 ،عرو�ض
 10عرو�ض �أجنبية11 ،
م�رصية يف فعاليات املهرجان ال��دويل للم�رسح
التجريبي واملعا�رص «دورة اليوبيل الف�ضي» يف
دورته الـ 25التي انطلقت  10احلايل وت�ستمر حتى
 21من نف�س ال�شهر.

ان�ضمت املمثلة امل�رصية منة
ف�ضايل �إلى �أ�رسة اجلزء الثاين
م��ن م�سل�سل «البيت الكبري»
الذى يتم التح�ضري له حالي ًا
لبدء ت�صويره ال�شهر املقبل،
وتعد منة �أولى الفنانات اجلدد
الالتي تعاقدن على العمل،
حيث ت�شهد الأح����داث ظهور
� 4شخ�صيات ج��دي��دة لتقدمي
�أدوار رئي�سية يف امل�سل�سل وجار
التعاقد معهم.
م�سل�سل «البيت الكبري» بطولة
لو�سي ،و�أحمد بدير ،و�سو�سن
ب��در ،وم��ن��ذر رياحنة ،ورمي
ه�لال ،وحجاج عبدالعظيم،
ولقاء �سويدان ،وطارق �صربي،
ودنيا امل�رصي ،ومي فخري،
و�أح���م���د ���ص��ي��ام ،والأردن���ي���ة

رمي ب�شناق ،و�رشيف باهر،
وتي�سري عبدالعزيز ،و�إميان
�أي��وب ،و�أحمد النقلي ،وعلي
الو�صال ،وم��ن ت�أليف �أحمد
�صبحي ،و�إخراج حممد النقلي.
ويف �سياق مت�صل تنتظر منة
ف�ضايل عر�ض م�سل�سلها اجلديد
«بيت ال�ساليف» على قناة النهار
منت�صف ال�شهر احلايل ،والذي
مت عر�ضه للمرة الأولى عربيا
عرب قناة �أبو ظبي ،وي�شارك فى
بطولته عبري �صربي ،بو�سي،
جيهان خليل� ،أح��م��د �صالح
ح�سني ،ح��ازم �سمري� ،سمر
جابر ،طارق �صربي ،نيفيان
�صابر� ،شريين ابوالعز ومن
ت�أليف ح�سني م�صطفى حمرم
و�إخراج حممد عبد اخلالق.

كرم».
وقال �إن الفيلم حقق  40مليون جنيه داخل
م�رص ،وتخطى الـ 150مليون ًا باخلارج «يف
 20يوما فقط ول�سة الفيلم قدامه �شهرين �أو
 3يف دور العر�ض ..ع�شان كده حبيت �أ�شكر
كل اللي تعبوا يف الفيلم».

• منة
فضالي

