15

عالم

الفنون
www.alshahedkw.com
العدد ( )3499األربعاء  19سبتمبر 2018
info@alshahedkw.com

شكران مرتجى تتهم «الفضائيات
العربية» بتجاهل الدراما السورية
 ...ورئيس المهرجان يرد
عاتبت الفنانة ال�سورية �شكران
مرجتى �إدارة مهرجان الف�ضائيات
العربية ،ال��ذي �أقيم �أم�س الأول
ب��ال��ق��اه��رة ،مل��ا و�صفته ب�أنه
جتاهل للدراما ال�سورية ،خالل
اال���س��ت��ف��ت��اءات ال��ت��ي منحت على
�أ�سا�سها اجلوائز.
وق��ال��ت ���ش��ك��ران يف ت��دوي��ن��ة لها
بح�سابها مبواقع «تويرت»« :قر�أت
�صدفة و�شاهدت �أن هناك مهرجانا
ل��ل��ف�����ض��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة وزع���ت
ج���وائ���زه ،ومت ت��ك��رمي جنومه،
لكن هناك ر�سالة للقائمني على
كل املهرجانات العربية ،التي
تق�صي وتتجاهل الدراما ال�سورية،
�أيها الأحبة هل تتذكرون �سورية؟

نيللي كريم بطلة فيلم «الفارس»
أمام كريم عبد العزيز

وجلو�سكم يف ال�صفوف الأولى؟ هل
تتذكرون مظاهر االحتفاء بكم؟ هل
تتذكرون الدراما ال�سورية التي
جعلتكم ت�ستيقظون؟».
و�أ�ضافت �شكران يف تدوينتها« :على
ك��لٍ ان ن�سيتم �أري��د �إعالمكم ب�أن
ذاكرتنا يف هذه ال�سنوات ال�سبع
العجاف ،زادت اتقادا ،ومبارك
على ك��ل امل��ك��رم�ين ،وننتظركم
قريبا يف �سورية ،معززين مكرمني
كالعادة ،فنحن ما زلنا �أوفياء».
ورد رئي�س مهرجان الف�ضائيات
العربية ،الإعالمي �أحمد عليوة،
على عتاب �شكران مرجتى ،م�ؤكدا
�أن��ه مت اختيار النجم تيم ح�سن
للتكرمي.
• نيللي كرمي

تعاقدت ب�شكل ر�سمي النجمة
نيللي كرمي على البطولة الن�سائية
بفيلم «ال��ف��ار���س» ال���ذي يلعب
بطولته النجم كرمي عبدالعزيز،
واملقرر البدء يف ت�صويره الفرتة
املقبلة ،ووقعت نيللي مع املنتج
ال�سينمائي حممد ال�سبكي ،لتلعب
دور ًا مهم ًا للغاية �أم��ام كرمي،
وال���ذي يج�سد �شخ�صية م�ؤثرة
دراميا يف ال�سينما امل�رصية ،ومن
�إخراج حممد �سامي.

• شكران مرجتى

هدى صالح تكشف عمرها
الحقيقي

احتفلت الفنانة هدى �صالح بيوم ميالدها على طريقتها اخلا�صة ،وذلك عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام».
ون�رشت «هدى» �صورة جديدة لها ،وعلقت عليها قائلة« :نف�س اليوم من
عام �آخر ،نعم �أنا اليوم ازددت عمرا ،اليوم �أ�صبحت �أكرب� ،أن�ضج و�أ�صبحت
�أجمل ،اليوم ازددت �سنة من عمري ،ومازال يف العمر مت�سع لروح جديدة،
ما زال يف العمر مت�سع لأكون �أف�ضل و�أح�سن».
وا�ستغلت «هدى» هذه املنا�سبة وك�شفت عن عمرها احلقيقي ،قائلة�« :أكمل
اليوم � 35سنة من التجارب ،من الفرح واحلزن ،هنيئا ملن كان معي دوما،
وهنيئا ملن �سيكمل معي طريقي».
وتلقت هدى التهاين واملعايدات من جمهورها ومتابعيها ،متمنني لها
ال�سعادة والنجاح يف م�سريتها الفنية .و�شاركت الفنانة هدى �صالح م�ؤخر ًا
يف بطولة م�سل�سل «عمود البيت»� ،إلى جانب نخبة من فناين اخلليج ،منهم:
زهرة اخلرجي ،و�أ�سمهان توفيق ،ومالك ،و�شهاب جوهر ،و�سلمى �سامل،
و�آخرون ،وهو من ت�أليف �أ�سمهان توفيق و�إخراج غافل فا�ضل.

• هدى صالح

تطرح برومو

أغنيتها الجديدة
«برج الحمل»

ط��رح��ت جنمة  ،The Voice Kidsلني
احلايك� ،أغنية جديدة باللغة االنكليزية،
بعنوان .Party Language
حتمل الأغنية توقيع املنتج املو�سيقي
العاملي  Oakالفائز بجائزة الـ Multi-
 ،Grammy awardوال���ذي �سبق و�أن
تعاون مع عدد من جنوم الأغنية الأمريكية
والعاملية �أمثال دميي ليفاتو ،وكيهالين،
و�آ��ش�ر ،و�ألي�سيا ك���ارا ،وغ�يره��م .وقد
مت ت�سجيل الأغنية يف لو�س �أجنلو�س،
�أم��ا الفيديو كليب فقد ُ�ص ّور داخ��ل �إحدى
املدار�س الثانوية يف والية كاليفورنيا،
وهو من �إخراج املخرج اللبناين الأمريكي 
ً
مبا�رشة من
ديفيد زيني .وتطل لني احلايك
نيويورك ،لت�ؤدي �أغنيتها للمرة الأولى يف
،Platinum Sound Recording Studios
ويقت�رص فيه احل�ضور على املدعوين من
الفنانني واملو�سيقيني و�رشكات الإنتاج،
وجمموعة من العاملني يف الو�سط املو�سيقي
والفني.

• سيرين عبد النور
• نوال الزغبي

نبيلة عبيد تحضر عرض

النسخة المرممة

النجمة نبيلة عبيد وافقت على ح�ضور العر�ض اجلماهريي الأول
للن�سخة املرممة من فيلم «الآخر» املقرر عر�ضه الأحد ب�إحدى دور
ال�سينما امل�رصية� ،ضمن �سل�سلة عرو�ض خا�صة لالحتفال بالذكري
العا�رشة لرحيل املخرج يو�سف �شاهني.
العر�ض ال�سينمائي نفدت تذاكره بالكامل و�سيبد�أ يف متام ال�سابعة
من م�ساء اليوم الأحد ،وعقب انتهاء م�شاهدة الفيلم� ،ستقدم نبيلة
عبيد ذكرياتها عن كوالي�س ت�صويره ،مع ذكريات تك�شف للمرة
الأولى عن عالقتها باملخرج يو�سف �شاهني .يذكر �أن فيلم «الآخر» من
بطولة نبيلة عبيد ،حممود حميدة ،لبلبة ،عزت �أبو عوف ،حنان
ترك ،هاين �سالمة وت�أليف و�إخراج يو�سف �شاهني وعر�ض للمرة
الأولى يف فرن�سا يف  26مايو  1999وتدور �أحداث الفيلم عن «�آدم»
�شاب م�رصي �أمه �أمريكية يقابل ال�صحافية «حنان» ويغرمان
ببع�ضهما ،فيقرران الزواج ،وتعار�ض �أمه يف البداية ثم تعلن
موافقتها.
ويعاد عر�ض الفيلم بعد  19عام ًا على عر�ضه الأول� ،ضمن
م�رشوع مو�سع تنفذه م�ؤ�س�سة يو�سف �شاهني و�أفالم م�رص
العاملية وال�سينماتيك الفرن�سية ،لإع��ادة ترميم
الن�سخ الأ�صلية من �أفالم املخرج امل�رصي وعر�ضها
كاملة للمرة الأولى للجمهور ،وتت�ضمن القائمة
الأولى فيلمه الأول «بابا �أمني»� ،إ�ضافة لأفالم
«ال��ن��ا��صر �صالح ال��دي��ن» ،و«ا�سكندرية
ليه» ،و«ح��دوت��ة م�رصية» ،و«��صراع
يف ال����وادي» ،و«���س��ي��دة القطار»
و«�شيطان ال�صحراء» ،و«باب
احلديد» و«ودعت حبك».

• لني احلايك

سيرين عبدالنور تكشف
عن سبب غريب لسعادتها

ي متابعيها
�شوقت النجمةنوال الزغب 
لفيديو كليب �أغنيتها اجلديدة «برج
احلمل» ،عرب ح�سابها على موقع
تبادل ال�صور «ان�ستغرام» ،ون�رشت
الزغبي برومو للكليب ،وكتبت
عليه قائلة« :قريب ًا� ،إخراج ب�سام
الرتك».
وت��وا���ص��ل ن���وال ال��زغ��ب��ي و�ضع
اللم�سات الأخ�ي�رة على �ألبومها
اجل��دي��د ،وت��ت��ع��اون فيه م��ع عدد
من امللحنني منهم عمرو م�صطفى
وحممد رحيم.

من فيلم «اآلخر»

�أنو�شكا لل�سينما بعد غياب دام
لأكرث من عامني ،حيث قدمت دور
�ضيفة ��شرف يف فيلم «هيبتا»،
ويعد التعاون الثاين بني �أنو�شكا
ونيللي كرمي.
نيللي كرمي ت�ستعد حالي ًا مل�سل�سلها
اجلديد ،املقرر عر�ضه يف رم�ضان
املقبل  ،2019من ت�أليف �أمين
مدحت ،و�إخ���راج �أحمد مدحت،
كما قدمت معهم م�سل�سل «اختفاء»
العام املا�ضي.

لين الحايك تطرح كليبها الجديد Party Languag

نوال الزغبي

• نبيلة
عبيد

فيلم «ال��ف��ار���س» يعد م��ن �أق��وى
الأف�لام ال�سينمائية التي تت�ضمن
ق�ضايا الإن�سانية واحلب وامل�شاعر
وخالفه ،وانتهى م�ؤلف العمل من
الن�سخة الأ�صلية من الفيلم ،والذي
يت�ضمن م��ع��ارك حربية و�أك�شن
وق�ص�ص حب رومان�سية يف نف�س
الوقت.
كما ان�ضمت الفنانة �أنو�شكا لفريق
العمل ،وجت�سد �شخ�صية واقعية
�ضمن الأحداث ،ويعد الفيلم عودة

• كرمي عبدالعزيز

«األب الروحي» ...جديد

ميرهان حسين

انتهت الفنانة م�يره��ان ح�سني م��ن ت�صوير �آخر
م�شاهدها يف اجلزء الثاين من م�سل�سل «الأب الروحي»
مع املخرج تامر حمزة ،حيث ا�ست�أنفت ت�صوير
امل�شاهد املتبقية لها قبل �أ�سابيع بعد فرتة توقف
منذ �شهر رم�ضان املا�ضي حيث مت ت�صوير �أول
 30حلقة وعر�ضها على �شا�شة  dmcومقرر
عر�ض الـ 30الأخرى خالل الفرتة املقبلة
على نف�س القناة.
«الأب الروحي  ،»2ي�شارك يف بطولته
جمموعة كبرية من الفنانني� ،سو�سن
ب��در و�أح��م��د عبد العزيز ودن��ي��ا عبد
العزيز وحممود اجلندي ووف��اء �سامل،
وايهاب فهمي وحممد عز وعمرو �صح�صاح
و�آخ���رون ،وم��ن ت�أليف ه��اين �رسحان،
للمخرج تامر حمزة ،وم��ن جن��وم اجلزء
الثاين حممد ريا�ض وعبري �صربي و�سيمون
وح�سن ح�سني وه��ادي اجليار ولطفي لبيب
وحنان �شوقي وجمال عبدالنا�رص وحممد
التاجي واميان �أبو طالب.
ويف �سياق مت�صل تعكف مريهان على درا�سة
العرو�ض التي قدمت لها يف الأيام املا�ضية
من �أجل امل�شاركة يف �أعمال جديدة ولكنها مل
ت�ستقر على عمل بعينه حتى الآن ،خا�صة بعد
النجاح الذي حققته يف �شهر رم�ضان املا�ضي
مب�سل�سل «�أيوب» مع م�صطفى �شعبان وظهورها
ب�شكل مغاير متاماً ،وتريد �أن تختار �أدوار ًا على
نف�س جودة �شخ�صية «رغدة» يف «�أيوب».

ك�شفت الفنانة اللبنانية �سريين عبدالنور عن �سبب غريب ل�شعورها
بال�سعادة ،وهو �أنها ق�ضت جانب ًا من اجازتها التي تق�ضيها يف
باري�س ،داخل مدينة ديزين ال�شهرية.
ون�رشت �سريين� ،صورة لها عرب ح�سابها مبوقع «ان�ستغرام»،
�أثناء وجودها مبدينة ديزين ،مرتدية اك�س�سوارات بطلة والت
ديزين ال�شهرية «ميني ماو�س» ،وعلقت قائلة« :كل حدا منا يف طفل
�صغري بقلبه! �أنا مب�سوطة �أكرت من تال ّيا بنتي».
ومن املقرر �أن تعود �سريين خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة،
ال�ستئناف التح�ضري والعمل مع فريق م�سل�سل «الهيبة  ،»3مع
النجم تيم ح�سن واملخرج �سامر الربقاوي ،حيث �ستلعب دور
البطولة الن�سائية به.

• ميرهان
حسني

