15

عالم

الفنون
�إ�رشاف م�شعل ال�سعيد

www.alshahedkw.com
العدد ( )3712السبت  20أبريل 2019
info@alshahedkw.com

بعد  30ساعة مشاهدة ..سالف فواخرجي

شيرين عبدالوهاب في كواليس

تروي تجربتها بمهرجان اإلسماعيلية

• �شريين عبدالوهاب

�أعربت الفنانة �سالف فواخرجي عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» ،عن �سعادتها مل�شاركتها
كع�ضو جلنة حتكيم بامل�سابقة الر�سمية للأفالم
الت�سجيلية الطويلة� ،ضمن مهرجان الإ�سماعيلية
ال�سينمائي الدويل.
ون�رشت �سالف �صورا من م�شاركتها يف املهرجان،
وعلقت عليها قائلة« :كانت جتربتي ممتعة جدا يف
جلنة حتكيم امل�سابقة الر�سمية للأفالم الت�سجيلية
الطويلة والق�صرية� ،ضمن مناف�سات مهرجان
الإ�سماعيلية ال�سينمائي الدويل الـ ،21الذي مت ّيزت
�أدواره مبهنية وحرفية عالية.
و�أ�ضافت« :اعترب هذه التجربة من التجارب املهمة
يف م�سريتي الفنية� 30 ..ساعة م�شاهدة تغلّبت فيها
املتعة على التعب..مل نكن خاللها فقط حمكمينّ بل
متفرجني.
وتابعت« :وهنا ال بد من التو�ضيح �أن اجلوائز
التي منحناها كمحكمني ،كانت الأف�ضل من وجهة
نظرنا بني جمموعة �أفالم جيدة وهذا يح�سب لإدارة
املهرجان التي انتقت ملناف�ساته �أفالم على م�ستوى
عال من اجلودة».
ووجهت ال�شكر لوزيرة الثقافة امل�رصية �إينا�س
عبدالدامي ،ورئي�س املركز القومي لل�سينما خالد
عبداجلليل ،والناقد ع�صام زكريا.
ي�شار �إلى �أن �سالف فواخرجي تخو�ض املاراثون
الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل «ن��ا���س م��ن ورق»،
وي�شاركها العمل نخبة من جنوم الدراما ال�سورية
منهم� :سلمى امل�رصي ،وفايز قزق ،وجرج�س جبارة،
وروع��ة يا�سني ،و�أمانة وايل ،وجمال العلي،
وعا�صم حواط ،ورنا الع�ضم ،ومعن عبداحلق،
ووالء ع��زام ،وط��ارق عبدو ،و�سوزانا الوز،
وعبدالرحمن قويدر ،والطفل علي رم�ضان،
وم��ن ت�أليف �أ�سامة كوك�ش ،و�إخ���راج وائل
رم�ضان.

• �سالف فواخرجي

حمادة هالل يثير الجدل بـ 3ملصقات

تتواجد الفنانة �شريين عبدالوهاب يف بريوت،
حيث قامت بالأم�س بت�سجيل �شارة م�سل�سل «خم�سة
ون�ص» ب�صوتها.
ال�شارة التي حتمل ا�سم «يا بتفكر يا بتح�س»
للمرة
باللهجة اللبنانية التي ت�ؤديها �شريين
ّ
الأول��ى ،وهي من كلمات ال�شاعر علي املولى
و�أحلان �صالح الكردي وتوزيع داين حلو.
وكانت بطلة م�سل�سل «خم�سة ون�ص» نادين جنيم،
قد و�صفت غناء �شريين عبدالوهاب باللهجة
اللبنانية بـ «القنبلة» ،وذلك رد ًا على �شريين التي
اعتربت ان امل�سل�سل �سوف يكون ن�صيبه النجاح
ب�سبب وجود نادين فيه.
ي�شار �إلى �أن «خم�سة ون�ص» م�سل�سل لبناين �سوري
م�شرتك ،ومن �إخراج فيليب �أ�سمر و�إنتاج �رشكة
«ال�صباح للإعالم» وهو من بطولة نادين جنيم
وق�صي خ��ويل ومعت�صم النهار وع��دد كبري من
املمثلني من بينهم روال حمادة ورفيق علي �أحمد.
من ناحية ثانية مت الت�أكيد �أن �شريين عبدالوهاب
وزوج��ه��ا ح�سام حبيب ل��ن يحال �ضيفني على
برنامج «تو�أم روحي» الذي �سوف يقدمه ني�شان
يف املو�سم الرم�ضاين املقبل.

كارول سماحة أجرت البروفات األخيرة
قبل حفلها مع العندليب في القاهرة

• كارول
�سماحة

دعائية لمسلسل «ابن أصول»
�شارك الفنان حمادة هالل جمهوره ،عرب ح�سابه
الر�سمي على «ان�ستغرام» ،مبجموعة من ال�صور،
ك�شف من خاللها عن املل�صقات الدعائية مل�سل�سله
اجلديد «ابن �أ�صول» ،الذي �سيخو�ض به ال�سباق
الرم�ضاين املقبل.
والغريب يف الأم��ر� ،أن «ه�لال» ن�رش  3مل�صقات
دعائية للم�سل�سل� ،أحدها ظهر خالله مع �أبطال
العمل الرجال ،والآخر مع بطالت العمل الن�ساء،

والثالث كان مبفرده ،وهو ما �أثار جدال بني الكثري
من متابعيه ،حيث �أ�شاد معظمهم بفكرة الظهور
الرجايل واحلرميي لأبطال العمل.
ي�شار �إل��ى �أن م�سل�سل «اب��ن �أ���ص��ول» ،من ت�أليف
�أحمد �أبوزيد ،وبطولة حمادة هالل ،و�أينت عامر،
و�سوزان جنم الدين ،وعماد ر�شاد ،وحممد جناتي،
واينا�س كامل ،وحمزة العاليلي ،وكرمي �أبو زيد،
ووفاء �سامل وغريهم من النجوم.

سوسن بدر تتحول إلى الممثلة ميريل ستريب
في «والد رزق »2

�أثارت النجمة �سو�سن بدر ،جدال وا�سعا بني
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،بعد تداول
�صورة لها ظهرت من خاللها ب�شكل خمتلف
متاما عن اطالالتها املعتادة،
وغريب
ً
وذلك �ضمن �أحداث اجلزء الثاين من فيلم
«والد رزق».
وجت�سد «�سو�سن» ،خالل العمل �شخ�صية
�سيدة �رشيرة ،وهو ما ترجمته م�صممة
ال�شخ�صيات ري��ه��ام ع�صام خ�لال 3
�ساعات ،بر�سم مالمح خمتلفة لها
بتغيري لون �شعرها و�شكله ،ف�ضال عن

املكياج الذي اعتمده املاكيري حممود ر�شاد.
وظهرت مالمح الفنانة �سو�سن بدر ،يف ال�صورة،
�أقرب لل�شخ�صية التي قدمتها النجمة العاملية
مرييل �سرتيب يف فيلم «The Devil Wears
 ،»Pradaو�أي�ضا ما قدمته جلني كلوز يف فيلم
«.»Dalmatians 102
ي�شار �إلى �أن فيلم «والد رزق  ،»2ي�شارك يف بطولته
�أحمد عز وعمرو يو�سف و�أحمد الفي�شاوي و�أحمد
داوود وكرمي قا�سم وحممد ممدوح ..وغريهم من
النجوم ،وهو من ت�أليف �صالح اجليهني و�إخراج
طارق العريان.

وفاء عامر سبب دخول ريم البارودي
مجال التمثيل

• وفاء عامر

ك�شفت الفنانة وفاء
عامر عرب ح�سابها
ال�����ش��خ�����ص��ي على
م����وق����ع ت���ب���ادل
ال�صور والفيديو
«ان�ستغرام»� ،أنها
ه��ي ال�سبب يف
دخ��ول الفنانة
رمي ال��ب��ارودي
جم��ال التمثيل
رغ������م رف�����ض
الأخرية.
وق��ال��ت وف��اء
ع������ام������ر ،يف
م��ق��ط��ع فيديو
ع��ب�ر خا�صية
الـ«�« :»storyأحلى
ح��اج��ة يف الدنيا
ملا تالقي حد بيحبك
من قلبه ،من غري ما
يكون عاوز منك حاجة،
احل��د ده ليه يف حياتي
ق�صة ك��ب�يرة م��ن وق��ت ما
كانت طفلة �صغرية ومكانت�ش
عاوزة متثل ،و�أنا قولتلها الزم
متثلي و�أخدتها ور�شحتها يف
�صوت القاهرة ،وعملت دور من �أهم
الأدوار يف العمل الدرامي ،رغم �إنّ ها
مكانت�ش مهتمة بالتمثيل».
و�أ�ضافت« :احلد ده ا�سمه رمي البارودي،
بحبك يا رمي وفرحنالك �أد الدنيا �إن ربنا
�أن�صفك وبتعملي دور يف م�سل�سل كبري فيه
جمموعة من النجوم العظام».
وتابعت« :يا رمي � ِ
أنت ت�ستاهلي �أكرب بكتري
من كده ،وعقبال ما �أبارك ليكي على ال�رس،
بحبك يا حبيبتي ،ربنا يخليكي ليا ومتحرم�ش
من قلبك وال من حبك وال من عيلتك اجلميلة ،اللي
بي�س�ألوا عليا يف كل وقت».
وردت الفنانة رمي البارودي على تلك الإ�شادة الفنية
واملعنوية ،قائلة�« :أحلى حاجه يف الدنيا� ،أنتي
احلب والرقي والأخالق ،عمرك ماتغريتي ال�سنني دي
كلها �أنتي زي ما �أنتي �إن�سانة مبعنى الكلمة يف زمن
�صعب ،متوا�ضعة كرمية وجدعة ،بنت بلد �أ�صيلة و�أخت

تسجيل شارة مسلسل «خمسة ونص»

�أجرت الفنانة كارول �سماحة ،اخلمي�س ،الربوفات
الأخ�يرة قبل يوم من انطالق حفلها الغنائي يف
القاهرة ،ال��ذي �أقيم �أم�س بالتجمع اخلام�س،
وظهرت املطربة اللبنانية بجوار املاي�سرتو جورج
قلته ،الذي قاد �أورك�سرتا احلفل ،وهي تتدرب على
الأغاين التي �أحيت بها احلفل.
ويف ت�رصيحات تلفزيونية �سابقة ،ك�شفت الفنانة
ك��ارول �سماحة� ،إن حفلها بالتجمع اخلام�س،
ا�ستخدمت فيه تقنية الهولوجرام ،وقالت يف
ت�رصيحاتها التلفزيونية� ،إنه لأول مرة مت الغناء
بالهولوجرام مبا�رشةً على خ�شبة امل�رسح،
مو�ضحة �أن احلدث كان مبثابة نقلة يف عامل الغناء
على امل�رسح.
و�أك��دت ك��ارول� ،أن احلفلة مت ا�ستخدام كل �سبل
التكنولوجيا املتعددة بها ،وتابعت ان هناك

العديد من الأغنيات التي جمعت بينها وبني
العندليب ،م�شرية �إل��ى �أن هذا الديو الغنائي
ه��و الأول م��ن ن��وع��ه على امل����سرح با�ستخدام
الهولوجرام ،قائلة «�شاهد اجلمهور العندليب على
امل�رسح ب�شكل كامل».
وعن الأغاين التي قدمتها ،قالت« :قمت باختيار
�أغان مل يقدمها العندليب قبل ذلك مع �أحد من جنوم
الفن ،الفكرة جديدة ومتت لأول مرة يف م�رص ،كما
�أن احلفل �شهد توزيع ًا جديد ًا لبع�ض الأغاين».
وختمت حديثها ب�أن الأغاين التي قدمتها جمعت بني
�أغاين العندليب التي قدمها �سواء الرومان�سية �أو
الوطنية منها ،واحلفل حمل ا�سم «احللم» ،و�صاحب
�صوتي ك��ارول �سماحة وعبداحلليم حافظ عزف
لأورك�سرتا مكون من  70عازفا بقيادة املاي�سرتو
جورج قلته.

طالل مارديني يضع حدً ا لشائعات زواجه

عبر مواقع التواصل االجتماعي
نفى الفنان طالل مارديني عرب خا�صية « »storyعلى موقع
ؤخرا ب�ش�أن زواجه و�أنه
«ان�ستغرام» ،جميع الأخبار املتداولة م� ً
�أب لفتاة.
وقال «مارديني»�« :أنا والله يا نا�س مايل متزوج وال عندي بنت
هلكتوين بقى بالق�صة� ،إنه واحد بيكون قاعد ببيته بيقرر يكتب
�شيء على غوغل وبتنت�رش الكذبة� ،أنا مايل متزوج».
ويخو�ض الفنان طالل مارديني ال�سباق الرم�ضاين املقبل
مب�سل�سل «�أحلى �أي��ام» ،وي�شارك يف بطولة العمل« :يامن
احلجلي ،ووائل زيدان ،وخالد حيدر ،ومديحة كنيفاتي،
ومعت�صم النهار ،والفنان الإم��ارات��ي ب�لال عبد الله،
واللبنانية روال �شامية ،ومن م�رص الفنانة روجينا ،وهو
ت�أليف و�سيناريو وح��وار طالل مارديني ،و�إخ��راج �سيف
ال�شيخ جنيب.
«�أحلى �أي��ام»ُ ،يعد اجل��زء الثالث مل�سل�سل «�أيام
ال��درا���س��ة» ،حيث �سرنى �أبطال العمل ينتقلون
للعي�ش يف الإمارات �ضمن ظروف خمتلفة ليلتقوا
هناك من جديد ،ويعملون يف التجارة ،ويعي�شون
مع ت�صاعد الأح��داث مواقف طريفة �ضمن �إطار
كوميدي.
يذكر �أن م�سل�سل «هارون الر�شيد»� ،آخر �أعمال
طالل مارديني الذي خا�ض به املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي ،وهو بطولة ق�صي خويل ،وعابد فهد،
وحبيب غلوم ،وكندة حنا ،وكاري�س ب�شار،
و�أ�سيل عمران ،وهو من ت�أليف عثمان جحا،
و�إخراج عبد الباري �أبو اخلري.

مي عزالدين تستعين باسم
صديقتها رنا السبكي

• رمي البارودي

و�صديقة �صدوقة».
و�أ�ضافت« :مع كل النا�س حمبة وعطوفة ،بعيدا عن
الو�سط الفني بيتك داميا مفتوحلي باحلب يف كل �أوقاتي
احللوة وال�صعبة ،واللي بعتربه بيتي التاين� ،أما على
امل�ستوى الفني ت�رشفت �أين �أك��ون جنب جنمة قيمة
وقامة» ،لتعود «وفاء» لرتد قائلة« :بحبك ربنا يخليكي
ليا ولينا يا غالية».
وتخو�ض كل من وف��اء عامر ورمي البارودي ال�سباق
الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل «ال�رس» ،وهو بطولة نخبة
من جنوم الفن �أبرزهم ح�سني فهمي ،ون�ضال ال�شافعي،
ومايا ن�رصي ،ونور الكاديكي ،ومنة جالل ،و�ألفت عمر،
وهو من ت�أليف ح�سام مو�سى و�إخراج حممد حمدي.
وتوا�صل وفاء حال ًيا ت�صوير م�شاهدها يف م�سل�سلها
اجلديد «حكايتي» ،ال��ذي ي�شاركها بطولته كل من
يا�سمني �صربي ،و�إ�سالم جمال ،وم�صطفى دروي�ش،
و�أحمد ح��امت ،ودنيا امل�رصي ..وغريهم ،وهو من
ت�أليف حممد عبد املعطي ،و�إخراج �أحمد �سمري فرج.
ويعر�ض حاليا لرمي م�سل�سل «قيد عائلي»الذي ت�شارك يف
بطولته بجانب كوكبة من جنوم الدراما من بينهم عزت
العاليلي ،و�صالح عبدالله ،وحممد ريا�ض ،وبو�سي،
ومريفت �أمني ،ومنة ف�ضايل ،ون�ضال ال�شافعي ،وهو
من �إخراج تامر حمزة.

في أفيش «البرنسيسة بيسة»
�ضمن احلملة الدعائية مل�سل�سل «الربن�سي�سة
بي�سة» للنجمة مي عزالدين ،ق��ررت «مي»
اال�ستعانة با�سم �صديقتها املقربة خالل
البو�سرت الر�سمي للعمل ،املقرر عر�ضه يف
رم�ضان املقبل ،اذ و�ضعت ا�سم «رنا ال�سبكي» على
ال�سبورة يف اخللفية ،وبجانبها بع�ض الكلمات التي
تدل على تقدميها ل�شخ�صية مدر�سة كوميدية تعتمد على
االيفيهات واالرجتال وخالفه.
رنا ال�سبكي ابنة حممد ال�سبكي جتمعها �صداقة قوية مع
مي عزالدين ،خا�صة �أن الثنائي تعاونا �سوي ًا يف عدة �أفالم
و�أبرزها «عمر و�سلمى» ب�أجزائه الثالثة.
وطرحت مي البو�سرت الأول للم�سل�سل والذي ت�صدرته �أي�ض ًا
ولكن ب�شخ�صية «�سك�سكة» ال�سيدة العجوز التي جت�سدها
مي عزالدين وهي جدة «بي�سة» خالل الأحداث ،ال�سيما و�أن
مي تظهر ب�شخ�صيتني يف العمل الذي تدور �أحداثه يف اطار
�شعبي اجتماعي اليت.
م�سل�سل «الربن�سي�سة بي�سة» ت�أليف فاروق ها�شم وم�صطفى
عمر �إخراج اكرم فريد و�إنتاج �رشكة �سيرنجي ،وبطولة مي
عزالدين ،بو�سي ،وجنم م�رسح م�رص حممد �أنور ،و�سامي
مغاوري ،و�أم�ير امل�رصي ،حجاج عبدالعظيم ،وح�سام
داغر ،واميان ال�سيد و�آخرين.

• مي
عز الدين

