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في زيارتها األولى

عيسى ذياب :العمل مع الكبار

نادين لبكي بالكويت لتقديم «كفر ناحوم»

ٍ
وتحد!
في «إفراج مشروط» متعة

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• عي�سى ذياب وحوار مع �سعد الفرج

اكد املخرج الكويتي عي�سى ذياب ان العمل مع جيل
الكبار واجيال احلرفة الفنية يف م�سل�سل التلفزيوين
اجلديد «�إفراج م�رشوط» ميثل حالة من املتعة واي�ضا
التحدي للقدرات للكينونة مب�ستوى تلك التحديات
والثقة التي ح�صل عليها من اجلهة املنتجة وفريق
العمل.
ويف ت�رصيح خا�ص قال املخرج ال�شاب عي�سى ذياب:
حاليا يف طور العمليات الفنية النهائية بني ت�صوير
احللقات املتبقية من م�سل�سل «�إفراج م�رشوط» وبني
العمليات الفنية النهائية من مونتاج ومك�ساج
وت�صحيح الوان وغريها من عمليات فنية .واتوقع
ان نوا�صل الت�صوير يف امل�سل�سل حتى نهاية اال�سبوع
االول من �شهر رم�ضان املبارك – اع��اده الله على
اجلميع بكل اخلري.
وق��ال املخرج عي�سى ذي��اب :العمل مع الكبار مثل
الفنان القدير �سعد الفرج والفنان املتميز خالد امني
واي�ضا ح�شد من النجوم ومنهم هدى اخلطيب وفي�صل
العبيد وعبداملح�سن القفا�ص واحمد اي��راج وهبة
الدري وحممد العلوي و�شهد اليا�سني وفرح ال�رصاف
وعبدالله الزيد و�سايل القا�ضي..وكم �آخر كبري من
النجوم ..ميثل الوقوف امام تلك اال�سماء والتعاون
معها حالة من املتعة الفنية .حيث احللول الفنية
واملباراة العالية امل�ستوى يف التمثيل .ويف احلني
ذاته حالة من التحدي العالية للكينونة مب�ستوى
الثقة من قبل اجلهة املنتجة واق�صد الفنان املخرج
عبدالله بو�شهري الذي ميثل حالة عالية من اال�سناد
والدعم والتفهم التام ال�صوليات الإنتاج لبلوغ مرحلة
متجددة من هذة احلرفة .وقد كان يل �رشف التعاون
معه من قبل من خالل م�سل�سل «روت�ين» الذي جمع
الفنانني حممد املن�صور وخالد امني والهام الف�ضالة.

• يا�سمني
�صربي

وقد ح�صد هذا العمل كثري ًا من النجاح خالل املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي.
وعن م�سل�سل «�إفراج م�رشوط» يقول عي�سى ذياب :دراما
تلفزيونية كويتية عامرة بالأحداث وال�شخ�صيات
والرموز والدالالت واخلطوط الدرامية املتقاطعة حول
حكاية اربع فتيات يبحثن عن ا�رسهن بعد حياة م�شبعة
بالغمو�ض .وقد كتب العمل ال�سيناري�ست عبداملح�سن
الرو�ضان و�سيعر�ض العمل من خ�لال الف�ضائية
الكويتية وعدد اخر من القنوات التلفزيونية ،وهذا ما
ي�شكل حالة ا�ضافية من التحدي .كما ان العمل ي�صور
بني الكويت والقاهرة لر�صد جمموعة من املتغريات
التي طر�أت على العامل العربي.
وحول اجلوانب الفنية يف هذا العمل يقول املخرج
عي�سى ذي��اب :العمل مع املنتج املخرج عبدالله
بو�شهري يعني التحرك مبوا�صفات �إنتاجية تذهب
�إلى مناطق متجددة وا�ضافية .والتايل البحث عن
م�ضامني ا�ضافية على �صعيد احللول الإخراجية �شانها
�ش�أن الن�ص وكافة احلرفيات الفنية ومنها التمثيل
والت�صوير واال���ض��اءة ،باال�ضافة �إل��ى الديكورات
اخلا�صة التي مت بنا�ؤها يف اول جتربة تعود �إلى
مرحلة بناء اال�ستديوهات والديكورات اخلا�صة وهذا
ما �سيلم�سه جمهور امل�شاهدين بكثري من الو�ضوح.
ويدير الت�صوير مدير الت�صوير القدير حممد �سليمان،
متمنيا ان ينال العمل ر�ضا وا�ستح�سان اجلمهور
احلبيب يف كل مكان.
ويف املحطة االخرية قال املخرج عي�سى ذياب�« :إفراج
م�رشوط» لي�س جمرد م�سل�سل درامي تلفزيوين اجتماعي
كويتي بل هو مرحلة متجددة من جتربة فنية ي�شتغل
عليها فريق �ضخم من الفنانيني والفنيني من انحاء
العامل العربي .هذا ويدير الإنتاج م�شاري ال�شمري.

ت�صل البالد املخرجة اللبنانية
القديرة نادين لبكي بدعوة من
–�أكادميية لوياك للفنون الآدائية
«الب���ا» – وذل���ك لتقدمي العر�ض
اخلا�ص لفيلمها «كفر ناحوم» الفائز
بجائزة جلنة التحكيم اخلا�صة يف
مهرجان كان ال�سينمائي واملر�شح
جلائزة او�سكار اف�ضل فيلم �أجنبي
هذا العام.
و�سيقدم العر�ض اخلا�ص الثالثاء
م�ساء
 23ابريل احلايل ال�ساعة 3
ً
يف �صالة  360ويعقب العر�ض حوار
مع املخرجة نادين لبكي وال�صحافة
واجلمهور.
وت��ع��ت�بر امل��خ��رج��ة اللبنانية
ال��ع��امل��ي��ة ن��ادي��ن لبكي واح���دة
م��ن اب���رز امل��خ��رج��ات العربيات
اللواتي حلقن يف ف�ضاءات ال�سينما
العاملية عرب م�سرية �سينمائية
ع��ام��رة ب���الإجن���ازات والب�صمات
الفنية املتفردة ر�سختها كواحدة
من اهم املخرجات ال�سينمائيات
العامليات.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ن��ادي��ن لبكي
ت��خ��رج��ت م��ن ج��ام��ع��ة القدي�س
يو�سف ببريوت ببكالوريو�س يف
العلوم ال�سينمائية ،و�أخرجت فيلم
تخرجها «�11شارع با�ستري» يف عام
 1997والذي نال جائزة �أف�ضل فيلم
ق�صري يف حفل ال�سينما العربية يف
املعهد العامل العربي بباري�س،ويف
عام  1998ح�رضت ور�شة للتمثيل
مبدر�سة الدراما CoursFlorent
الفرن�سية امل��وج��ودة بباري�س
واجت��ه��ت ايل �إخ����راج الإع�لان��ات
والفيديو كليب ملطربني م�شهورين
يف ال�رشق الأو�سط ،والتي ح�صلت من
خاللها على العديد من اجلوائز.
وقدمت نادين لل�سينما ثالثة �أعمال

�سينمائية كانت بدايتها فيلم «�سكر
بنات» عام  2007الذي مت عر�ضه
يف مهرجان ك��ان – وفيلم «وه�ل�أ
لوين»  .2011وك��ان ه��ذا العمل
قد عر�ض يف تظاهرة «نظرة ما»
وه��ي التظاهرة الثانية من حيث
االهمية يف مهرجان كان ال�سينمائي
ال���دويل .واخ�يرا فيلمها املتميز
«كفر ناحوم»  .2018الذي عر�ض
يف امل�سابقة الر�سمية ملهرجان
كان ال�سينمائي وح�صد جائزة جلنة
التحكيم اخلا�صة وه��و م��ا ميثل
�إجن��از ًا �سينمائي ًا رفيع امل�ستوى
لل�سينما االبنانية والعربية ،ومنه
كانت االنطالقة للرت�شيح الو�سكار
اف�ضل فيلم اجنبي ،و�سط جمموعة
من اهم �صناع ال�سينما العاملية.

• كوالي�س فيلم «كفر ناحوم»

خ�لال م�سريتها الفنية احلافلة
بالإجنازات راحت املخرجة نادين
ل��ب��ك��ي ت��ت��ح��رك يف جم��م��وع��ة من
امل�سارات الفنية من بينها التمثيل
حيث �شاركت يف عدد من الأعمال
ال�سينمائية من ابرزها �إخراجها
ومتثيلها �إلى جانب املمثل العاملي
مقطعا من فيلم «ريو
هاريف كيتيل
ً
�أح ّبك» وهو �أحد �أجزاء املجموعة
الق�ص�صية  – Cities of Loveمدن
احلب.
واليوم حت�رض نادين لبكي ل�شد
الرحال بعد زيارتها �إلى الكويت
لالنطالق �إل��ى مدينة ك��ان جنوب
فرن�سا حيث �سترت�أ�س جلنة حتكيم
م�سابقة – نظرة ما – فيما يرت�أ�س
جلنة حتكيم امل�سابقة الر�سمية

بمشاركة إياد نصار

أمير كرارة يكثف تصوير مسلسل «كلبش »3
 ...بعد توقف  5أيام بسبب «كازابالنكا»

كارول سماحة تحتفل بنجاح
الـ «حلم» مع هؤالء النجوم
احتفلت الفنانة كارول �سماحة بنجاح حفلها الذي حمل ا�سم
«حلم» والذي �أحيته قبل �أيام قليلة على م�رسح املنارة بالتجمع
اخلام�س بالقاهرة ،بح�ضور جمموعة من �أ�صدقائها.
و�شاركت عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «تويرت» ،جمموعة
�صور من االحتفال الذي �أقيم يف منزل الفنانة الهام �شاهني
وال��ذي ح�رضه عدد من النجوم منهم ي�رسا ،ليلى علوي،
ريهام حجاج� ،شريي عادل ،كارمن �سليمان وزوجها امللحن
م�صطفى جاد ،ب�رشى ،تامر حبيب ،و�أمري �شاهني.
وعلقت عليها قائلة�« :شكرا جزيال من القلب للجميع و�شكرا
للفنانة الهام �شاهني التي �أقامت حفال خا�صة مبنا�سبة
جناح حفلي اجلديد و�شكرا لكل من ي�رسا وليلى علوي وتامر
حبيب».
ؤخرا فيديو كليب �أغنية «مربوك لقلبي» ،عرب
و�أطلقت م� ً
قناتها الر�سمية على موقع «يوتيوب» ،وهي من
كلمات �سليم ع�ساف و�أحلان بالل الزين.
كما �أحيت ك��ارول ع��دة حفالت غنائية خالل
الفرتة املا�ضية ،وحققت من خاللها جناحات
كبرية ،هذا غري انتهائها من ت�صوير �أحدث
�أفالمها «بال�صدفة» الذي عادت به للتمثيل بعد
غياب عدة �سنوات ،ولكن مل يتحدد حتى الآن
موعد طرحه.

عاد النجم �أمريكرارة فجر �أم�س قادم ًا من اال�سكندرية بعد ت�صوير � 5أيام
كاملة �ضمن �أح��داث فيلمه «كازابالنكا» ،املقرر طرحه بدور العر�ض
ال�سينمائي يف عيد الفطر ،من �إنتاج �رشكة �سيرنجي ،و�صورت امل�شاهد
يف ميناء الإ�سكندرية داخل البحر وخارجه ،وجمعت كل من كرارة وعمرو
عبد اجلليل و�آخرين.
ويف �سياق �آخر ي�ست�أنف كرارة وفريق عمله بقيادة املخرج بيرت ميمي
ت�صوير م�سل�سل «كلب�ش ،»3املقرر عر�ضه يف ال�سباق الرم�ضاين
املقبل ،باال�ضافة مل�شاركة عدد من جنوم امل�سل�سل ،اذ انتهى بيرت
ميمي من ت�صوير الأ�سبوع الثامن من امل�سل�سل حتى الأن.
ي�شار �إلى �أن فيلم «كازابالنكا» بطولة �أمريكرارة ،اياد ن�صار ،وعمرو
عبد اجلليل وغادة عادل لبلبة ،وحممود البزاوي ،والفنان ال�صاعد
�أحمد دا�ش ،ت�أليف
ه�شام هالل
«كلب�ش
م�سل�سل
 »3ت���أل��ي��ف باهر
دوي����دار� ،إخ���راج
ب���ي�ت�ر م��ي��م��ي،
�إن�����ت�����اج ��شرك��ة
�سيرنجي ،وبطولة
�أم����ي���ر ك��������رارة،
�أحمد عبد العزيز،
ه�شام �سليم ،ي�رسا
اللوزي ،هالة فاخر،
�أح���م���د ال��ع��و���ض��ي،
ا�سالم جمال� ،أمرية
العايدي� ،أحمد امام،
حم��م��د ع��ل��ي رزق،
�أم��اين كمال ،وعدد
�آخر من الفنانني.
• �أمري كرارة
• نان�سي عجرم

في أجواء عائلية..نانسي عجرم

تحتفل بعيد ميالد ابنتها «إيال»

• �إلهام �شاهني

ياسمين صبري بدور «خياطة»
في «حكايتي»

توا�صل النجمة يا�سمني �صربي ت�صوير
م�شاهدها يف م�سل�سل «حكايتي» ،الذي
تناف�س به بال�سباق الرم�ضاين املقبل
يف �أول بطولة مطلقة لها يف الدراما،
وتنتهي من الت�صوير ب�شكل نهائي بعد
�أ�سبوعني.
من ناحية �أخ���رى� ،صورت يا�سمني
�صربي � 8أ�سابيع كاملة من امل�سل�سل،
ال����ذي ت��ق��وم ع��ل��ى ان��ت��اج��ه �رشكة
�سيرنجي ،حيث يوا�صل خمرج العمل

�أحمد �سمري فرج الت�صوير بكثافة خالل
الفرتة املقبلة ،لالنتهاء من ت�صوير
امل�سل�سل يف �أقرب وقت ،ويتبقى له ما
يقرب من �أ�سبوعني ت�صوير.
م�سل�سل «حكايتي» بطولة يا�سمني
�صربي ،وي�شارك يف بطولته �أحمد
بدير ،ادوارد ،ا�سالم جمال� ،أحمد
حامت ،وفاء عامر ،و�آخرون ،ت�أليف
حممد عبد امل��ع��ط��ي ،ان��ت��اج �رشكة
�سيرنجي.

احتفلت الفنانة اللبنانية نان�سي عجرم بعيد ميالد ابنتها «ايال» ،يف
�أجواء عائلية مميزة ،ون�رشت نان�سي عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» �صورة من االحتفال ،ظهرت فيها مع زوجها وبناتها،
وعلقت على ال�صورة« :كل عام و�أنتي بخري» وا�صفة ابنتها ب�أنها حلوة
العائلة ،و�أنها حتبها بقدر امل�سافة من الأر�ض �إلى القمر مرتني.
من ناحية �أخرى طرحت النجمة نان�سي عجرم �أحدث �أعمالها الفنية،
وهي �أغنية جديدة حتمل ا�سم« :راجل وابن راجل» باللهجة امل�رصية،
عرب قناتها الر�سمية على «يوتيوب» ،والتي �صورتها على طريقة
فيديو كليب ،وهي من كلمات مالك عادل ،و�أحلان وليد �سعد ،وتوزيع
�أحمد عادل ،و�إخراج بتول عرفة.
كما تعد �أغنية «احلب زي الوتر» ،من �أحدث �أعمالها التي �صورتها
على طريقة الفيديو كليب ،وطرحتها عرب قناتها الر�سمية على موقع
«يوتيوب».
�أغنية «احلب زي الوتر» ،من كلمات ال�شاعر حممد رفاعي ،و�أحلان وليد
�سعد ،وتوزيع �أحمد ابراهيم ،و�سبق �أن طرحتها عرب «يوتيوب» على
طريقة الفيديو لرييك�س ،وظهرت يف الكليب بف�ستان �أبي�ض �شفاف.

امل��خ��رج املك�سيكي اخل��ان��درو
غونزالي�س انرييتو.
جتري �أح��داث فيلم «كفر ناحوم »
داخل العا�صمة اللبنانية بريوت،بل
ويف قلب �أك�ثر املناطق حرمانً ا،
حيث يتتبع الفيلم ق�صة ال�صبي
زي��ن ال��ذي يحرك دع��وى ق�ضائية
�ضد والديه �ﻷ نهم اجنبوه ،وذلك
بعد م��روره بالعديد من ال�صعاب
يف حياته بدء ًا من فراره من منزله
بعدتزويج �شقيقته القا�رص ،وعي�شه
مع مهاجرة اثيوبية وطفلها ال�صغري
وبحثه املتوا�صل عن قوت يومه ب�أي
و�سيلة .وميثل الفيلم واحد ًا من اهم
الأعمال ال�سينمائية خالل ال�سنوات
اخلم�س االخرية من تاريخ ال�سينما
العربية.

