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العنزي :ننظر إلى المستقبل باستبشار وخير ...والمعهد شهد اهتمام ًا بالتطوير التكنولوجي واإللكتروني

إيمي سمير غانم
 ...في أول إطاللة

�إمي����ي ���س��م�ير غ����امن من
الفنانات الالئي ال ميتلكن
ال��ك��ث�ير م��ن الإط��ل�االت
بالعباءات الرم�ضانية،
فهي متيل �إلى الإطالالت
الكاجوال العملية حتى
يف �أعمالها الفنية،
لأنها تعتمد ب�شكل
�أك�بر على الأدوار
الكوميدية.
ون�رشت «�إميي»
�آخ����ر �إط�لال��ة
ل�����ه�����ا ع�ب�ر
ح�سابها على
« �إن�ستغرام»،
وهي ترتدي
ع������ب������اءة
م��غ��رب��ي��ة
«ق���ف���ط���ان»
م��ن ال��ل��ون
ا ل�سما و ي
امل����ط����رز
با لذ هبي ،
م�����ع ال���ل���ون
ال������ل������وردي
ل���ي���ع���ك�������س
الأج��������������واء
ال��رم�����ض��ان��ي��ة
التي نعي�شها هذه
الفرتة.
ومل تكن هذه �أول �إطاللة
ل��ـ «�إمي����ي» بالعباءة
فهناك �إطاللة �إخرى لها
بالعباءة اخلليجة� ،إذ
ارتدتها ب�شكل ع�رصي
مم���ي���زة ،ب��ال��ل��ون�ين
الأبي�ض والأزرق.

• اميي
سمير غامن

المعهد العالي للفنون المسرحية احتفل
بتخريج دفعة جديدة من طلبته

• علي العنزي

•اخلريجون يتوسطهم امللحم والعنزي والعيسى واملسعد ورؤساء األقسام

الملحم :المزيد من االهتمام والرعاية للنهوض بالمعهد العالي للفنون المسرحية
حت��ت رع��اي��ة وزي��ر الرتبية وزير
التعليم العايل د .حامد العازمي،
اح��ت��ف��ل امل��ع��ه��د ال��ع��ايل للفنون
للم�رسحية بتخريج دفعة العام
 2019/2018ب��الأق�����س��ام الأرب��ع��ة
«متثيل و�إخراج  -نقد و�أدب  -ديكور
 تلفزيون» حيث �أن��اب العازميالوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية ملياء امللحم.
و�ألقت امللحم كلمة بهذه املنا�سبة،
ه��ن���أت خاللها احل�ضور بال�شهر
الف�ضيل ،وباركت للطلبة التفوق

وال��ن��ج��اح ،ون�صحتهم باالجتهاد
م�ستقبال من �أجلهم و�أجل جمتمعهم
ووطنهم.
و�أثنت الوكيلة امللحم على جهود
�إدارة امل��ع��ه��د ال��ع��ايل للفنون
امل�رسحية ،ووعدت املعهد ب�صفتها
الإداري��ة واملالية اجلديدة ،مبزيد
من االهتمام والرعاية ،من قبل وزارة
التعليم العايل ،وامل�س�ؤولني فيها.
ثم �ألقى عميد املعهد د .علي العنزي
كلمة قال فيها« :يحتفل املعهد العايل
للفنون للم�رسحيةبتخريج �أبنائنا

وبناتنا الطالب الطالبات.
ون�شكر با�سمكم جميعا وزير التعليم
العايل �أ .د .حامد العازمي ،ووكيل
ال���وزارة �أ .د� .صبيح املخيزمي،
الوكيل امل�ساعد �أ .ملياء امللحم،
والوزير ال�سابق د .بدر العي�سى،
والوكيل امل�ساعد �أ .عادل امل�سعد،
على ت�رشيفهم احل�ضور».
و�أ�ضاف العنزي« :يف الوقت الذي
يزف املعهد فلذات اكباده و�أكبادكم،
ف�إنه ينظر �إلى امل�ستقبل با�ستب�شار
وبخري» ،داعيا الطلبة «لأن ي�شاركوا

سلمى رشيد في أول
إطاللة لها بمالمح الحمل

السقا يحسم الجدل حول خالفات «ولد الغالبة»:
نجاح المسلسل يعود للمخرج محمد سامي
�أثار املخرج حممد �سامي اجلدل
على مواقع التوا�صل ب�سبب تدوينة
غام�ضة له عرب بها عن غ�ضبه من
�أحد الأ�شخا�ص داخل م�سل�سله «ولد
الغالبة» مع �أحمد
ال�سقا ،وخ��رج الأخ�ي�ر ليح�سم
حقيقة الأمر ويوجه ر�سالة ملخرج
م�سل�سله.
ون�رش الفنان �أحمد ال�سقا �صورة
له على ان�ستغرام مع حممد �سامي
خمرج م�سل�سله «ول��د الغالبة»،
وام���ت���دح ال�����س��ق��ا حم��م��د �سامي
واعتربه �صاحب الف�ضل يف جناح
امل�سل�سل وقال يف ر�سالته �إليه:
« احلق يقال ان ال�شكر الأكرب عن
م�سل�سل ولد الغالبة ل�سهره على
كل تفا�صيل امل�رشوع من بدايته
�إلى انتهائه ،عني رائعة ت�رشف
على كل تفا�صيل امل�سل�سل بكل
عنا�رصه تعود للمخرج الكبري
و املبدع و الفنان حممد �سامي،
حتية من القلب».
على تدوينته الغام�ضة والغا�ضبة
وال��ت��ي حذفها بعد حل��ظ��ات من
ن�رشها على في�سبوك ،جاء ذلك
وج��اءت ر�سالة �أحمد ال�سقا �إلى

طالبت �سلمى ر�شيد من جمهورها تقدمي التهاين لها معلنة عن انتظار طفلها
الأول ،وكا�شفة يف نف�س الوقت عن �صورة لها مبالمح احلمل حيث بدت
ببطن بارز.
و�شاركت الفنانة املغربية �سلمى ر�شيد فرحتها مع املتابعني على ح�سابها
على ان�ستغرام م�ؤكدة خرب حملها ب�شكل ر�سمي ،ونا�شدت كل حمبيها الدعاء
لها
ب�إمتام والدتها على خري ،فن�رشت �صورة لها ظهرت فيها بالف�ستان
الأبي�ض الذي �أبرز بطنها املنتفح ،وعلقت قائلة « :غنويل ماما ..احلمد
لله..الله يتمملي
على خري ويحفظ جنيني  ...حبيت ن�شارككم معايا فرحتي ..ال تن�سوين
من دعائكم».
كما ن�رشت �سلمى ر�شيد �صورة �أ�شعة جلنينها بدون �أن تك�شف عن جن�سه،
وبدت ب�أنها يف ال�شهر الرابع من احلمل.
ومن املعروف ب�أن �سلمى ر�شيد حتر�ص جدا على اخفاء حياتها
اخلا�صة عن االعالم ،واكتفت العام املا�ضي بالإعالن عن عقد قرانها
بدون ان تك�شف عن هوية العري�س �أو �أي �صور من حفل زفافها.
و�سارعت زميالت �سلمى ر�شيد بتقدمي التهاين لها على حملها فكتبت
املمثلة املغربية �سهام �أ�سيف لها قائلة�« :ألف مربوك حبيبتي
والرفي�سة على ح�سابي».
بدورها توجهت جناة الرجوي بالتربيكات لزميلها قائلة« :حبيبتي
الف مربوك والله يتمم على خري».
على �صعيد فني ،ت�ستعد �سلمى ر�شيد لإ�صدار عملها اجلديد رفقة
الفنان اجلزائري موك �صايب بعنوان «»، gazelle Maوالذي مت
ت�صوير م�شاهده يف مدينة طنجة.

الأمر �أثار اجلدل �أي�ضا
�إل��ى م�ؤلف امل�سل�سل �أمين
���س�لام��ة ،بعدما ت���ردد عن
وجود خالفات معه �إال انه مل
يعلق ,يف الوقت الذي يحقق
فيه امل�سل�سل ن�سبة م�شاهدة
ع��ال��ي��ة يف رم�����ض��ان
احلايل.

• أحمد السقا ومحمد سامي

حممد �سامي ردا على خالفات داخل
كوالي�س امل�سل�سل وقال »:ح�سبي
الله ونعم الوكيل يف اللي �سارق
جمهودي وبيتمنظر بيه ..ح�سبي
الله ونعم الوكيل يف �أى حد وافق
على �رسقة جمهودى ون�سبه لواحد

بقوة وت�صميم يف معرتك احلياة ،بعد
�أن ت�سلحوا ب�سالح العلم والثقافة»
وختم العنزي�« :إن ح�صول �أبنائنا
على م�ؤهل البكالوريو�س ،هو فر�صة
خلدمة الوطن ،فهنيئا للوطن بكم
وهنيئا لنا بهذا الوطن املعطاء
وبقيادته الر�شيدة ،التي بذلت وال
زالت كل غال ونفي�س وبدون من �أو
�أذى لتهيئتكم لهذه املراحل املتقدمة
من حياتهم العلمية والعملية».
ثم �ألقت اخلريجة �شهد املزيدي كلمة
اخلريجني وقالت �إن��ه من دواع��ي

�رسورها �أن تلقي كلمة اخلريجني
نيابة ع��ن زم�لائ��ه��ا ،معربة فيها
عن كل معاين ال�شكر واالمتنان لكل
من �أتاح يل فر�صة املثول �أمام هذا
احل�شد الكرمي لتنقل م�شاعر �إخوانها
الطالب والطالبات.
وق��ال��ت امل���زي���دي :ان����صرم ع��ام
وانق�ضى ،تلقينا خالله كل �صنوف
املعرفة ،و�صقل املواهب  ،و�إثراء
الفكر ،فكنا جند يف املطالعة لذة،
فكانت النتيجة تفوقا وتكرميا،
وفرحا و�رسورا».

معمل�ش �شغله ح�سبي الله ونعم
الوكيل �ألف مرة وربنا مابي�سب�ش
حق وعندي �أدل��ه على كالمي ب�س
يخل�ص رم�ضان».
ورغم حذف حممد �سامي لتغريدته
و�إ���ش��ادة �أحمد ال�سقا به� ،إال ان

التحدي
جيني إسبر تكسب
ّ
في «حرملك» و«سالسل ذهب»
تتابع النجمة ال�سورية جيني �إ�سرب ح�ضورها
املختلف يف رم�ضان احل��ايل ،من خ�لال عملني
ت�شارك بهما لهذا املو�سم ،وهما «احلرملك»
و«�سال�سل ذهب» ،ففيهما ت�رص جيني على ال�سري
بدءا من اجلزء الثاين
يف م�سرية خمتلفة اختارتها ً
مل�سل�سل «العراب» للمخرج حامت علي ،بالرتكيز
على مفردات الأداء املتوازن ،بعي ًدا عن الرتكيز
على �إ�ضافات �أخ��رى �ساهمت بتكري�س �شخ�صية
منطية واحدة امتازت بها ،وهي الفتاة الطيبة
واجلميلة فقط .
يف هذا املو�سم وعلى الرغم من �ضخامة عدد
الفنانات يف م�سل�سل «احلرملك» ،بدا جمهود
جيني
وا�ضحا ومنطق ًّيا بالتعاطي مع �شخ�صية
ً
«فيكتوريا» يف م��زج ب�ين اجل��م��ال ومفردات

الأداء ،فال تركيز �صارخ
على جمالها و�إمنا الرتكيز
كان على انعكا�سات الأحداث
على �شخ�صيتها ،وطبيية ردة
فعلها جتاه ما يحدث حولها،
وخ�صو�صا يف
وهو ما ُيح�سب لها
ً
ظل زحمة الظهور الن�سائي ،والتباري
بني جنمات امل�سل�سل لنيل لقب الأجمل كما
هو وا�ضح .
باملقابل تخو�ض جيني يف �شخ�صية خمتلفة
مب�سل�سل البيئة ال�شامية «�سال�سل ذهب»،
متاما عن التقليدية املبا�رشة والطرح
فتبعد
ً
املعتاد لهذا النوع من ال�شخ�صيات ،كما
اعتدنا عليه يف م�سل�سالت البيئة ال�شامية .

• جينى أسبر

باسكال مشعالني تكشف عن موعد طرح كليب «اتعذبت كفاية»
ك�شفت الفنانة اللبنانية با�سكال م�شعالين عن موعد ط��رح كليب
�أغنيتها «اتعذبت كفاية» حيث ا�شارت الى �أنها �ستطرح العمل يف عيد
الفطر املبارك« .اتعذبت كفايا» من كلمات و�أحل��ان حممد الرفاعي
وتوزيع مو�سيقي وقيادة الأورك�سرتا املاي�سرتو عادل عاي�ش ،ت�سجيل
غناء �ستديو ملحم �أبو �شديد ،ميك�س عادل عاي�ش ،ما�سرتينغ �ستديو

مرتوبول�س لندن ،وقامت م�شعالين بت�صوير الأغنية يف تركيا حتت
�إدارة املخرج زياد خوري.
يذكر ان الأغنية حققت جناحات مميزة مع م�شعالين حيث ح�صدت ن�سب
�سماع عالية على «يوتيوب» ويتم تداولها بني حمبي ومتابعي م�شعالين
على مواقع التوا�صل االجتماعي.

• باسكال
مشعالني

• سلمى رشيد

