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انتهاء تصوير فيلم «بعد الخميس»
بمشاركة عربية واسعة
انتهى ت�صوير الفيلم العربي «بعد اخلمي�س»،
واالنتقال الى العمليات الفنية واملونتاج ليكون
جاهز ًا للعر�ض قريب ًا ،ليكون �أول فيلم كوميدي
م�رصي �سعودي �إماراتي لبناين  ،من �إنتاج �رشكة
«العنود» للإنتاج الفني للمنتج �أمري الأ�شمل و�إخراج
املخرج ال�سعودي «حيدر �سمري النا�رص».
وتدور فكرة الفيلم الذي ي�شارك فيه فنانون من �أربع
جن�سيات عربية ،حول �شقيقني �شابني يعي�شان حالة
من الرفاهية يف كنف والدهما الرثي ،لكن الوالد
يفارق احلياة تاركا ثروته لولديه اللذين ال يح�سنان
الت�رصف بها ،لت�صبح �سببا يف نزاعاتهما.
جنوم العمل خرجوا بت�رصيحات خا�صة عن م�شاركتهم
فعب الفنان طلعت
يف الفيلم والأدوار التي ي�ؤدونها رّ
زكريا عن فخره للح�ضور يف هذا الفيلم ،م�ضيفا:
«�سعيد بوجودي يف هذا الفيلم ،ب�سبب التنوع يف
اجلن�سيات العربية التي ت�شارك فيه ،و�أغلب املمثلني
�أعرفهم من خالل �أدوارهم ،لكن اللقاء بهم حتت مظلة
واحدة بحد ذاته ي�شعرين بالفرح».
و�أ�ضاف« :دوري يف الفيلم حما�سب ن�صاب لديه �رشكة
ين�صب من خاللها على النا�س ،ال �أخفي �سعادتي
كون الفيلم متعلق بال�سينما ال�سعودية التي انفتحت
م�ؤخرا ،وباتت لها خطوات تريد حتقيقها لتكون
حا�رضة بني جمهورها».
اما الفنان الإماراتي علي التميمي في�ؤدي دور ال�شيخ
عواد وهو �شيخ القبيلة وعن ذلك يقول�« :شخ�صيتي
هي ل�شيخ القبيلة والد عنود وا�ستقبل �سلطان

ونا�رص بعد هروبهم ف�أعلمهم العادات والتقاليد
البدوية و�أدربهم على حياة ال�صحراء والرعي
و�سوى ذلك».
ب��دوره��ا� ،أب���دت الفنانة اللبنانية «داليدا
خليل» �سعادتها بامل�شاركة يف الفيلم ،معتقدة
�أن عوامل النجاح متوافرة يف العمل ،و�أ�ضافت:
«�ألعب دور �سارة يف فيلم «بعد اخلمي�س» ،وهذه
م�شاركتي الثانية يف م�سريتي ،والأولى يف جمال
ال�سينما العربية ..فخورة جدا لأين موجودة بني
�شخ�صيات لها باع طويل يف الدراما الإماراتية
وال�سعودية وامل�رصية».
وت��اب��ع��ت���« :س��ارة ه��ي ال��ب��ن��ت اللبنانية
الفا�شيني�ستا ،ودوره���ا مف�صلي يف حياة
البطل ،و�أن���ا �سعيدة ج��دا بهذا التعاون
و�أعتربه جتربة جديدة ومرحلة متقدمة يف
حياتي املهنية ،خا�صة يف ظل تواجد جنوم
كبار متل علي التميمي ،من�صور الفيلي،
ح�سن عبد الفتاح ،وطلعت زكريا ،و�إحاطتنا
بثقافة ال�شعب الإماراتي� ..أتوجه بال�شكر
ل�رشكة العنود واملنتج �أمري الأ�شمل».
فيما حت��دث الفنان ال�سعودي عبد الله
اجلمريي عن دوره فقال �أنه يج�سد �شخ�صية
نا�رص ال�شاب الذي عا�ش حتت �إدارة �أبيه
حياة ث��راء ورفاهية لتنقلب حياته بوفاة
والده وتتحول �إلى �شيء من الك�آبة والعذاب.
وتناول اجلمريي العمل فو�صفه باملتمكن ن�صا
و�إخراجا م�شيدا بالدور الذي ت�ؤديه ال�سينما يف
املجتمع اليوم.
املمثل «حممد الها�شم» و�صف جتربته باملميزة
والفريدة من نوعها ،وقال« :فيلم «بعد اخلمي�س»
عمل كوميدي اجتماعي خمتلف وغري تقليدي ،فهو
كوميديا ثرية وغنية وتربوية ،تقدم ر�سائل جميلة
وهادفة».
و�أ�ضاف« :دوري يف العمل �شاب ا�سمه �سلطان ،وهو
�شخ�ص غري مبايل ،لكن حياته تنقلب ر�أ�سا على
عقب ،وتتحول �شخ�صيته من �إن�سان م�ستهرت �إلى
جاد ،بعد تعر�ضه لأزمة مالية� ..أنا �سعيد بهذه
امل�شاركة ،وبوجودي بني زمالء عرب ،و�أتوق
لعر�ض الفيلم يف بالدي ال�سعودية ،ومعرفة
ردة فعل اجلمهور ب�شكل مبا�رش».
و�إ�ضافة �إلى ذلك مي ّثل العراق يف الفيلم
من خالل الفنان حممود الرتكي الذي
ي�ؤدي �أغنية ال�شارة التي كتبت بتميز
مع مو�سيقى مالئمة ل��روح الفكرة
املطروحة يف العمل.
وتنفذ �رشكة العنود ممثلة مبديرها
الأ�شمل العمل ال�سينمائي بعد
و�ضع خطة �شاملة للنجاح
وبخا�صة �أن الفيلم �سيعر�ض
يف دور ال�سينما ال�سعودية
وامل�رصية والإم��ارات��ي��ة وفق
ت�أكيد املنتج .

مجرد رأي
انحسار النجومية
م�شعل ال�سعيد
كل فنان يتمنى �أن ي�صبح جنم ًا ي�شار �إليه بالبنان،
وكذلك احلال بالن�سبة للفنانات �إال �أن الو�صول الى
النجومية لي�س ب��الأم��ر ال�سهل والأ�صعب من ذلك
املحافظة عليها ،ونحن يف الكويت وحتى ما قبل ع�رشين
�سنة كانت ال�ساحة الفنية تعج بالنجوم والنجمات،
نر جنما مبوا�صفات خا�صة وال
�إال �أننا ومنذ �سنوات مل َ
جنمة مبوا�صفات خا�صة �أي�ضاً ،فهاتوا جنمة جديدة
مبوا�صفات جنمات الأم�س ،ولن جتدوا ذلك ،وهذا �أمر
يثري الده�شة والغرابة ،مع �أن املعهد العايل للفنون
امل�رسحية يخرج �سنويا ع�رشات املمثلني واملمثالت،
وهذه ظاهرة حتتاج �إلى درا�سة وبحث ،فهل مل يعد
للفن املكانة التي كان يحتلها يف املا�ضي؟ هل �أثرت
و�سائل التوا�صل االجتماعي على احلركة الفنية برمتها؟
هل مل يعد املردود املادي جمزي ًا كما كان يف ال�سابق؟
هل الدولة مل تعد تهتم بالفن كما كانت تفعل يف
املا�ضي؟ مل يظهر فنان جنم مبوا�صفات خا�صة منذ �أكرث
من ع�رشين عاما ،عالمة ا�ستفهام كبرية حيال هذا الأمر
ال�شديد الغرابة ،عندنا جنوم مثل داود ح�سني وطارق
العلي وح�سن البالم وعبدالرحمن العقل �إال �أن ه�ؤالء
النجوم م�ضى على دخولهم الفن �أكرث من ثالثني عاما،
فمن ظهر بعدهم؟ وهل من �شاهدناهم بعدهم و�صلوا
الى مرحلتهم �أو مرحلة من �سبقهم من النجوم؟ الإجابة
ال حتتاح تفكري ًا طويالً .مل ي�صل �أحد ممن ن�شاهدهم
الى مرحلة جنوم املا�ضي ،هناك اجتهادات من هنا
وهناك لفنانني �إال �أنها الت�صل الى ما نريد ،خا�صة يف
فن الكوميديا ،وهذه م�شكلةَ ،
مل ال يظهر عبداحل�سني
عبدالر�ضا جديد �أو غامن ال�صالح او خالد النفي�سي
جديد �أو �سعد الفرج؟ وال �أعني هنا نف�س طريقة متثيلهم
ولكن نف�س �شهرتهم ومكانتهم وحمبة النا�س لهم،
واحلقيقة �أن احلركة الفنية ال تب�رش باخلري منذ فرتة
غري ق�صرية وهذا الأمر انعك�س على كل نواحي الفن.
ودمتم �ساملني.

• داليدا
خليل

وخز إبرة :
منذ �شهر �سبتمرب املا�ضي وحتى اليوم مل ت�رصف وزارة االعالم
مكاف�آت املعدين واملقدمني للربامج يف الإذاعة والتلفزيون
�أي انه م�ضى على تعطيل اجورهم ت�سعة �أ�شهر ،وعند ال�س�ؤال
عن ال�سبب تكون الإجابة« :ماكو ميزانية» فماذنب ه�ؤالء
النا�س؟ ول�سان حالهم يقول :ملن ا�شتكي �أمري ملن �أتظلم.
الظاهر �أن امليزانية لن تكتمل �إال �أوائل العام املقبل وعلى
ه�ؤالء النا�س ان ينتظروا �أكرث.

• علي التميمي

بطاقة فنية

أجواء مثيرة في حفل إلهام الفضالة

ن��ه��دي��ه��ا �إل����ى تلفزيون
الكويت وعلى ر�أ�سه وكيل
وزارة االع�ل�ام امل�ساعد
ل�ش�ؤون التلفزيون �سعود
اخل��ال��دي وك��ل العاملني
معه جل��ه��وده��م الكبرية
يف جعل تلفزيون الكويت
يف مقدمة التلفزيونات
العربية يف املنطقة يف
�شهر رم�ضان املبارك حتى
ا�صبح �أولوية عند الأ�رسة
الكويتية ونتمنى ان ي�ستمر
هذا التفوق والتميز الذي
جت��اوز تقديراتنا ف�شكرا
تلفزيون الكويت و�شكرا
كبرية للعاملني فيه.

بعيد ميالد ابنتها

• الهام
الفضالة

�أقامت الفنانة �إلهام الف�ضالة حف ً
ال فاخر ًا لالحتفال بعدة
منا�سبات مع ًا وهي عيد ميالد ابنتها والقرقعيان و«غبقة»
رم�ضان ،لتن�رش عرب ح�سابها على �سناب �شات لقطات عدة
من �أجواء احلفل.
وك�شفت اللقطات التي ن�رشتها �إلهام الف�ضالة من حفلها
الفخم ،على احتفالها بعيد ميالد ابنتها ال�صغرى يف
�أج��واء �أ�سطورية ،كما حر�صت على ا�ستعرا�ض مائدة
الطعام املقدمة لل�ضيوف مع �شكر الطهاة على الأطباق
ال�شهية.
و�أثناء ت�صوير �إلهام الف�ضالة لفيديو خا�ص بوليمة
الطعام ،وجدت �صديقتها املقربة الفنانة هيا ال�شعيبي
تعد �أعواد من ال�شوكوالته واملار�شيملو من �أجل �أن يظل

الأطفال هادئني ،وهنا مازحتها الأولى ب�أنها طلبت منها
من البداية عدم اح�ضار الأوالد ،لتقول لها�« :أنها �ستطرد
�أطفالها و�أوالد �شقيقتها و�أطفال لطيفة» منها م�شاك�سة مع
هيا ال�شعيبي ب�سبب اوالدها.
وهنا بررت هيا ال�شعيبي �إح�ضارها لأطفالها ب�أنه حفل عيد
ميالد� ،إال �أن �إلهام الف�ضالة �أ�رصت على موقفها ب�أنها مل
تكن ترغب يف �إح�ضار �أطفال ،لرتد هيا مازحة معها« :متنني
علينا �إلهام الف�ضالة».
ومن جهة �أخرى ،حر�صت �إلهام الف�ضالة على ا�ستعرا�ض
ت�رسيحة �شعرها الغريبة قبل احلفل ،لت�صفها ب�أنها ت�رسيحة
عجيبة غريبة «جمنونة» ،والتي اعتمدت على رفع جزء من
ال�شعر لأعلى مع تزينه باك�س�سوار ذهبي براق من الأمام.

شذى حسون

روان مهدي نجمة مسلسل

رمضانية

بلوك مختلف

«ماذا لو» تفاجئ الجميع

في إطاللة

ف��اج���أت الفنانة ال��ع��راق��ي��ة روان مهدي
متابعيها عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع
تطبيق ال�سناب �شات بعدما ظهرت لهم بلوك
خمتلف كلي ًا غري من مالحمها بق�صها �شعرها
ق�صة بوي ق�صرية جد ًا.
الفنانة روان مهدي اعتادت �أن تطل على
متابعيها ب�شعر ط��وي��ل ن��اع��م ي��زي��د من
جاذبيتها لتفاجئهم اليوم باختيارها لق�صه
ق�صري جد ًا بطريقة الفتة.
متابعو الفنانة روان مهدي انق�سموا لن�صفني
بع�ضهم �أحب �إطاللتها اجلديدة ،والطرف
الآخر متنى لو �أنها مل تق�ص �شعرها لهذا
احلد.
وعربت الفنانة روان مهدي جلمهورها عن
�سعادتها ب�أعمالها الفنية لرم�ضان 2019
وذك���رت �أن يف ك��ل ع��ام تقدم ه��ي الأجمل
والأقوى من �أدوارها التمثيلية.
من بني امل�سل�سالت برعت الفنانة روان
مهدي بتقدميها دور ًا يف م�سل�سل «ماذا لو» مع
الفنان منذر رياحة.

تتمتع ال��ف��ن��ان��ة ���ش��ذى ح�سون
بجماهريية وا���س��ع��ة يف الوطن
ال��ع��رب��ي ،لي�س ف��ق��ط ب�صوتها
املميز الذي لفت انتباه الكثريين
منذ بدايتها ،ولكن � ً
أي�ضا �أناقتها
وذوقها الرفيع يف �أزيائها التي
تواكب �أحدث �صيحات املو�ضة.
تنوع �شذى يف �إطاللتها يجعلها
حمط �أنظار الكثريات ،فهي جتمع
بني الإطالالت الكاجوال اجلريئة،
والكال�سيك ،والعربية الفخمة.
�شذى من الفنانات الالئي ميلكن
مالمح عربية ج��ذاب��ة ،وه��ذا ما
يجعل الإط��ل��االت ال��ع��رب��ي��ة من
عبايات وقفاطني مميزة عندما
ترتديها.
ومن خالل الألبوم املقبل� ،سيتم
ر�صد �أجمل �إطالالت �شذى ح�سون،
ح��ت��ى ت�ستوحي منها �إطاللتك
املميزة يف رم�ضان.
• شذى حسون

• روان مهدي

• سعود اخلالدي

