مادلني طبر :سعيدة بتكريمي في املغرب
أع��رب��ت ال�ف�ن��ان��ة م��ادل�ي��ن ط�ب��ر ع��ن سعادتها
باختيار إدارة مهرجان المدينة والسينما
ال��دول��ي ب��ال��دار البيضاء لها ،لتكريمها في
ح�ف��ل اف�ت�ت��اح ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�م�ه��رج��ان،
المقرر تنظيمها خالل الفترة من  24إلى
 28سبتمبر الجاري.
وقالت مادلين طبر،في تصريح اليوم،إن
س� �ع ��ادت ��ي ال ت ��وص ��ف ب �ت �ك��ري �م��ي ألول
م� ��رة ب��ال �م �غ��رب ف ��ي م� �ه ��رج ��ان ال �م��دي �ن��ة
وال �س �ي �ن �م��ا ال��دول��ي،م �ش �ي��رة إل ��ى أن أي

تكريم تحصل عليه يضعها في موضع المسئولية ويدفعها
لتقديم األف �ض��ل دائ �م��ا ،م��ؤك��دة ح��رص�ه��ا ع�ل��ى تلبية أي دع��وة
ت�ت�ل�ق��اه��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�م�ه��رج��ان��ات ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة المختلفة
ب��اع�ت�ب��اره��ا ف��رص��ة حقيقية ل�ت�ب��ادل األف �ك��ار وال �خ �ب��رات وخلق
حوار بين الفنانين بعضهم البعض في بالدهم وبينهم وبين
الفنانين في الدول األخرى.
ون��وه��ت إل ��ى أن إدارة م �ه��رج��ان ال �م��دي �ن��ة وال �س �ي �ن �م��ا ال��دول��ي
بالدار البيضاء تبذل قصارى جهدها لخروج ال��دورة الثانية
للمهرجان في أبهى صورة ممكنة،الفتة إلى أن دورة المهرجان
لهذا العام تعج بالفعاليات والندوات والعروض المتميزة.

اإلثنين  24محرم 1441هـ
 23سبتمبر 2019م  -العدد 3789

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م�ه��رج��ان المدينة والسينما تنظمه مجلس
جهة ال��دار البيضاء -س�ط��ات تحت إش��راف الجامعة الوطنية
لألندية السينمائية بالمغرب وب��دع��م م��ن المركز السينمائي
المغربي ومؤسسات أخرى.
وي��أت��ي ه��ذا التكريم األول بالمغرب لمادلين طبر ،التي سبق
ل�ه��ا أن ش��ارك��ت ف��ي ع�ض��وي��ة ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م ال� ��دورة ال�س��ادس��ة
ل�م�ه��رج��ان الفيلم ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي بمدينة آس�ف��ي المغربية ع��ام
 2008برئاسة المخرج التشادي محمد الصالح هارون ،احتفاء
بتجربتها ال�م�ع�ت�ب��رة ف��ي ال�ت�م�ث�ي��ل ال�س�ي�ن�م��ائ��ي وال�ت�ل�ف��زي��ون��ي
واإلذاعي.

إضاءات
17

تم عرضها في سينما ليلى جاليري بحضور الفنانني ووسائل اإلعالم

«النهاية» ...عندما يتواجد الرعب والكوميديا معًا

حممد احلملي وعبداهلل اخل�رض

الفنان حممد جابر متو�سطا ً الردهان واملنيع

اأ�رضة فيلم «النهاية»

اك ��د ال �م �خ��رج وال �ف �ن��ان م�ح�م��د ال�ح�م�ل��ي ان ف �ك��رة اخ � ��راج فيلم
«ال �ن �ه��اي��ة» ق��د ك��ان��ت ب��داي�ت�ه��ا م�ن��ذ ارب ��ع س �ن��وات وك ��ان ه�ن��اك
اجتماعات متواصلة مع اسرة «باك ستيج» حتى يتم تحقيق
االم��ر واش��ار إلى انه لوال جهود والدعم المعنوي ال��ذي وجده
من زميله المخرج رمضان خسروه لم يتحقق االمر الذي كان
ال��داف��ع االول إلنجاز العمل ورؤي�ت��ه على شاشة السينما جاء
ذلك خالل العرض الخاص لفيلم النهاية الذي اقيم في سينما
ليلى جاليري بالسالمية وشهد حضور العديد من الفنانين
وفي مقدمتهم الفنان القدير محمد المنيع وايضا الفنان محمد
جابر وعدد اخر من الفنانين.
ف��ي ال �ب��داي��ة ت�ت�م�ح��ور ال �ق �ص��ة ح ��ول ش�خ�ص�ي��ة ال �ف �ن��ان محمد
ً
ال �ح �م �ل��ي وه� ��و دور رئ �ي ��س ال �ع �ص��اب��ة ال �ت ��ي ت �ض��م ع� � ��ددا م��ن
االش�خ��اص ال��ذي��ن يمتهنون س��رق��ة ال�س�ي��ارات وبيعها وايضا
شخصية ال�ف�ن��ان ع�ب��دال�ل��ه ال�خ�ض��ر ال ��ذي ي ��ؤدي دور الضابط
ويقود مجموعة تتابع نشاط العصابة ومحاولة القاء القبض
عليها ويتخلل العمل العديد من االح��داث والمواجهات فيما
بينهم واالضافة في العمل هو وجود شخصية فالد ويؤديها
الفنان البريطاني تيم واديا وهو منفي من قبل عالم مصاصي
ال��دم��اء لمخالفته اع ��راف مجتمعه وب��ال�ت��ال��ي خ��الل ال�س�ن��وات
الطويلة يصل إلى الكويت من خالل احتجازه في التابوت ولم
يخل العمل من الرعب وبذلك يصل الى تلك العصابة الستغالله
وت�ت��وال��ى االح� ��داث ب�ع��د ذل��ك ح�ت��ى يتبين م��ن خ��الل الفيلم ان
ً
هناك خيوطا تنسج من قبل شخصية ارادت ان تتم هذه االمور
للتعويض وتصحيح االخطاء والتي ترجع منذ الصغر بعالقة

لقطات

كتب مشاري حامد

لقطة من الفيلم
رئيس العصابة الذي يتم سجنه في االحداث لخطأ لم يكن هو
المسؤول عنه والضابط ال��ذي استطاع ان يبتعد عن القضية
ولكن مع مرور السنوات لم ينس ان يفكر كيف يعوض صديقه
عن تلك االخطاء والتي تصل في النهاية إلى ان يوفر له العمل
والمكان المناسب ل��ه ومساعدته على تخطي العقبات التي
واجهته في حياته بسببه.
لم يخل الفيلم من الكوميديا إلى كانت طاغية على العمل من
خ��الل ت��واج��د ال�ف�ن��ان اب��راه�ي��م الشيخلي وت�ن��اغ�م��ه م��ع الفنان

ً
● ش�ه��د ال �ع��رض ح �ض��ورا وم �ش��ارك��ة ف�ع��ال��ة م��ن الفنانين
وال �ف �ن��ان��ات ال��ذي��ن ت�م�ن��وا ل�ل�م�خ��رج م�ح�م��د ال�ح�م�ل��ي ال�ت��وف�ي��ق
والنجاح
● ي �س �ج��ل ل �ك��ل م ��ن ال �ف �ن��ان �ي��ن ال �ق��دي��ري��ن م �ح �م��د ال�م�ن�ي��ع
ومحمدجابر حضورهم ايمانا من بدعمهم للطاقات الشبابية
● شهد الفيلم مشاركة فعالة من الفنانين الكبار والشباب
عبر تواجدهم كضيوف شرف
● القى الفيلم استحسان الحضور خاصة مشاركة كل من
الفنانين عبداهلل الخضر وابراهيم الشيخلي
● ايمانا منه بالنقد واخذ انطباع الحضور عن العمل تواصل
محمد الحملي مع الجميع ورصد مالحظاتهم عن العمل
● شهد عرض الفيلم تواجد القنوات التلفزيونيةوالصحافة
المحلية وايضا وسائل التواصل االجتماعي
● شارك في الحضور الفنان القطري صالح المال الذي سعد
بوجود نتاج سينمائي بطاقات شبابية

م�ح�م��د ال�ح�م�ل��ي ف��ي ط ��رح م��واق��ف م�ض�ح�ك��ة واي �ض��ا م�ش��ارك��ة
الفنانة غدير زاي��د التي ظهرت ب��دور المخبر التي تتعاون مع
الشرطة من جهة وان تكون زوجة رئيس العصابة جهة اخرى
وت�س�ت�غ��ل وظ�ي�ف�ت�ه��ا م��ن اج ��ل تسهيل م�ه�م��ة زوج �ه��ا ك�م��ا ك��ان
هناك وجود لعدد من الفنانين كضيوف شرف ومنهم سليمان
ال�ي��اس�ي��ن واس�م�ه��ان ت��وف�ي��ق واح ��الم ح�س��ن وع �ص��ام الماظمي
واحمد ايراج وهبة الدري وسماح وانتصار الشراح
بدورها اكدت الفنانة القديرة اسمهان توفيق بانها المشجعة

«أسرار رسمية» ..العراق يعود للسينما من جديد
س �ت �ظ��ل ال � �ح ��رب ف ��ي ال � �ع� ��راق ت�م�ث��ل
واح ��دا م��ن ال�م��وض��وع��ات المحورية
واالس� � � ��اس � � � �ي� � � ��ة ال� � � �ت � � ��ي س� �ت� �ت ��وق ��ف
ع �ن��ده��ا ه ��ول� �ي ��وود ف ��ي ال �ع��دي��د من
ن� �ت ��اج ��ات� �ه ��ا ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة .وع �ب ��ر
ك� �ب ��ري ��ات اس� �ت ��دي ��وه ��ات� �ه ��ا .ش��أن �ه��ا
ش ��أن م��وض��وع��ات اخ� ��رى م �ح��وري��ة.
وم � ��ن ب �ي �ن �ه��ا ال � �ح ��رب ف ��ي ف�ي�ي�ت�ن��ام
او ح �ت��ى ال �ح��رب ال�ع��ال�م�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة
او غ� �ي ��ره ��ا ...وي ��أت ��ي ف �ي �ل��م «اس � ��رار
رس�م�ي��ة»  Official Secretsليكشف
ً
ً
عن فضيحة لم تلق اهتماما إعالميا
ً
وق � � ��ت ان� �ج ��الئ� �ه ��ا م� �ن ��ذ  15ع� ��ام� ��ا،
ً
خصوصا في اإلعالم األميركي ،رغم
أن �ه��ا ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ح��رب ع�ل��ى ال �ع��راق
عام .2003
وال�ف�ي�ل��م ق�ب��ل ك��ل ش ��يء مقتبس من
رواي � ��ة ب �ع �ن��وان «ال �ج��اس��وس��ة ال�ت��ي
ح ��اول ��ت اي� �ق ��اف ح � ��رب» م ��ن ت��وق�ي��ع
مارشا وتوماس ميتشل.
ياخذنا الفيلم الى قصة الجاسوسة
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ك��اث��ري��ن غ� ��ن ،ال �ت��ي لم
ت�ت�ح�م��ل س �م��اع ت �ص��ري �ح��ات رئ�ي��س
ال� ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي األس �ب��ق ،توني
ب � �ل � �ي� ��ر ،ع � ��ن ال� � �ح � ��رب األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة -
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ع�ل��ى ال� �ع ��راق ،لتجريد
نظام الرئيس الراحل صدام حسين
م ��ن أس �ل �ح��ة ال� ��دم� ��ار ال �ش ��ام ��ل ال �ت��ي
ل��م يعثر عليها إل��ى ال �ي��وم ،وم��زاع��م
تعاونه مع تنظيم القاعدة اإلرهابي.
ف�م��ا ك��ان منها إال أن س� ّ�رب��ت وثيقة
ً
ً
س ��ري ��ة ت �ك �ش��ف اب� � �ت � ��زازا أم �ي��رك �ي��ا -
ً
بريطانيا ضد أعضاء مجلس األمن
ال� �ت ��اب ��ع ل ��ألم ��م ال� �م� �ت� �ح ��دة ،ل �ت��أم �ي��ن
ت� �ص ��وي� �ت� �ه ��م ع � �ل� ��ى ق� � � � ��رار ال� � �ح � ��رب.
ُي� � � ��روى ال �ف �ي �ل��م م� ��ن ث � ��الث وج� �ه ��ات

نظر :األول ��ى :الجاسوسة غ��ن (كيرا
نايتلي) ،الثانية :صحافيو جريدة
«ذا أوب � ��زرف � ��ر» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال��ذي��ن
ن�ش��روا الوثيقة م��ارت��ن ب��راي��ت (م��ات
س �م �ي��ث) ،وب �ي �ت��ر ب �ي �م��ون��ت (م��اث �ي��و
غ��ود) وإيدفوليامي (ري��س إيفانز)،
والثالثة وجهة نظر المحامي الذي
ت��ول��ى ال��دف��اع ع�ن�ه��ا ب�ي��ن إي�م��رس��ون
(ريف فاينس).
ك��اث��ري��ن غ��ن وق�ت�ه��ا تعمل ف��ي مركز
االت �ص��االت ال�ح�ك��وم��ي (م �خ��اب��رات)،
ك �م �ت ��رج �م ��ة م� �ن ��زع� �ج ��ة م � ��ن م ��ذك ��رة
وصلتها ،وتطلب المذكرة مساعدة
غير قانونية لعملية تديرها وكالة
األم��ن القومي األميركية للتجسس
ع�ل��ى دب�ل��وم��اس�ي��ي األم ��م ال�م�ت�ح��دة،
ل��دف�ع�ه��م للتصويت ع�ل��ى ق ��رار غ��زو
ال � �ع� ��راق ص� � ��ادر م� ��ن م �ج �ل��س األم� ��ن
التابع للمنظمة الدولية.
اس�ت�م�ع��ت غ��ن إل��ى ض�م�ي��ره��ا ،ورغ��م
علمها بأنها ترتكب مخالفة جسيمة
ب� �خ ��رق ق ��ان ��ون األس� � � ��رار ال��رس �م �ي��ة،

ف��إن �ه��ا ن�س�خ��ت ال �م��ذك��رة وس��رب�ت�ه��ا
إلى صديقة معادية للحرب .تسربت
ال �م��ذك��رة ب �ع��د أس �ب��وع �ي��ن ،وح�ص��ل
عليها الصحافي م��ارت��ن ب��راي��ت من
جريدة «ذا أوبزرفر» .وبعد تشاوره
م� ��ع زم �ي �ل �ي��ه ب �ي �ت��ر ب �ي �م��ون��ت وإي� ��د
ف��ول �ي��ام��ي ،ق ��رر ب��راي��ت ال�ت�ح�ق��ق من
ً
ً
صدقية المذكرة م��رارا وت�ك��رارا قبل
نشرها.
ت� �س� �ب ��ب ن� �ش ��ر ال � �م � ��ذك � ��رة ف � ��ي خ �ل��ق
ح ��ال ��ة م� ��ن ال � �ج� ��دل وال � � �ه � ��وس ،ل�ك��ن
ال �ح �ك��وم��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ت �م �ك �ن��ت م��ن
تكذيبها ،ورغم ذلك قررت السلطات
البريطانية فتح تحقيق في حادثة
ال �ت �س��ري��ب .واع �ت��رف��ت غ��ن بفعلتها
كي تجنب زمالءها قسوة التحقيق
الداخلي ،وخوفها من اتهام أحدهم
ً
ظلما.
أل� � �ق � ��ي ال � �ق � �ب� ��ض ع� �ل� �ي� �ه ��ا وأب� �ق� �ت� �ه ��ا
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ألش � �ه ��ر ع� � ��دة ف� ��ي ح��ال��ة
م� ��ن ال� �غ� �م ��وض وال� �ض� �ب ��اب� �ي ��ة ،دون
إب ��الغ � �ه ��ا ع � ��ن م� �ص� �ي ��ره ��ا أو ح �ت��ى

توجيه ات �ه��ام .ب��اإلض��اف��ة إل��ى اتهام
ال �ح �ك��وم��ة زوج � �ه� ��ا ال � �ك� ��ردي ي��اس��ر
(آدم ب �ك ��ري) ب��ال �ت��رح �ي��ل .ت�م�ل��ك غن
اليأس ،واتصلت بالمحامي البارع
بين إي�م��رس��ون ،ليمثلها قانونيا ..
وهنا تمضى الحكاية في اتجاهات
متعددة.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ف �ي �ل��م «أس � ��رار
رس� � �م� � �ي � ��ة» ي � �ت � �ح� ��رر م� � ��ن ال� ��وق� ��ائ� ��ع
التاريخية ،ويضيف من عنده لدعم
ً
ع��ام��ل ال� ��درام� ��ا ،ف��إن��ه ع �م��وم��ا قصة
ً
جيدة تعطي دروس��ا يستفاد منها
ع ��ن ش�خ�ص�ي��ة ب�س�ي�ط��ة ت� �ت ��ورط في
أح� � ��داث أك �ب ��ر م �ن �ه��ا ت �غ �ي��ر ح�ي��ات�ه��ا
ل� ��ألب� ��د ،وق � �ص ��ة ال �ف �ي �ل��م ذات ص�ل��ة
بأحداث اليوم أكثر مما كانت عليه
الحال أيام الحرب على العراق ..وفي
الفيلم تدهشنا النجمة البريطانية
كيرا نيتلي بادائها الرائع خصوصا
وان ظهورها على الشاشة كان بدون
م��اك �ي��اج ل�ت�ض�ي��ف ال ��ى ال�ف�ي�ل��م ب�ع��دا
جماليا عاليا.

�سودابة علي واإميان جنم
االول��ى للشباب واي تجربة يقومون بها ويطلبون المشاركة
منها فانها ت�ب��ادر إل��ى ذل��ك خاصة انهم الجيل ال�ق��ادم وتأمل
ً
منهم خيرا كما انها تخفي على انها اكتسبت الطاقة والحيوية
من جيل الشباب
ً
اما الفنانة هبة الدري فقد قالت  :دائما عندما نعمل مع محمد
الحملي فنكون علي ثقة باننا مشاركين في شي مشرف ومميز
ً
ويزيدنا نجاحا وانا اشكره لتواجدي في عمله السينمائي وان
ً
اكون جزءا من النجاح وايضا اعتبرها تجربة فريدة.

عمرو دياب يعلن تصالحه
مع «روتانا»
أع� � �ل � ��ن ال� � �م� � �ط � ��رب ع� � �م � ��رو دي � � � � � ��اب ،ع��ن
تصالحه مع شركة روتانا للصوتيات
وال�م��رئ�ي��ات ،ب�ع��د خ��الف ن�ش��ب بينهما
منذ  4سنوات.
ون � �ش� ��ر «ال � �ه � �ض � �ب� ��ة» ب � �ي ��ان ��ا ص �ح �ف �ي��ا
ع� �ب ��ر ص �ف �ح �ت��ه ال ��رس� �م� �ي ��ة ع� �ل ��ى م��وق��ع
ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
«ف � � � �ي � � � �س � � � �ب� � � ��وك» ،ق � � ��ال
ف �ي��ه« :ب ��رع ��اي ��ة م�ع��ال��ي
ال �م �س �ت �ش��ار ت ��رك ��ي آل
ال �ش �ي��خ ،ت ��م ال �ت �ص��ال��ح
ب � �ي� ��ن ال � �م � �ي � �ج ��ا س� �ت ��ار
ع� �م ��رو دي � � ��اب وش ��رك ��ة
روت� � ��ان� � ��ا ل �ل �ص��وت �ي��ات
وال �م��رئ �ي��ات ،ب�ح�ض��ور
األستاذ محمد حلمي،
ال �م �س �ت �ش��ار اإلع ��الم ��ي
ن � �ي� ��اب� ��ة ع� � ��ن األس� � �ت � ��اذ
س ��ال ��م ال� �ه� �ن ��دي ،م��دي��ر
ش��رك��ة روت��ان��ا ،واألس �ت��اذ ع �م��اد دي��اب،
واألس�ت��اذ أش��رف عبدالعزيز ،المحامي
بالنقض نيابة عن الميجا ستار عمرو
دياب».
يشار إل��ى أن ال�خ��الف بين عمرو دي��اب
وروت ��ان ��ا ي �ع��ود إل ��ى ع ��ام  ،2015حيث
إن��ه أص��در بيانا ف��ي تلك الفترة أك��د أن
الشركة لم تلتزم بتعاقداتها معه ،وذلك
بعد أن أق��ام��ت روت��ان��ا دع ��وى قضائية
ض � ��ده ،م �ط��ال �ب��ة ب ��إل ��زام ��ه ب� �س ��داد قيمة
ال�ش��رط ال�ج��زائ��ي ال ��وارد بالعقد بسبب
إخالله بالتزاماته الواردة بالعقد.

وق� � ��ال ع� �م ��رو ف� ��ي ال� �ب� �ي ��ان ال� � ��ذي ص ��در
حينها« :نشر المكتب اإلع��الم��ى إلدارة
ال�ت�س��وي��ق ب�ش��رك��ة روت��ان��ا للصوتيات
والمرئيات ،خبرا مفاده أن شركة روتانا
أقامت دعوى قضائية ضد الفنان عمرو
دي � ��اب ،م �ط��ال �ب��ة ب��إل��زام��ه ب� �س ��داد قيمة
الشرط الجزائي الوارد
بالعقد بسبب إخ��الل��ه
ب ��ال� �ت ��زام ��ات ��ه ال � � � ��واردة
بالعقد».
وت ��اب ��ع« :وذل� � ��ك ال �ق��ول
عار تماما من الصحة،
ح �ي��ث ل ��م ي�ع�ل��ن ال�ن�ج��م
ع�م��رو دي ��اب ب��ال��دع��وى
ال� � �م � ��ذك � ��ورة ،ه � ��ذا وق ��د
ل��زم ال�ت�ن��وي��ه أن النجم
ع� �م ��رو دي� � ��اب ل ��م ي�خ��ل
ب ��ال� �ت ��زام ��ات ��ه ال � � � ��واردة
ب��ال �ع �ق��د ال� �م ��ذك ��ور م��ع
ش��رك��ة روت��ان��ا ل�ل�ص��وت�ي��ات وال�م��رئ�ي��ات
وه � ��ي ع � ��ادت � ��ه ،ل� �ك ��ن ع� �ل ��ى ال� �ع� �ك ��س م��ن
ذل��ك ف��إن شركة روت��ان��ا ه��ي التي أخلت
بالتزاماتها الواردة في ذلك العقد».
وأض � ��اف« :وب �ن ��اء ع �ل��ى ذل ��ك ت��م إرس ��ال
خ�ط��اب م��ن مكتب ال�ف�ن��ان ال�ن�ج��م عمرو
دي��اب إل��ى ش��رك��ة روت��ان��ا ورد ف�ي��ه :أننا
قد أنجزنا األلبوم الثاني بتمويل ذاتي،
ول� ��م ي �ت��م ال � ��رد ع �ل��ى ذل� ��ك ال �خ �ط��اب من
ج��ان��ب ش��رك��ة روت��ان��ا ،األم ��ر ال ��ذي ح��دا
بالنجم الفنان عمرو دي��اب إلى توجيه
إنذار إلى شركة روتانا».

