سيلينا غوميز تثير قضية االكتئاب وسط جائحة «كورونا»
ت �ح��دث��ت ال �م �غ �ن �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م ��ن أص� ��ل الت�ي�ن��ي
س�ي�ل�ي�ن��ا غ��وم �ي��ز ،عن مشاكل ال �ص �ح��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة
التي واجهتها خ��الل األي��ام األول��ى لوباء كورونا
م��ع الدكتور فيفيك م��ورث��ي نشرتها ع�ب��ر حساب
عالمتها التجارية  Rare Beautyعلى االنستغرام.
وأوضحت مغنية » »Ice Creamقائلة« :في البداية،
ل��م أستطع التعامل معه بشكل ج�ي��د .لقد دخلت
ً
ن��وع��ا م��ا ف��ي حالة اك�ت�ئ��اب» .وكشفت ع��ن األشياء
ال�ت��ي وج��دت�ه��ا األك�ث��ر صعوبة ف��ي اإلغ ��الق ،قائلة:
ً
«وظ�ي�ف�ت��ي ت�ت�ط�ل��ب ال�س�ف��ر ك �ث �ي��را ،وال �ت��واص��ل مع

ماجد املصري ينتهي من «الوجه اآلخر»

ال �ن��اس ،وإس �ع��اد ال �ن��اس ،وه ��ذا يجعلني س�ع�ي��دة ،لذلك
ً
فترة اإلغ��الق كانت تشكل ص��راع��ا بالنسبة ل��ي» .وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن ه� ��ذه ال �م �ش �ك��الت ،ق��ال��ت غ��وم �ي��ز إن �ه��ا ك��ان��ت
ً
ً
ت�ت�ح�س��ن أخ� �ي ��را وت �ش �ع��ر وك��أن �ه��ا «ت� �خ ��رج ت �م��ام��ا» من
االكتئاب مرة أخرى.
وتضيف بانها في النهاية وبشكل تدريجي وجدت بأن
ً
مثيرا للغاية
ما كانت تعمل عليه بدأ يظهر ،وك��ان ذلك
بالنسبة لها« :لقد عملت على مشاريع شخصية مثل
خط التجميل ال��ذي يهدف إل��ى جمع  100مليون دوالر
خالل  10سنوات لدعم قطع الصحة العقلية».

انتهى الفنان ماجد المصري من تصوير أحداث مسلسله
الجديد «الوجه اآلخر» في أحد االستوديوهات.
وح ��رص م��اج��د ال�م�ص��ري ع�ل��ى االح �ت �ف��ال م��ع ف��ري��ق عمل
المسلسل بمناسبة انتهاء تصوير العمل بالكامل ،حيث
التقط العديد من الصور التذكارية والفيديوهات برفقة
ف��ري��ق ع�م��ل ال�م�س�ل�س��ل .م�س�ل�س��ل «ال��وج��ه األخ� ��ر» ينتمي
لنوعية األع �م��ال ال�ط��وي�ل��ة ذات ال� �� 45ح�ل�ق��ة ،وي �ش��ارك في
بطولته إلى جوار الفنان ماجد المصري كل من الفنانين،
نسرين طافش ،وندى موسى ،وهبة األباصيري ،وأحمد
سعيد عبد الغني ،ومحمد علي رزق ،وأحمد سالمة.
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ِّ
هيا عبدالسالم تدشن تصوير «الناجية الوحيدة»

من تأليف منى النوفلي وبطولة هدى حسني وعدد من النجوم

هنادي الكندري

ملياء طارق
متابعة مشاري حامد

دارت ك��ام �ي��را ال�م�خ��رج��ة ه�ي��ا ع �ب��دال �س��الم منذ
اي� ��ام ل �ت �ص��وي��ر م�س�ل�س��ل «ال �ن��اج �ي��ة ال��وح �ي��دة»
الذي يجمعها مع الفنانة هدى حسين ويشهد
مشاركة عدد من النجوم ومنهم جمال الردهان
ومحمد العلوي وفاطمة الطباخ ولمياء طارق
وه �ن��ادي ال �ك �ن��دري وس �ل��وى ال �ج��راش وه��و من

هدى ح�سني وهيا عبدال�سالم

ت��أل�ي��ف م�ن��ى ال�ن��وف�ل��ي .ول�ل�م��رة ال�ث��ال�ث��ة يتجدد
التعاون بين نجمة الخليج هدى حسين وشركة
 Eagle Filmsالمنتج جمال سنان العمل يطرح
قصة اجتماعية مشوقة جدا وسيتم التصوير
في الكويت.
وي��أت��ي ه��ذا ال�ت�ع��اون ال��ذي يجمع ه��دى حسين
وه � �ي ��ا ع� �ب ��دال� �س ��الم ث � �م ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م ال �م �س �ب��ق
وت� �ح� �ق� �ي ��ق ال� �ح� �ل ��م ف � ��ي ان ي � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك ع �م��ل

يجمعهما .وق��د استطاع المنتج ج�م��ال سنان
عبر الشركة المنتجة «ايغل فيلمز» وسبق ان
اع�ل��ن ع��ن ان �ط��الق ت�ص��وي��ر ال�ع�م��ل ك�م��ا ع�ب��ر عن
سعادته بالتعاون المستمر مع نجمة الخليج
وه��ذا العمل يعتبر العمل الثالث ال��ذي يتعاون
ف�ي��ه م�ع�ه��ا ام ��ا ال�م�خ��رج��ة ه�ي��ا ع�ب��دال�س��الم فقد
ان�ت�ه��ت م�ن��ذ اي ��ام م��ن ت�ص��وي��ر مسلسل «نبض
م��ؤق��ت» وه��و م��ن تأليف م��ري��م ال�ق��الف واخ��راج

�سيلفي حممد العلوي وهيا
س � �ع� ��ود ب ��وع �ب �ي ��د واس� �ت� �ط ��اع ��ت ان ت�س�ت�ك�م��ل
ج� �ه ��وده ��ا الخ � � ��راج ع �م �ل �ه��ا م ��ع ال �ف �ن��ان��ة ه��دى
حسين وال ��ذي يمثل لها اهمية كبيرة ك��ون ان
ال�م�س��ؤول�ي��ة ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا الخ� ��راج العمل
ب �ص��ورة ت�ل�ي��ق ب�ط�م��وح�ه��ا م��ن ج �ه��ة وب �ت��اري��خ
فنانة قديرة مثل هدى حسين التي تبحث دائما
ع��ن ال�ج��دي��د وال�م�خ�ت�ل��ف وس�ب��ق ان اع�ل�ن��ت ب��ان
ً
ً
ل��دي�ه��ا ن�ص��ا م�م�ي��زا ت�ق��دم م��ن خ��الل��ه شخصية

يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العربية

«عروس بيروت» يتوج ظافر العابدين
بلقب «جنتلمان الشاشة»

اأبطال امل�سل�سل

الفنان ظافر العابدين

م�سهد من «عرو�س بريوت»
ع ��اد ال�م�س�ل�س��ل ال��روم��ان �س��ي الشهير
«ع� ��روس ب �ي��روت» إل ��ى ش��اش��ة MBC4
وك� ��ان ال �ج��زء األول م��ن ال�م�س�ل�س��ل قد
ً
ً
ح�ق��ق ن�ج��اح��ا ك�ب�ي��را خ��الل ع��رض��ه في
سبتمبر  2019وك��ان��ت ردود األف �ع��ال
على الشخصية ال�ت��ي ي��ؤدي�ه��ا «ظ�اف�ر
ال� �ع ��اب ��دي ��ن» إي �ج ��اب �ي ��ة ،وأط� �ل ��ق ع�ل�ي��ه
م �ت��اب �ع��و ال �م �س �ل �س��ل ل �ق��ب «ج�ن�ت�ل�م��ان
ال� �ش ��اش ��ة» ،وذل � ��ك ب �س�ب��ب ال �ت �ص��رف��ات
الرومانسية التي تصدر عن شخصية
«ف ��ارس ال�ض��اه��ر» ال�ت��ي يجسدها في
المسلسل .ففي ال�ب��داي��ة ت�ح��دى ف��ارس
عائلته ليتزوج من «ثريا» التي يحبها
على الرغم من معارضة وال��دت��ه بشدة
ل�ه��ذا االرت �ب��اط بسبب ال �ف��ارق الطبقي
بينهما ،وب��ال�ط�ب��ع نشبت ال�ك�ث�ي��ر من
ال �ح��روب ف��ي ق�ص��ر ال �ض��اه��ر ،وحيكت

ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال � �م� ��ؤام� ��رات ول �ك �ن �ه��ا ف��ي
�ؤد إل � ��ى وض � ��ع ن �ه��اي��ة
ال �ن �ه ��اي ��ة ل� ��م ت � � � ِ
لقصتهما .كما لعب «ظافر» في عدد من
األعمال السابقة دور الجنتلمان ،وهو
م��ا جعله يعلق ف��ي أذه ��ان الجماهير
ب� �ه ��ذه ال� � �ص � ��ورة ،إذ ج �س��د ش�خ�ص�ي��ة
«ف ��ري ��د» ف��ي م�س�ل�س��ل ل�ي��ال��ي أوج�ي�ن��ي
ً
ال �ت��ي ش��ارك �ت��ه ب�ط��ول�ت��ه أي �ض��ا ك��ارم��ن
ب �ص �ي �ب ��ص ،وف� � ��ي م �س �ل �س��ل «ح� � ��الوة
الدنيا» لعب دور سليم في دراما مليئة
ب��األم��ل وال �ح��ب واألم ��ل ب��رف�ق��ة النجمة
هند صبري ،وفي  2015كانت شخصية
«حاتم» التي أثارت الجدل في مسلسل
ً
«تحت السيطرة» نظرا لتحول مسارها
على م��دار األح��داث .ع��روس يشارك في
بطولته م��ع ظافر العابدين نخبة من
ن �ج��وم ال ��درام ��ا ال�ع��رب�ي��ة ف��ي مقدمتهم

ك � ��ارم � ��ن ب �ص �ي �ب��ص وت � �ق� ��ال ش �م �ع��ون
وم �ح �م��د األح � �م ��د ،وج� ��و ط � ��راد وع ��الء
الزعبي وينضم لهم في الجزء الثاني
ري�ت��ا ح��رب وه��و م��ن سيناريو وح��وار
ط ��ارق س��وي��د ،وإخ � ��راج ف�ك��رت ق��اض��ي.
ُ
وي �ع��رض المسلسل ال�س��اع��ة السابعة
ب�ت��وق�ي��ت ت ��ون ��س ،وال �ث��ام �ن��ة بتوقيت
مصر ،والتاسعة بتوقيت السعودية.
وكان أحدث أعمال ظافر هو المسلسل
العالمي  The Eddyال��ذي ع��رض على
شبكة نتفليكس ف��ي م��اي��و الماضي،
وش � � � ��ارك ظ ��اف ��ر ف� ��ي دور س ��ام ��ي ب��ن
ميالد ،كما شارك في الحملة اإلعالنية
ال�ن��اج�ح��ة ل�ش��رك��ة ات �ص��االت إم �ي��رال��د،
وال� � � ��ذي ح �ق ��ق أك� �ث ��ر م� ��ن  10م��الي �ي��ن
م � �ش � ��اه � ��دة خ� � � ��الل أس � �ب� ��وع � �ي� ��ن ع �ل��ى
فيسبوك.

تايلور سويفت تبرعت بغيتار موقع ملصلحة املتضررين من «كورونا»
انطلق مزاد نظمه مشاهير موسيقى الريف األميركية (كانتري)،
وال��ذي يهدف إل��ى جمع األم��ول والتبرعات لصالح عاملين في
تلك الصناعة ،تسببت جائحة فيروس «كورونا» المستجد في
تدمير مصادر رزقهم .وتبرعت كل من المغنية األميركية ،تايلور
سويفت ،والممثل األميركي ،برادلي كوبر ،وكيث إربان بغيتاره
للمزاد ال��ذي تنظمه دار «كريستيز» ل�ل�م��زادات ،بحسب مجلة
«بيبول» األميركية .واختارت تايلور سويفت أن تضع توقيعها
على غيتار جيبسون أسود اللون تبرعت به ،وعزفت عليه أثناء

أداء أغنيتها الجديدة «بيتي» ألول مرة في شهر سبتمبر.
ُوي �ع��رض غ�ي�ت��ار ت��اي�ل��ور س��وي�ف��ت م��ع مجموعة م��ن ال��ري�ش��ات
المصنوعة خصيصا للمغنية ،والتي يمكن أن تحصد ما بين
 25ألفا إلى  40ألف دوالر.
كما طرح في المزاد الغيتار اإللكتروني الذي عزف عليه برادلي
كوبر أثناء أدائه دور مغني موسيقى كانتري شهير في فيلمه
« »A Star is Bornإن�ت��اج ع��ام  ،2018وذل��ك بسعر ي�ق��در بما
يتراوح بين  2000و 4آالف دوالر.

وسينتهي ال�م��زاد ف��ي  29أكتوبر ال�ح��ال��ي ،وت��ذه��ب أرب��اح��ه إلى
(كوفيد )-19التابع ألكاديمية
صندوق مساعدة المتضررين من ُ
موسيقى الريف (ك��ان�ت��ري) ،وال��ذي أنشئ لدعم العاملين وراء
الكواليس بصناعة موسيقى الريف في ناشفيل.
كذلك من بين المعروضات األخ��رى في م��زاد «كريستيز» ،آلة
قانون صغيرة المعة كانت ملكا للمغنية دولي بارتون لمدة 30
عاما ،وأكورديون بالدوني كاسيكي للمغنية شيريل كرو ،وآالت
غيتار لكيث إربان ودوايت يوكام وبليك شيلتون وفينس جيل.

مختلفة.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال هدى حسين كان
مسلسل «ش�غ��ف» ال��ذي ع��رض لها ف��ي رمضان
الماضي من قصة الكاتب عالء حمزة ،بالتعاون
مع المخرج محمد القفاص وشاركها البطولة
الفنانون حسين المنصور وعبدالله بوشهري
وري ��م أرح �م��ة وع�ب��دال�ل��ه ال �ط��راروة وغ�ي��ره��م من
الفنانين.

املوسم الثاني من «اآلنسة فرح»
لرانيا يوسف نوفمبر املقبل
ي �ع��رض ال �م��وس��م ال �ث��ان��ي من
م� �س� �ل� �س ��ل «اآلن � � �س � � ��ة ف � ��رح»
للنجمة رانيا يوسف والفنانة
الشابة أسماء أبو اليزيد مطلع
ن��وف�م�ب��ر ال�م�ق�ب��ل ع�ل��ى اح��دى
المنصات االلكترونية ،حيث
م��ن ال�م�ق��رر ان �ط��اق تصوير
الموسم الثالث من العمل بداية
األسبوع المقبل.
م� �س� �ل� �س ��ل «اآلن � � �س � � ��ة ف � ��رح»
م � � ��أخ � � ��وذ م � � ��ن ال� �م� �س� �ل� �س ��ل
األميركي «»Jane the virgin
وم �ق��رر ع��رض��ه ف��ى  4أج��زاء
كل جزء يتكون من  22حلقة،
ب�ط��ول��ة ران �ي��ا ي��وس��ف ،أس�م��اء
أب ��وال� �ي ��زي ��د ،م �ح �م��د ك �ي��ان��ي،
هبة عبد العزيز ،ه��دى مجد،
ع��ارف��ة عبد ال��رس��ول ،جيان
ع ��اء ،م��ري��م ال�خ�ش��ت ،محمد
ع� �م ��روس ��ي واخ� � � � ��راج أح �م��د
الجندي.
وتدور أحداث المسلسل حول
فرح التي تجسد شخصيتها
ال �ف �ن��ان��ة أس� �م ��اء أب � ��و ال �ي��زي��د

وت� �ع� �م ��ل ف � ��ى أح� � ��د ال� �ف� �ن ��ادق
وت � �ح� ��اول أن ت� �ك ��رس ب�ع��ض
الوقت لدراستها.
وت ��دور أح ��داث ال �ج��زء الثاني
من المسلسل حول انفصال
كل من «شادي» الذي يجسد
دوره ال �ف �ن��ان أح �م��د م �ج��دي،
و«ف� � ��رح» ال �ت��ي ت�ل�ع��ب دوره ��ا
ال �ف �ن��ان��ة أس� �م ��اء أب� ��و ال �ي��زي��د،
بعد أن يعلما أن الطفل ال��ذي
أن� �ج� �ب� �ت ��ه «ف � � � ��رح» ل� �ي ��س اب ��ن
شادي.

ال �م �س �ل �س��ل ي �س �ج��ل ال�ب�ط��ول��ة
األول��ى للفنانة الشابة أسماء
أب � ��و ال� �ي ��زي ��د ب� �ع ��د ت �ق��دي �م �ه��ا
ال� �ع ��دي ��د م ��ن األدوار ال �ه��ام��ة
ف��ى ال��درام��ا والسينما خ��ال
ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�م��اض�ي��ة،
ح �ي��ث ك��ان��ت ب ��داي ��ة ظ�ه��وره��ا
ع� �ل ��ى ال � �س� ��اح� ��ة ال� �ف� �ن� �ي ��ة م��ن
خال مسلسل «هذا المساء»
م ��ع ال� �م� �خ ��رج ت ��ام ��ر م�ح�س��ن
وانطلقت بعد ذلك فى العديد
من األعمال.

وفاة املمثلة األميركية روندا
فليمنج عن عمر  97عامًا
ت ��وف� �ي ��ت ال �م �م �ث �ل��ة األم �ي��رك �ي��ة
رون � � ��دا ف�ل�ي�م�ن��ج ع ��ن ع �م��ر 97
عاما في سانتا مونيكا بوالية
كاليفورنيا ،وأكدت مساعدتها
ال �ش �خ �ص �ي ��ة ،ك � � ��ارال س ��اب ��ون
لمجلة (ف��اراي�ت��ي) ي��وم الجمعة
وف� ��اة ال�م�م�ث�ل��ة األم �ي��رك �ي��ة ال�ت��ي
قدمت أعماال سينمائية عديدة
من بينها مثل «»Spellbound
عام  1945و«Gunfight at the
 »OK Corralفي .1957
وب� �ش �ع ��ره ��ا األح � �م� ��ر ال �مُ�ل �ف��ت
وع�ي�ن�ي�ه��ا ال� �خ� �ض ��راوان ،أط �ل��ق
ع � �ل ��ى ف �ل �ي �م �ن ��ج ل � �ق ��ب «م �ل �ك��ة
التكنيكولور» ،وهو اللقب الذي
اش� �ت� �ه ��رت ب ��ه أي� �ض ��ا ص �ه �ب��اء
أخ� ��رى ف ��ي ه ��ول �ي ��وود ،م��وري��ن

أوه� � � � � ��ارا .وأش � � � ��ار ه� � ��ذا ال �ل �ق��ب
إل ��ى ح�ق�ي�ق��ة أن ��ه م ��ع االخ �ت �ف��اء
التدريجي لألبيض واألسود في
السينما ،تألقت فليمنج بلون
شعرها وعينيها في كل مشهد
من المشاهد التي ظهرت فيها.

وحصلت فليمنج ،ال�ت��ي ول��دت
ف��ي ل��وس أنجليس ع��ام 1923
ألم كانت تعمل ع��ارض��ة أزي��اء
وممثلة ،على أول دور رئيسي
ل� �ه ��ا ح� �ي ��ن ك� ��ان� ��ت ف � ��ي أوائ� � ��ل
العشرينيات م��ن ع�م��ره��ا ،في
فيلم « »Spellboundللمخرج
أل�ف��ري��د هيتشكوك ،وش��ارك��ت
فيه البطولة إنجريد بيرجمان
وج ��ري� �ج ��وري ب� �ي ��ك .وب� �م ��رور
السنوات ،اكتسبت المزيد من
ال �ش �ه��رة وق ��دم ��ت ال �ع��دي��د من
األف��ام مثل «A Connecticut
Yankee in King Arthur›s
 »Courtع��ام  1948و«While
 »the City Sleepsفي ،1956
بين أعمال أخرى.

