«بال ما تحلم» ..جديد عايدة خالد

«قولولو» جديد ماريتا الحالني

ً
ض��رب��ت ال �ف �ن��ان��ة م��اري �ت��ا ال �ح��ان��ي م ��وع ��دا م��ع ال �ج�م�ه��ور ل�ط��رح
فيديوكليب أغنيتها ال�ج��دي��دة «ق��ول��ول��و» كلمات أحمد ماضي،
أل �ح��ان زي� ��اد ب��رج��ي وت ��وزي ��ع ه� ��ادي ش � ��رارة ،ح �ي��ث ح� ��ددت ي��وم
األربعاء في  21اكتوبر الحالي إلصدار العمل.
ً
ماريتا ك��ان��ت ق��د كشفت ف��ي ل�ق��اء س��اب��ق أن الكليب بسيط ج��دا،
من اخ��راج عمر خالد بعيني ،صورته في مزرعة الحانية التي
ً
قضت فيها معظم وقتها في األشهر الماضية وتعلقت بها كثيرا،
حيث اكتشفت كل ركن فيها فأحبت ان تترجم هذه المشاعر التي
أح� ّ�س��ت بها خ��ال تواجدها ف��ي المزرعة ال��ى ص��ورة ألن المكان
ً
يعني لها كثيرا .متمنية أن يعجب العمل الجمهور.

أطلقت الفنانة ع��اي��دة خ��ال��د فيديو كليب ألغنيتها
الجديدة «با ما تحلم» باللهجة المغربية ،من كلمات
الشاعر محمد المغربي ،ومن ألحان مهدي موزايين،
وت��وزي��ع ط ��ارق ال�ح�ج�ي�ل��ي وم� � ��ادارا ،وت ��م تسجيلها
بالمغرب ،وهي من انتاج الفنانة عايدة خالد.
واك�ت�س��ب ال�ع�م��ل ال�ج��دي��د ج�م��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة ف��ي الكلمة
وال�ل�ح��ن وال �ص��وت لتشكل جميعها ،ح�ض��ورا مميزا
ل�ل�ف�ن��ان ع ��اي ��دة خ��ال��د ب �ه��ذا ال �ع �م��ل ال �ج��دي��د «ب ��ا ما
تحلم».
واخ �ت ��ارت ال�ف�ن��ان��ة ع��اي��دة خ��ال��د ن �ي��وي��ورك لتصوير

 12إضاءات

مشاهد الفيديو كليب تحت ادارة المخرج الكبير
أم �ي��ر ال� ��روان� ��ي ،وال � ��ذي ت� �ع ��اون م ��ع ال �ف �ن��ان سعد
ال �م �ج��رد ف��ي اخ� ��راج ف�ي��دي��و ك�ل�ي��ب أغ�ن�ي��ة «لمعلم»
وال �ع��دي��د م��ن االع �م��ال م��ا اب ��رز ال �ن �ج��وم ف��ي ال�ع��ال��م
العربي .وتعتبر الفنانة المغربية عايدة خالد من
األصوات المميزة ،وتتمتع بخامة صوتية أثبتت
حضورها على الساحة الفنية ،من خال االعمال
التي تم طرحها ،والتركيز على التنوع بتقديم
األل� � � � ��وان ال �غ �ن ��ائ �ي ��ة ال �ت��ي
تناسب الجميع.

الثالثاء  03ربيع األول 1442هـ
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من تأليف هبة مشاري حمادة ومشاركة عدد من النجوم

العلي« :دفعة بيروت» ..مختلف تمامًا

الناس ستتفاجأ من كيفية تقديمنا للعمل بهذه الجودة والديكورات

إعداد نهى أحمد حنيفة

«إيفا دوفرناي» تتولى مهام كتابة
وإخراج وإنتاج فيلم Caste
ب� � � ��واس � � � �ط� � � ��ة ش� � � ��رك� � � ��ة ARRAY
 Filmworksال� � ��رائ� � ��دة ول� �ص ��ال ��ح
 ،Netflixستقوم «ايفا دوف��رن��اي»،
ال� �م ��رش� �ح ��ة ل � �ج� ��وائ� ��ز األوس� � �ك � ��ار
و«غولدن غلوب» ،باخراج وكتابة
وان �ت��اج ال�ف�ي�ل��م ال ��روائ ��ي ال�ج��دي��د،
ال �م �ق �ت �ب��س م ��ن ك �ت ��اب «ن �ي��وي��ورك
ت� ��اي � �م� ��ز» ال� �ش� �ه� �ي ��ر Caste: The
 Origins of Our Discontentsالذي
حاز اعجاب ً النقاد ،باالضافة الى
اخ�ت�ي��اره أي��ض��ا ف��ي «ن��ادي أوب��را ل�ل�ق��راء ة» ،وه��و م��ن تأليف
«ايزابيل ويلكرسون» ،الحائزة جائزة «بوليتزر».

«مبطلناش إحساس» حصدت  4ماليني
املخرج علي العلي مع اأ�رسة «دفعة بريوت»

روان مهدي وفاطمة ال�صفي
متابعة مشاري حامد

أك� ��د ال �م �خ��رج ال �ب �ح��ري �ن��ي ع �ل��ي ال �ع �ل��ي ان
م �س �ل �س��ل «دف� �ع ��ة ب � �ي� ��روت» ال� � ��ذي ي �ع��رض
حاليا مختلف تماما عما ق��دم ف��ي «دفعة
ال� �ق ��اه ��رة» وأن ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ال �ث��ان �ي��ة له
م��ع ال�ك��ات�ب��ة ه�ب��ة ح �م��ادة وب �ط��ول��ة ك��وك�ب��ة
م��ن ال �ن �ج��وم ال�خ�ل�ي�ج�ي�ي��ن وال �ع��رب وت ��دور
اح� ��داث ال �ع �م��ل ف��ي ح�ق�ب��ة ال�س�ت�ي�ن�ي��ات من
القرن الماضي وترصد األح��داث حكايات
طاب وطالبات من دول الخليج والمغرب

ال�ع��رب��ي ي�س�ك�ن��ون م�ع��ا ف��ي ب �ي��وت للطاب
وال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ،ح ��ام �ل �ي ��ن م �ع �ه��م أف� �ك ��اره ��م
وم �ع �ت �ق��دات �ه��م وع ��ادات� �ه ��م وأح��ام �ه��م ال��ى
العاصمة اللبنانية ب�ي��روت وت�ح��دي��دا في
ش� ��ارع ال �ح �م��را ال� ��ذي ك ��ان ي �ع��ج ب��ال�س��اس��ة
وال�ش�ع��راء واألدب ��اء والمثقفين والفنانين
ويدرس هؤالء الطاب في الجامعة وتدور
بينهم الكثير م��ن ال�ت�ط��ورات والمغامرات
والمناكفات وتتصاعد الخطوط الدرامية
ل� �ت� �ت ��اق ��ى م � �ص ��ائ ��ره ��م وي ��وم � �ي ��ات � �ه ��م م��ا
ب�ي��ن ال �ح��ب وال �غ �ي��رة وال �س �ي��اس��ة وال� ��زواج

والمنافسة والمؤامرة.
وص ��رح ق��ائ��ا ع��ن ال�ع�م��ل :أراه ��ن ف�ي��ه على
أن الفنان الخليجي قادر على تقديم مادة
درامية مميزة لجهة نوعية العمل والنص
وال �ك �ت��اب��ة واالن� �ت ��اج واالخ� � ��راج وال�ت�م�ث�ي��ل
وغ�ي��ره��ا وان ال�ن��اس ستتفاجأ م��ن كيفية
تقديمنا للعمل بهذه الجودة والديكورات
وأغ �ل �ب �ه��ا ص �ن �ع �ن��اه ب��أن �ف �س �ن��ا ألن م ��ا م��ن
استديوهات مجهزة لتصوير عمل درامي
يتناول تلك الحقبة الزمنية
واض� ��اف :ن��وع�ي��ة ال�ع�م��ل وال �م��وض��وع هما

ال� �ل ��ذان ف��رض��ا ع �ل �ي �ن��ا اس �ت �خ ��دام ت�ق�ن�ي��ات
م�ع�ي�ن��ة ،ف��أن��ا ال أؤم ��ن ب �ض��رورة اس�ت�خ��دام
أحدث التقنيات دوما ،خصوصا في أعمال
مشابهة».
وع� ��ن ظ � ��روف ال �ت �ص��وي��ر ق � ��ال :اس�ت�م�ت�ع�ن��ا
بتصويره رغم الظروف االستثنائية التي
م��ررن��ا بها خ��ال التصوير ،وال�ت��ي حتمت
ع�ل�ي�ن��ا ال�ت��أج�ي��ل م ��رارا وت �ك��رارا ال��ى أن تم
عرض الحلقات حاليا عبر منصة «شاهد
 ،»VIPل �ن �ك��ون ب ��ذل ��ك أم � ��ام ت �ح��د ح�ق�ي�ق��ي
ومزدوج.

بعد أن أطلق أغنية «اليوم أنت» من كلمات عمار محمد وألحان علي صابر

قصي حاتم :أحرص على اختيار أعمالي الغنائية
أغ�ن�ي��ة م�ن�ف��ردة ج��دي��دة م �ص��وره ،أط�ل�ق�ه��ا ال�ف�ن��ان
ال� �ع ��راق ��ي ال� �ش ��اب ق �ص��ي ح ��ات ��م ،ح �م �ل��ت ع �ن��وان
«اليوم أنت» تعاون بها مع الملحن علي صابر،
بعد أن كتبها الشاعر عمار محمد وقام بعملية
ال� �ت ��وزي ��ع ال �م��وس �ي �ق��ي وال �م �ك��س م �ح��ب ال � ��راوي،
وأخرجها المخرج حسن كشمولة.
حملت أغنية «اليوم أنت» كلمات عاطفية جميلة
تحدث بها قصي مع نفسه عن عشقه واشتياقه
ل �م �ح �ب��وب��ه ،وق� ��ام ب ��أدائ �ه ��ا ب��اح �س��اس��ه وص��وت��ه
المتميز ،وقدمها للجمهور باألسلوب المصور
لذكرياته مع محبوبته ،والذي صورها بلقطات
فيها الجماليات المتنوعة في مدينة دبي بدولة
االمارات العربية المتحدة.
وأب��دى قصي ح��ات��م س�ع��ادت��ه باألغنية الجديدة
وت�ع��اون��ه م��ع ال�م�ل�ح��ن ال�ق��دي��ر ع�ل��ي ص��اب��ر فيها،
م ��ؤك ��دا ح��رص��ه ال �م �ت��واص��ل ف ��ي ع �م �ل �ي��ة اخ �ت �ي��ار

ق�شى حامت واملخرج ح�شن ك�شمولة

أع � �م ��ال ��ه ال� �غ� �ن ��ائ� �ي ��ة ال � � ��ذي ي �س �ع ��ى م� ��ن خ��ال �ه��ا
ال� ��وص� ��ول ل �ش��ري �ح��ة ك� �ب� �ي ��رة م� ��ن ال� �ج� �م� �ه ��ور ف��ي
ال �ع��راق وال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،واض �ع��ا ن�ص��ب عينيه
محبيه ومتابعيه .ومن جهته أكد المخرج حسن
كشمولة سعادته بتعاونه األول مع قصي حاتم،
م ��ؤك ��دا اه �ت �م��ام��ه وح ��رص ��ه ع �ل��ى اخ � ��راج ال�ع�م��ل
ب �ط��ري �ق��ة ف �ن �ي��ة م �ت �ط��ورة م �س �ت �خ��دم��ا ال �ت �ق �ن �ي��ات
ال�ح��دي�ث��ة ف��ي ع��ال��م األغ�ن�ي��ة ال �م �ص��ورة ،موضحا
حرص وتعاون قصي حاتم واهتمامه في اظهار
ال �ع �م��ل ب ��ال� �ص ��ورة ال ��رائ� �ع ��ة ال �ج �م �ي �ل��ة ال �م �ف��رح��ة
والحاملة لكل معاني التفاؤل.
ه��ذا وط��رح قصي حاتم أغنية «ال�ي��وم أن��ت» عبر
قناته الرسمية في «اليوتيوب» الى جانب جميع
االذاع��ات العراقية والعربية ،وجميع المكتبات
وال�م�ن�ص��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة المتخصصة ف��ي طرح
األغاني وعرضها.

 14ناقدًا ينضمون للجنة تحكيم جوائز النقاد العرب لألفالم األوروبية
اس� �ت� �ع ��دادا ل�ل�ن�س�خ��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
ج � ��وائ � ��ز ال � �ن � �ق� ��اد ال� � �ع � ��رب ل ��أف ��ام
األوروبية ،أعلنت (European Film
 Promotion (EFPوم��رك��ز السينما
ال �ع��رب �ي��ة ،ع ��ن ان �ض �م��ام  14ن��اق��دا
ج��دي��دا ال ��ى ل�ج�ن��ة ت�ح�ك�ي��م ج��وائ��ز
ال�ن�ق��اد ال �ع��رب ل��أف��ام األوروب �ي��ة،
التي سوف يتم الكشف عن األفام
ال�م��رش�ح��ة ل�ج��وائ��زه��ا ق��ري �ب��ا ،قبل
االع � ��ان ع ��ن ال �ف �ي �ل��م ال �ف��ائ��ز ضمن
ال� � � � � ��دورة ال� �م� �ق� �ب� �ل ��ة م � ��ن م� �ه ��رج ��ان
القاهرة السينمائي الدولي (من 2
الى  10ديسمبر(.
وب��ال�ت��زام��ن م��ع ت��ول��ي ال �ن��اق��دة عا
الشيخ منصب مدير جوائز النقاد
ال �ع��رب ل��أف��ام األوروب � �ي� ��ة ،وص��ل
عدد أعضاء لجنة التحكيم الى 56
ن��اق��دا م��ن  14دول��ة عربية ،وس��وف
ي �ق��وم ال �ن �ق��اد ال �ع ��رب ب��ال�ت�ص��وي��ت
ألف� �ض ��ل األف � � ��ام األوروب� � �ي � ��ة ال �ت��ي

يرشحها ال�ش��رك��ات وال�م��ؤس�س��ات
السينمائية األوروبية.
وت�س�ت�ه��دف ج��وائ��ز ال �ن �ق��اد ال�ع��رب
ل� � ��أف� � ��ام األوروب� � � � �ي � � � ��ة ال � �ت� ��روي� ��ج
ل �ل �س �ي �ن �م��ا األوروب� � �ي � ��ة ف ��ي ال �ع��ال��م
ال�ع��رب��ي ،وج��ذب انتباه الموزعين
ُ
وصناع القرار في صناعة السينما
العربية لأفام األوروبية المميزة،
ه��ذا باالضافة ال��ى تسليط الضوء
ع� �ل ��ى ال � �ن � �ق� ��اد ال� � �ع � ��رب ال � �ب� ��ارزي� ��ن
ودوره � � � � � � ��م ال� � � �ب � � ��ارز ف� � ��ي ال� �ك� �ش ��ف
ع ��ن وج� �ه ��ات ن �ظ��ر م �خ �ت �ل �ف��ة وف��ي
ت�ب��ادل الخصوصية الثقافية بين
المجتمعات.
وت � �ق� ��ول س ��ون� �ي ��ا ه ��اي� �ن ��ن ال �م��دي��ر
االداري ف� � ��ي European Film
« Promotionي�س�ع��دن��ا أن يستمر
ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��اون ال �ن��اج��ح م ��ع م��رك��ز
ال �س �ي �ن �م��ا ال �ع ��رب �ي ��ة ف� ��ي ظ� ��ل ه ��ذه
ال�س�ن��ة ال�ص�ع�ب��ة ،فللسنة ال�ث��ان�ي��ة

ي�ش��اه��د مجموعة م��ن أب ��رز النقاد
العرب األف��ام األوروب�ي��ة ،ليحصل
أف � �ض� ��ل ف �ي �ل��م ع� �ل ��ى ال � �ج� ��ائ� ��زة ف��ي
م� �ه ��رج ��ان ال � �ق ��اه� ��رة ال �س �ي �ن �م��ائ��ي
ال��دول��ي ،وه��و م��ا يساعد أك�ث��ر في
ال �ت��روي��ج ألف��ام �ن��ا األوروب� �ي ��ة في
العالم العربي».
ويقول ماهر دياب وعاء كركوتي
ال �ش��ري �ك��ان ال �م��ؤس �س��ان ف��ي م��رك��ز
ال� �س� �ي� �ن� �م ��ا ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة «رغ � � � � ��م ك��ل
ال�ص�ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه صناعة
ال �س �ي �ن �م��ا ه � ��ذا ال� � �ع � ��ام ،ف��واج �ب �ن��ا
االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م األن �ش �ط��ة
ال ��رئ �ي �س ��ة ل �ل �س �ي �ن �م��ا ،خ ��اص ��ة م��ع
ج � ��وائ � ��ز ال � �ن � �ق� ��اد ال� � �ع � ��رب ل ��أف ��ام
األوروب�ي��ة التي تعتبر هي األول��ى
م� ��ن ن ��وع� �ه ��ا .س � �ع� ��داء وف � �خ� ��ورون
باقامة نسختها الثانية بالتعاون
م� � ��ع  EFPوم� � �ه � ��رج � ��ان ال � �ق� ��اه� ��رة
السينمائي الدولي».

ي�ح�ق��ق ال �ن �ج��م ال �م �ص��ري ت��ام��ر ح�س�ن��ي ن �ج��اح��ا قياسيا
بأغنيته الجديدة «مبطلناش اح�س��اس» ،حيث حصدت
أكثر م��ن  4مايين مشاهدة بعد ي��وم واح��د م��ن طرحها
ع� �ب ��ر ق � �ن� ��اة ش� ��رك� ��ة «روت � ��ان � ��ا»
الرسمية في موقع «يوتيوب».
أغ �ن �ي��ة «م�ب�ط�ل�ن��اش اح �س��اس»
هي من كلمات محمد القاياتي
وأل�ح��ان محمد حمزة وتوزيع
أم � �ي� ��ن ن� �ب� �ي ��ل ،وف� � � ��ور ط��رح �ه��ا
ح� � �ق� � �ق � ��ت ان� � � �ت� � � �ش � � ��ارا واس � � �ع � ��ا
وت�ص��درت قائمة الفيديوهات
األكثر.

داليا مصطفى خضعت
لعملية جراحية
ت �ع��رض��ت ال �ف �ن��ان��ة دال� �ي ��ا م�ص�ط�ف��ى
ألزم� ��ة ص�ح�ي��ة ت�س�ب�ب��ت ل �ه��ا ف��ي أل��م
ش��دي��د خ��ال األي ��ام الماضية ،وذل��ك
ب �س �ب��ب وج � � ��ود ك �ي ��س ده� �ن ��ي ع�ل��ى
ال� �غ ��دة ال ��درق� �ي ��ة ،وه � ��و األم� � ��ر ال ��ذي
اض� �ط ��ره ��ا ال � ��ى ال� ��ذه � ��اب ل�ط�ب�ي�ب�ه��ا
ال �خ��اص ،وال ��ذي ب ��دوره ق��ام ب��اج��راء
ع� �م� �ل� �ي ��ة ج � ��راح� � �ي � ��ة ل � �ه� ��ا م� � ��ن أج� ��ل
التخلص من الكيس الدهني.
وقالت داليا مصطفى انها تباعا لهذه
العملية اضطرت للتواجد في المستشفى لعدة أيام ،مشيرة الى
انها غادرت المستشفى ،وتقضي حاليا فترة نقاهة في منزلها.

«قمرة يا قمرة» ديو بني
رامي عياش وابنته
نشرت داليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش فيديو
ع�ب��ر ح�س��اب�ه��ا ع�ل��ى االن �س �ت �غ��رام يجمعه بابنتهما الصغيرة
«أي � � � ��ان � � � ��ا» ال� � �ت � ��ي خ � �ط � �ف ��ت ق� �ل ��وب
المتابعين بعفويتها وط��راف�ت�ه��ا
وه � � ��ي ت� �غ� �ن ��ي «ق� � �م � ��رة ي � ��ا ق� �م ��رة»
للسيدة فيروز ديو مع والدها.
وعلقت داليدا على الفيديو قائلة:
«لقد أذابت قلبه».
ي��ذك��ر أن ع �ي��اش خ �ض��ع ق �ب��ل أي��ام
لفحص فيروس كورونا الوبائي،
 ،PCRوذلك بعد الحجر الصحي.

وائل منصور أعلن شفاءه
من فيروس «كورونا»

عال ال�صيخ

أع �ل��ن االع ��ام ��ي ال�م�ص��ري
وائ � � � ��ل م� �ن� �ص ��ور ت �ع��اف �ي��ه
م� ��ن ف � �ي� ��روس «ك � ��ورون � ��ا»
ال� �م� �س� �ت� �ج ��د ،وذل � � � ��ك ب �ع��د
خ �ض��وع��ه ل �ح �ج��ر م �ن��زل��ي
استمر لمدة  3أسابيع.
وائ� ��ل ك �ت��ب ،ع �ل��ى ح�س��اب��ه
ال�خ��اص بموقع «تويتر»:
«ب � �ع� ��د  3أس� ��اب � �ي� ��ع ح �ج��ر
وع��زل ،ح��اب��ب أش�ك��ر رغ��دة
ال�س�ع�ي��د رف�ي�ق�ت��ي ف��ي ال �ع��زل ال �ل��ي س�ل�ت�ن��ي ،ف�ض�ل��ت اكسبها
أول  10أي��ام في لعبة  scrabble onlineوبعد ما خفيت بدأت
تكسبني أت��اري �ه��ا ك��ان��ت بترحمني ف��ي األول ع�ش��ان عندي
كورونا ..شكرا» .يذكر أن االعامي وائل منصوركان قد أعلن
يوم  5أكتوبر الحالي عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

