«باب السما» يجمع شيري عادل واملخرج محمود كامل في السينما
واف �ق��ت ال�ف�ن��ان��ة ش �ي��ري ع ��ادل ع�ل��ى ب�ط��ول��ة فيلم
ج��دي��د ب �ع �ن��وان «ب� ��اب ال �س �م ��ا» ،ب �ع��دم��ا ع��رض��ه
عليها المخرج محمود كامل.
وأع �ج �ب��ت ب��ال �ق �ص��ة وال �س �ي �ن��اري��و ال �ت��ي ك�ت�ب�ه��ا
المؤلف أحمد الملواني ،وم��ن المقرر ال�ب��دء في
تحضيراته واخ�ت�ي��ار الفنانين ال�م�ش��ارك�ي��ن في
ً
البطولة خالل الفترة المقبلة تمهيدا للبدء في
التصوير.
ويسجل الفيلم التعاون الثالث بين شيري عادل
وال�م�خ��رج محمود ك��ام��ل بعد مسلسل «السهام

المارقة» الذي تم عرضه في شهر رمضان 2018
وشارك في بطولته شريف سالمة وهاني عادل
ووليد ف��واز ،وكذلك حكاية «أمر شخصي» من
ً
مسلسل «إال أن��ا» والتي تم عرضها أخيرا على
قناة .DMC
«أم � � ��ر ش� �خ� �ص ��ي» ه� ��ي ال� �ح� �ك ��اي ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة م��ن
ً
م �س �ل �س��ل «إال أن� � ��ا» والق� � ��ت ن� �ج ��اح ��ا ج � �ي� ��دا م��ع
ال �ج �م �ه��ور ،وش � ��ارك ش �ي��ري ع� ��ادل ف ��ي ب�ط��ول�ت��ه
ن �ه��ال ع�ن�ب��ر ،إي �ه��اب ف�ه�م��ي ،م �ي��دو ع ��ادل ،ج�م��ال
ع�ب��د ال�ن��اص��ر ،وم�ع�ت��ز اي�ه��اب وت��أل�ي��ف ع�م��ر عبد

 18إضاءات

الحليم ،إخ��راج محمود ك��ام��ل ،وج�س��دت شيري
ف ��ي أح ��داث� �ه ��ا دور ف �ت ��اة ت �ع��ان��ي م ��ن ال �ع �ن��وس��ة
وب�ع��دم��ا ت�ت��زوج تجد ص�ع��وب��ات كبيرة وأش�ي��اء
مفاجئة.
ي��ذك��ر أن آخ��ر أع �م��ال ش�ي��رى ع ��ادل ف��ي السينما
فيلم «ف�ي��ن قلبي» م��ع مصطفى قمر ع��ام ،2017
وشارك بطولته يسرا اللوزي وشيرين وإدوارد
وإي�م��ان السيد ونهير أم�ي��ن ،إض��اف��ة لعدد كبير
من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف ،وهو
من إخراج إيهاب راضي.

اإلثنين  09ربيع األول 1442هـ
 26أكتوبر 2020م  -العدد 4120

أكدت لـ «راهنلا» أن املهرجان يعتبر ملتقى تثقيفيًا وتعليميًا له أهداف

الرميحي :الفخر يملؤنا بتقديم نسخة
استثنائية من «أجيال السينمائي»
املهرجان يثري
تجربة املشاركني
ويلهم التفاعل
اإلبداعي والحوار
السينمائي

كتب مشاري حامد

أكدت فاطمة حسن الرميحي الرئيس
التنفيذي لمؤسسة ال��دوح��ة لألفالم
وم��دي��رة مهرجان أجيال السينمائي
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل� �ه ��ا ل� � � «ال � �ن � �ه� ��ار» ب ��ان
المهرجان ليس مجرد حدث ترفيهي
ب��ل ه��و ملتقى تثقيفي وتعليمي له
أهداف أعمق بكثير من كونه فعالية
لعرض األف��الم كما أن برنامج لجان
ّ
التحكيم تجربة ثرية تمكن الشباب
ّ
وت�ش�ج�ع�ه��م ع �ل��ى ت�ق�ل��د أدوار ف��ع��ال��ة
في مجتمعاتهم لذلك فنحن نأمل أن
ي�ك��ون ه�ن��اك إق �ب��ال أك�ث��ر م��ن ال�ح�ك��ام
خ� � ��الل ال � �ف � �ت� ��رة ال� �م� �ق� �ب� �ل ��ة وس� �ت� �ق ��ام
ال �ن �س �خ��ة ال �ث��ام �ن��ة م ��ن ال �م �ه��رج��ان
خ � ��الل ال� �ف� �ت ��رة  23 – 11ن��وف �م �ب��ر
المقبل.
واض��اف��ت قائلة  :نسخة المهرجان
ه� � ��ذا ال � �ع � ��ام ت� ��أت� ��ي ف � ��ي ظ � ��ل ظ � ��روف
ص�ع�ب��ة وت �ح��دي��ات ك �ب �ي��رة ي��واج�ه�ه��ا
العالم أجمع بسبب جائحة كورونا
ل��ذل��ك ي�م�ل��ؤن��ا ال�ف�خ��ر ب�ت�ق��دي��م نسخة
استثنائية من المهرجان لمجتمع
أج �ي��ال ح ��ول ال �ع��ال��م ال��ذي
ي� � ��ؤم� � ��ن ب � � � ��أن ال � �ف � �ن� ��ون
وال � �س � �ي � �ن � �م� ��ا ت� �ه ��دف
ل� �م� �س ��ان ��دة وإل � �ه� ��ام
ك � ��ل م � �ن ��ا وه � � ��و م��ا
ن� �ح� �ت ��اج ��ه ب �ش �ك��ل
خ ��اص خ ��الل ه��ذا
العام الصعب.

«أسبوع الفن» ينطلق في «أفينيون»
عوضًا عن مهرجانه املسرحي
رغ� ��م إل� �غ ��اء م �ه ��رج ��ان أف �ي �ن �ي��ون ال ��دول ��ي
للمسرح ،ف��إن منظميه ش ��اؤوا أال يغيب
ال�ن�ش��اط ال�م�س��رح��ي ،ول��و ب��ال�ح��د األدن ��ى،
ف��اس �ت �ع��اض��وا ع ��ن ال �ح ��دث ال �س �ن��وي بما
أطلقوا عليه تسمية «أسبوع الفن» الذي
ّ
تجول
ينطلق وسط قيود صحية وحظر
ُ
ً
فرض أخيرا في فرنسا.
ويعيد المهرجان العريق رفعت الستارة،
ً
ولو رمزيا ،عن نشاط الخشبة ،إذ يكتفي
بسبع من المسرحيات الخمس واألربعين
التي كان من المقرر أن يتضمنها برنامج
المهرجان لو أقيم في يوليو الفائت.
ورغم وجود بعض السياح ،فإن أفينيون
ال � �ت ��ي ت� �ت� �ح ��ول ف� ��ي ي ��ول� �ي ��و م� ��ن ك� ��ل ع ��ام
إل� ��ى «ع ��اص �م ��ة ال� �م� �س ��رح»ُ ،ح� � َ
�رم� ��ت ه��ذه
ً
السنة من زواره��ا المئة والخمسين ألفا
ال��ذي��ن درج� ��وا ع�ل��ى أن ي �ق �ص��دوا «م��دي�ن��ة
ال� �ب ��اب ��وات» ،وه� ��ي س �م� ّ�ي��ت ك��ذل��ك ك��ون�ه��ا
ّ
ش ��ك� �ل ��ت م� �ق ��ر إق � ��ام � ��ة رؤس � � � ��اء ال �ك �ن �ي �س��ة

الكاثوليكية في القرن الرابع عشر.
وات �خ��ذت إج � ��راءات تنظيمية وق��ائ �ي��ة إذ
سيكتفى بجمهور محدود في الصاالت،
ف�ي�م��ا ت��م ت �ق��دي��م ت��وق �ي��ت ال� �ع ��روض ث��الث
ساعات بسبب منع التجول.
وقال مدير المهرجان أوليفييه بي لوكالة
فرانس ب��رس إن الجمهور ك��ان يرغب في
ال �ح �ض��ور ،ب��دل�ي��ل أن «ال �ح �ج��وزات ك��ان��ت
مكتملة قبل االض �ط��رار إل��ى إع��ادة النظر
ف��ي ت��وق�ي��ت ال� �ع ��روض» .وأض ��اف «أع�ت�ق��د
أن الجميع يتشوق للذهاب إلى المسرح،
ً
والفنانون هم أيضا سعداء بالعودة إلى
الخشبة».
ً
ً
وتابع قائال «كنا نرى هذا األسبوع عيدا،
ل �ك �ن��ه س �ي �ب��دو أك �ث��ر ك��أن��ه ف �ع��ل م �ق��اوم��ة.
ً
نقاوم ماذا؟ نقاوم الوباء ،وطبعا األولوية
هي إنقاذ األرواح ،ولذلك نتقبل التدابير
بطيب خاطر ،ولكن من المهم أن تستمر
الحياة».

ك �م��ا ك �ش �ف��ت ع ��ن ت �ف��اص �ي��ل «ب��رن��ام� ً�ج
حكام أجيال» لهذا العام قائلة  :طبقا
ل �ت ��وص �ي ��ات وزارة ال �ص �ح ��ة ال �ع��ام��ة
بشأن مكافحة فيروس كورونا قررت
إدارة ال �م �ه��رج��ان ب ��أن ت �ق��ام ع ��روض
ف �ئ �ت��ي م� �ح ��اق وه � ��الل ع ��ن ُب� �ع ��د ف�ق��ط
ف�ي�م��ا س�ي�ت��م ال �س �م��اح ألع �ض��اء لجنة
ال �ت �ح �ك �ي��م ح �ض��ور ع ��رض س�ي�ن�م��ائ��ي
واح � � ��د خ� � ��الل ف � �ت� ��رة ال� �م� �ه ��رج ��ان ف��ي
ال� �م� �ق ��اب ��ل س� �ت� �ك ��ون ج� �م� �ي ��ع ع � ��روض
أف��الم فئة ب��در للفئة العمرية م��ن 18
إل��ى  25ع� ً
�ام��ا م�ت��وف��رة ف��ي المؤسسة
العامة للحي الثقافي حيث سيتمكن
أعضاء لجنة التحكيم من الحضور،
وذل��ك بعد تقسيمهم إل��ى مجموعات
ً
ح � �ف� ��اظ� ��ا ع � �ل ��ى إج � � � � � ��راء ات ال� �س ��الم ��ة
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��ال� �ت� �ب ��اع ��د االج� �ت� �م ��اع ��ي
ك �م��ا س �ت �ت �خ��ذ إدارة ال �م� �ه ��رج ��ان ك��ل
اإلج��راء ات الصحية الخاصة كقياس
درج ��ة ال� �ح ��رارة وال �ت��أك��د م��ن تطبيق
ً
اح� � �ت � ��راز ف � �ض� ��ال ع � ��ن ت �ع �ق �ي��م ج �م �ي��ع
ق��اع��ات ال �ع��رض ف�ي�م��ا س�ي�ك��ون ه�ن��اك
ع� ��روض م �ت��اح��ة «أون الي� ��ن» ل �م��ن ال
يرغب في الحضور.
وأش � � ��ارت اي� �ض ��ا ق��ائ �ل��ة  :ال �م��ؤس �س��ة
ت�س�ع��ى ل�ت�ق��دي��م ف�ع��ال�ي��ات إل�ك�ت��رون�ي��ة
ت �ح��اك��ي أج � ��واء ال �م �ه��رج��ان ال�ف�ع�ل�ي��ة
حيث ستكون هناك منصة إلكترونية
تحاكي المنصة الفعلية ال�ت��ي كانت
تقام كل عام في كتارا حيث سيلتقي
أع �ض��اء ل �ج��ان ال�ت�ح�ك�ي��م م��ع بعضهم
البعض عبر ميكروسوفت تيمز كما

من مهرجان اأجيال ال�سينمائي
أن ع� ��روض األف � ��الم س �ت �ب��دأ ف ��ي وق��ت
واح� ��د ك ��ي ي�س�ت�ش�ع��ر ال �ح �ك��ام ب��أن�ه��م
داخل عرض سينمائي فعلي.
وقالت ايضا  :إن حجم اإلقبال على
ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي ب��رن��ام��ج ح �ك��ام أج�ي��ال
ل �ي��س م �ث��ل ال �س �ن��وات ال �س��اب �ق��ة وه��ذا
أمر متوقع بسبب تخوف الكثير من
األه��ال��ي ع�ل��ى س��الم��ة أب�ن��ائ�ه��م ول�ك��ن
في المقابل نحن نعمل بشكل مكثف
ومن خالل فريق مختص على توفير
كل األجواء الصحية واآلمنة ألبنائنا
ون� �ت ��واص ��ل ب �ش �ك��ل دائ � ��م م �ب��اش��ر م��ع
وزارت � ��ي ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة وال��داخ �ل �ي��ة
ل � �ل� ��وق� ��وف ع � �ل ��ى أه � � ��م ال� �م� �س� �ت� �ج ��دات

تغيير في «إال أنا» ..وريهام
عبدالغفور تبدأ «ربع قيراط»

قرر القائمون على مسلسل «إال أنا» ،إضافة حكاية
ج ��دي ��دة ل ��ه ح �ت��ى ي� �ك ��ون  7ح� �ك ��اي ��ات ،ب �ع��دم��ا ك��ان
م��ن ال �م �ف �ت��رض أن ي �ك��ون  .6وت �ق��وم ال �ف �ن��ان��ة ري �ه��ام
عبدالغفور ببطولة الحكاية السابعة ،التي تحمل
ع �ن ��وان «رب� ��ع ق� �ي ��راط» ،وت �ت �ع��اون ف�ي�ه��ا ري �ه ��ام مع
المخرج أح�م��د ح�س��ن ،والسيناريست أم�ي��ن جمال،
وي �ش��ارك �ه��ا ب�ط��ول�ت�ه��ا ك��ال م��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن ،مصطفى
درويش وإنعام سالوسة ،وإبراهيم السمان ،وأحمد
دروي ��ش ،وآخ��ري��ن ،وم��ن ال�م�ق��رر ب��دء ع��رض حلقات
هذه الحكاية يوم السبت  7نوفمبر المقبل.
مسلسل «إال أن ��ا» ق�ص��ة ال�ك��ات��ب ي�س��ري ال�ف�خ��ران��ي،
وكان من المفترض أن يكون  6حكايات ،عرض منهم
 ،5وت �ب��دأ ال�ح�ك��اي��ة ال�س��ادس��ة وت�ح�م��ل ع �ن��وان «الزم
أع �ي��ش» ،وت�ق��وم ببطولتها الفنانة جميلة ع��وض،
وت��م إضافة حكاية  7للمسلسل ،وه��ي حكاية «ربع
ق �ي��راط» .ي��ذك��ر أن حكاية رب��ع ق �ي��راط» ه��ي الحكاية
السابعة م��ن مسلسل «إال أن ��ا» ،بعدما ت��م ع��رض 5
حكايات وه�م��ا« ،ب�ن��ات م��وس��ى» بطولة وف��اء عامر،
و«سنين وعدت» بطولة أروى جودة ،و«أمل حياتي»
بطولة حنان مطاوع ،و«أمر شخصي» بطولة شيري
عادل ،و«ضى القمر» بطولة كندة علوش ،والسادسة
«الزم أعيش» بطولة جميلة عوض».

المتعلقة بالجائحة.
وح � ��ول اإلي �ج��اب �ي��ات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
ه � ��ذه ال �ن �س �خ��ة ال ��رق� �م� �ي ��ة ق � ��ال � ��ت :إن
ال � �ظ ��روف ال �ح��ال �ي��ة أت ��اح ��ت ال �ف��رص��ة
الس� �ت� �ق� �ب ��ال ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن ال �ح �ك��ام
ً
م ��ن خ � ��ارج دول � ��ة ق �ط��ر ف �ض��ال ع ��ن أن
ال� �ج� �م� �ه ��ور س �ي �ت �م �ك��ن م� ��ن م �ش��اه��دة
ع � � ��روض األف� � � ��الم ف� ��ي أي وق� � ��ت ول ��ن
ً
ي�ك��ون مرتبطا بمواعيد عرضها في
ص� ��االت ال �س �ي �ن �م��ا م �ع��رب��ة ع ��ن أم�ل�ه��ا
ف ��ي م� �ه ��رج ��ان ي� �ث ��ري ت �ج��رب��ة ج�م�ي��ع
المشاركين ويلهم التفاعل اإلبداعي
وال� �ح ��وار ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال �ق� ّ�ي��م ك�ع�ه��ده
ً
دوما.

املؤسسة تسعى
لتقديم فعاليات
تحاكي أجواء
املهرجان
وستكون هناك منصة
إلكترونية تحاكي
املنصة الفعلية

اليونانية إيريني بابادوبلو
في ديو مع عمرو دياب
ط � ��رح ال� �ف� �ن ��ان ع� �م ��رو دي� ��اب
أغنيته الجديدة «اه��ي اهي»
التي تجمعه ب��ال �م �غ �ن �ي��ة
اليونانية إيريني بابادوبلو.
وتعد بابادوبلو واح��دة من
أشهر المطربات اليونانيات
وح �ق �ق��ت أح � ��دث أغ �ن �ي��ات �ه��ا»
ً
ً
رق�ص��ة قلبي» ن�ج��اح��ا كبيرا
عند طرحها باليونان.
«أه��ي أه��ي» من كلمات أيمن
ب �ه �ج��ت ق �م��ر ،أل� �ح ��ان محمد
ي � �ح � �ي� ��ى ،ت� � ��وزي� � ��ع وم� �ي� �ك ��س
ع ��ادل ح�ق��ي ،وت��م االستعانة
ب � �ع � ��ازف � �ي � ��ن أج � � ��ان � � ��ب خ � ��الل
تسجيل األغنية الذي تم بين
م�ص��ر وال �ي��ون��ان واس�ب��ان�ي��ا،
ح � �ي� ��ث ش � � � � ��ارك ف� � ��ي ال � �ع� ��زف
ك� ��ل م� ��ن ان ��ري� �ك ��ي ب� �ي ��رم ��ودز
«غ �ي �ت��ار ف��الم �ن �ك��و» ،ث��ان��وس

الفنان عمرو دياب مع اإيريني بابادوبلو
س�ت��اف��ري��دي��س «اوك ��ردي ��ون»،
دي � � � �م � � � �ي � � � �ت� � � ��ري� � � ��س الب� � � � � � ��اس
«أوك� � ��ردي� � ��ون» .وت �ع ��د «اه ��ي
اهي» ثاني تعاون بين عمرو
دياب ومطربي اليونان حيث

سبق وأن تعاون مع النجمة
ال�ي��ون��ان�ي��ة ان�ج�ي��ال دم�ي�ت��ري
ف� ��ي دوي � �ت� ��و «ب �ح �ب ��ك أك �ت ��ر»
و«ح� �ب� �ي ��ب ق� �ل� �ب ��ي» وال � �ل� ��ذان
صدرا عام .1999

كانييه ويست يحتفل بجوائزه
في Billboard 2020
اح�ت�ف��ل م�غ�ن��ي ال� ��راب ال�ع��ال�م��ي ك��ان�ي�ي��ه وي �س��ت  43ع��ام��ا
بنجاحه ف��ي ح�ف��ل ت��وزي��ع ج��وائ��ز  Billboardل�ع��ام 2020
بعدما حصد  4ج��وائ��ز .وش��ارك كانييه ويست متابعيه
عبر صفحته ال��رس �م �ي��ة ف��ي م��وق��ع «إن �س �ت �غ��رام» مقطع
فيديو ،وجه فيه الشكر إلى معجبيه وجمهوره الداعم له
بعد عودته من حفل توزيع الجوائز وإلدارة المهرجان
ب�ع��دم��ا رش ��ح ل�ت�س�ع��ة ج��وائ��ز ون ��ال م�ن�ه��ا  4ووع ��د ب��أن��ه
سيحظى بها كاملة المرة المقبلة .وفاز كانني بالجوائز
التالية ، Top Gospel Artist :و ، Top Christian ArtistوTop
 ، Christian Albumو.»Top Gospel Album

