أسيل عمران في «زواج مصلحة»
كتبت نهى حنيفة

ت�ش��ارك الفنانة اس�ي��ل ع�م��ران بديلة عن
الفنانة ليلى عبدالله التي لم تتمكن من
استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل
«زواج مصلحة» وذل��ك ألس�ب��اب خاصة
ما دف��ع صناع المسلسل الختيار فنانة
ب��دي �ل��ة ت�ج�س��د ن �ف��س ال� � ��دور ف�ي�م��ا عمل
ب ��اق ��ي ال �ف��ري��ق ع �ل��ى ت �ص��وي��ر م �ش��اه��ده
دون ت �غ �ي �ي��رات وم �ن �ه��م ال �ف �ن��ان��ون فهد

ال�ع�ب��دال�م�ح�س��ن وف� ��ي ال� �ش ��رق ��اوي وم��ي
البلوشي وميس كمر ومحمود بوشهري
ومحمد عاشور وايمان جمال وسعودة
ومنى مكي .العمل انتاج عبدالله السيف
واخ � � � ��راج أح� �م ��د ع� �ب ��دال ��واح ��د وت��أل �ي��ف
ال�ك��ات�ب��ة م��ري��م ال �ه��اج��ري ،وس �ب��ق أن تم
ت�ص��وي��ر ول�ك��ن ت��وق��ف ال�ت�ص��وي��ر بسبب
أزم��ة ك��ورون��ا ،وت��م استئنافه حاليا بعد
اج � � ��راء ت �غ �ي �ي��رات ك �ب �ي��رة ف ��ي ال�ف�ن��ان�ي��ن
المشاركين فيه

انتصار الشراح تعلن انتصارها على المرض
بعد أيام من دخولها العناية المركزة ،ظهرت الممثلة الكويتية إنتصار الشراح ،
بفيديو جديد انتشر على مواقع التواصل االجتماعي ،وطمأنت فيه الشراح حول
موجهة الشكر لكل من
تحسن حالتها الصحية وخروجها من العناية المركزةً ،
سأل عنها وتابع حالتها .وظهرت إنتصار بالفيديو مرتدية كمامة وإلى جانبها
بعض المحبين ،واختتمت الفيديو بإشارة عالمة النصر.
يذكر أن الشراح كانت قد تعرضت قبل أيام لوعكة صحية ،نقلت على أثرها إلى
مستشفى األميري في الكويت ،كما تطلب وضعها الصحي أن تلزم غرفة العناية
ً
المركزة في المستشفى ،إذ أنها كانت تعاني أساسا من مشاكل في الكلى ولديها
ً
مرض الضغط والسكري ،وهو ما أثر عليها سلبا بعد عملية جراحية خضعت
ً
لها سابقا ،وتم نقلها بعد انتكاس وضعها الصحي إلى غرفة العناية المركزة.
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أكدت لـ«راهنلا» أنها سعيدة ملشاركتها في «الجونة السينمائي»

زهراء غندور :أنتظر مشاركتي في فيلم
«»outside the wire

إعداد نهى أحمد حنيفة

باريس هيلتون تثير الجدل
أثارت نجمة تلفزيون الواقع باريس
ه �ي �ل �ت��ون ال � �ج� ��دل ح � ��ول ارت �ب��اط �ه��ا
الرسمي وخطوبتها على حبيبها
ك��ارت��ر ري � ��وم ،ب�ع��د ص� ��ورة نشرتها
ل�ه�م��ا ع �ل��ى ح�س��اب�ه��ا ال �خ��اص على
أحد مواقع التواصل االجتماعي.
وظ �ه ��رت ب ��اري ��س ف ��ي ال� �ص ��ورة ال��ى
ج ��ان ��ب ك� ��ارت� ��ر ،وه� �م ��ا ي �ق �ف��ان أم ��ام
ص� � � ��ورة ق �ل �ع ��ة دي � ��زن � ��ي ال� �ش� �ه� �ي ��رة،
واخ �ت��ارت ب��اري��س لجلسة ال�ت�ص��وي��ر ه ��ذه ،فستانا أس ��ود من
الدانتيل ،أما هو فارتدى بدلة رسمية باللون الكحلي.
لكن المثير للجدل كان تعليق باريس على الصورة والذي هو:
«لقد عاشا في سعادة دائمة» مثل النهاية السعيدة للقصص
الخيالية المعروفة على شاشة ديزني.

كواليس تصوير أصعب مشاهد
«الصندوق األسود» ملنى زكي
مع أسرة فيلم «بغداد في خيالي»
كتب مشاري حامد

أك � � � � ��دت ال � �ف � �ن � ��ان � ��ة زه � � � � � ��راء غ � �ن � ��دور
ل � � � «ال� � �ن� � �ه � ��ار» ان م � �ش� ��ارك � �ت � �ه� ��ا ف��ي
م�ه��رج��ان ال�ج��ون��ة ال�س�ي�ن�م��ائ��ي تعد
االول� ��ى ل�ه��ا وه ��ي س�ع�ي��دة ج ��دا بها
الك �ث ��ر م ��ن س �ب��ب االول ان �ه ��ا ت�م�ث��ل
ال �ع��راق وال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي ل�م��ا يقدمه
المهرجان م��ن اف��الم مميزة واج��واء
ت �ص �ل��ح ان ت ��وص ��ف ب��ان �ه��ا ع��ال�م�ي��ة
لكن بهوية مصرية.
وب �س��ؤال �ه��ا ع �م��ا اش� �ي ��ع م ��ن وج ��ود
اص��اب��ات ب �ك��ورون��ا ض�م��ن ال�ح�ض��ور

إصابة ميس حمدان
بفيروس كورونا

أك��دت الفنانة ميس ح�م��دان خبر
اص� ��اب � �ت � �ه� ��ا ب � �ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا
ال� �م� �س� �ت� �ج ��د ع � �ق ��ب ع� ��ودت � �ه� ��ا م��ن
ح� � � �ض � � ��ور ف � � �ع� � ��ال � � �ي� � ��ات ال � � � � � � ��دورة
ال ��راب� �ع ��ة م ��ن م �ه��رج��ان «ال �ج��ون��ة
السينمائي».
وق��ال��ت م�ي��س ح �م��دان إن�ه��ا قامت
باجراء المسحة الخاصة للكشف
ع � ��ن ف� � �ي � ��روس ك � ��ورون � ��ا وج� � ��اء ت
ً
ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا اي �ج��اب �ي��ة وه ��ي ح��ال�ي��ا
تتلقى ال�ع��الج وف��ي ف�ت��رة الحجر
الصحي.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ط��رح��ت ميس
ح �م��دان أغ �ن �ي��ة ج��دي��دة ب��ال�ل�ه�ج��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي ��ة ت� �ح� �م ��ل اس� � ��م «ص ��ح
ص� � � � ��ح» ،ت� � �ع � ��اون � ��ت خ� ��الل � �ه� ��ا م��ع
المنتج نصر محروس.
ُي� ��ذك� ��ر أن م� �ي ��س ط ��رح ��ت م� �ن ��ذ 5
س �ن��وات أغ�ن�ي��ة خليجية ب�ع�ن��وان
«ما أريده».
وه� ��ي م ��ن ك �ل �م��ات أح� �م ��د ع �ل��وي،
وأل�ح��ان ناصر الصالح ،وتوزيع
هشام السكران.

قد قدمت منى زكي تفاصيل المرأة الحامل بسالسة وبراعة
شديدة في فيلم «الصندوق األسود» ،ومنها طريقة المشي،
والتنفس بصعوبة ،وغ�ي��ره��ا م��ن التفاصيل ،ال�ت��ي جعلت
ال�م�ش��اه��دي��ن ي �ص��دق��ون أن منى
ً
حامل بالفعل وليس تمثيال.
وق� ��د ك �ش �ف��ت ال �ش��رك��ة ال�م�ن�ت�ج��ة
ل� �ل� �ف� �ي� �ل ��م ص� � � � ��ورا وف � �ي � ��دي � ��و م��ن
كواليس تصوير أصعب مشاهد
ال� �ف� �ي� �ل ��م ،وال � �ت� ��ي ت� �ع ��رض ��ت ف �ي��ه
البطلة ،التي تجسد دورها منى
زك��ي ل�ل�ع�ن��ف م��ن رج�ل�ي��ن هجما
على منزلها لسرقته.

من فيلم «الرحلة»
ق ��ال ��ت :ت �ح��دث �ن��ا ان � ��ا وف� �ن ��ان ��ون م��ن
بلدان مختلفة حول هذا الموضوع
ف� ��ال � �ك� ��ل س� �ع� �ي ��د ب� ��ال � �ت� ��واج� ��د ب� �ه ��ذا
ال�م�ح�ف��ل ال �ف �ن��ي ب �ع��د ان �ق �ط��اع ق��ارب
ال�س�ن��ة ع��ن ال�م�ه��رج��ان��ات ك�م��ا كانت
ل��دى الجميع مخاوف من الحضور
ب �ه��ذا ال��وق��ت ال�ص�ع��ب ول �ك��ن ط��ري�ق��ة
ادارة ال�م�ه��رج��ان وف ��رض تعليمات
الوقاية بشكل سلس ودقيق بنفس
ال��وق��ت اع �ط��ى راح ��ة ل�ل�ض�ي��وف بعد
مرور اول يومين.
وام � ��ا ع ��ن ج��دي��ده��ا ف �ق��د ق ��ال ��ت :ان��ا
االن في مرحلة التطوير من اخ��راج

ف �ي �ل �م��ي ال �م �س �ت �ق��ل االول «ال��رح �ل��ة»
ً
ال � ��ذي رب� ��ح ال �ف �ي �ل��م م� � ٔ�وخ� ��را ج��ائ��زة
روب � � ��رت ب � ��وش ف ��ي ب ��رل �ي ��ن وم� � ��ازال
امامي شوط طويل النهائه ولكنني
م�س�ت�ع��دة ل�ل�م�غ��ام��رة ام��ا م��ن ناحية
التمثيل فيوجد لي دور بطولة في
فيلم اميركي بعنوان
« »outside the wireوت ��دور اح��داث
قصته في العراق للمخرج االميركي
ٔ
 Paxton Wintersولالسف تم تاجيل
التصوير بسبب ان�ت�ش��ار الفيروس
وال� � �م� � �ش � ��روع م� �ع� �ل ��ق ح� �ت ��ى ال �س �ن��ة
القادمة.

إيمان العاصي امرأة صعيدية
مع محمد رمضان في «موسى»

زهراء غندور

مهرجان اإلسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية
الفنان الراحل فريد شوقي
أق��ام مهرجان االسكندرية السينمائى ل��دول
البحر المتوسط فى دورته ال�  36ندوة بعنوان
«ملك الترسو» احتفاال بمئوية الفنان الراحل
ف ��ري ��د شوقي بحضور رئ� �ي ��س ال �م �ه��رج��ان
األم�ي��ر أب��اظ��ة ،وابنتي ال��راح��ل الممثلة رانيا
فريد ش��وق��ي ،والمخرجة عبير فريد شوقي،
وقرينته سهير ت��رك ،والفنان عزت العاليلي،
وال �ف �ن ��ان ص� ��الح ع �ب��د ال� �ل ��ه ،وال �ف �ن��ان��ة إل �ه��ام
ش��اه�ي��ن ،وال�م�خ��رج ع�م��ر ع�ب��د ال�ع��زي��ز رئيس
ات�ح��اد النقابات الفنية ،وأدار اللقاء الكاتب
سمير شحاتة .في البداية قالت أرملته سهير
ترك« :فريد شوقي ال مثيل له ،وهو أول ممثل
يكبر في السن ويظل البطل األول ،هو صاحب
حكاية طويلة وممتدة م��ع السينما وعاشق
لها وك��ل ذاك��رت��ه مليئة بالسينما ،وه��و اسم
على ما مسم��ى فهو فريد اسما وصفة.
وقالت المخرجه عبير فريد شوقي أن والدها
ك��ان ف��ي ال�ك��وال�ي��س ل��م يكن يشعر أن��ه نجما،
ك��ان بسيطا ومتعاونا ألق�ص��ى درجة ،وكان
التمثيل مصاحبا له حتى بعيدا عن الكاميرا،
فكان يقلد يوسف وهبي ،وه��و مستمع جيد
ل�ل�م�س�ل�س��الت اإلذاع� �ي ��ة القديمة ،وأوضحت
أن ش �ب��اك مكتبه ك ��ان م�ف�ت��وح��ا ع�ل��ى ال �ش��ارع
ل��و سمع بائع روبابيكيا ي��دع��وه ويسجل له
مفرداته ،وانه ك��ان يحفظ أدواره ع��ن طريق
الكاسيت ،لم يكن يجيد فعل أي ش��يء سوى
التمثيل وال�ك�ت��اب��ة واإلن �ت��اج ،وك��ل م��ا يتعلق
بالفن ،ك��ان منظومة متكاملة .الممثلة رانيا

جانب من الندوة

ف��ري��د ش��وق��ي ق ��ال ��ت« :أب � ��ي ك� ��ان وص �ل��ة بين
األجيال ،وبعده اختفت هذه الصلة ،واختفت
اس�ت�م��راري��ة األج �ي��ال الفنية المتعاقبة ،وك��ل
جيل أصبح يسير منفردا» .وتابعت« :والدي
نصحني أن أدخ ��ل ال �ف��ن م��ن ال �ب��اب ال�ش��رع��ي
ل�ل�س�ي�ن�م��ا ،وح� ��رص أن ي��رس��ل ب�ن�ف�س��ه ملفي
للمعهد العالي للفنون المسرحية ،وم��ع ذلك
غضب مني ألنني لعبت دور راقصة في فيلم،
وق��ال إن��ه ال يحب أن ال�ع��ب مثل ه��ذه االدوار،
وهنا األب غلب على الفنان».
الناقد سمير شحاته أكد أن خيال فريد شوقي
وهو طفل يكشف عن مواهبه كممثل وككاتب،
وفي عام  ١٩٢٠شهد ميالد ملكين هما الملك
ف��اروق آخر ملوك مصر والثاني فريد شوقي
ملك الترسو الذي انتهت برحيله أفالم الترسو.
وق ��ال ش�ح��ات��ه ف��ي ن ��دوة ت�ك��ري��م ف��ري��د شوقي
ب � �م � �ه� ��رج� ��ان االس� � �ك� � �ن � ��دري � ��ة ألف� � � � ��الم ال �ب �ح ��ر
ال�م�ت��وس��ط أن ال��راح��ل تميز ب��ال��ذك��اء الشديد
وان ال �ن �ق��الت ال�ف�ن�ي��ة ف��ي ح�ي��ات��ه ك��ان��ت ب�ي��ده
البيد غيره .وأعرب عن أسفه ألن أسرة الراحل
ت��وق�ف��ت ع��ن إص � ��دار ال �ج��زء األخ �ي��ر م��ن قصة
حياة فريد شوقي.
وق ��ص ال �ف �ن��ان ع ��زت ال�ع��الي�ل��ي م�ج�م��وع��ة من
المواقف الطريفة التي جمعته بالفنان الراحل،
الموقف األول كان أثناء تصوير فيلم «السقا
مات» الذي جمعهما سويا ،حينما تم تجهيز
وتحضير مشهد بالمقابر ،لكنهم لم يجدوا
ف��ري��د ش��وق��ي ال� ��ذي ف ��ر م ��ن م��وق��ع ال�ت�ص��وي��ر

لمنزله وب�ع��د ت��واص��ل ال�ف�ن��ان ع��زت العاليلي
معه ،اكتشف أن شوقي كان يخشى التصوير
ف��ي ال�م�ق��اب��ر ،وط�ل��ب أن يتم تصوير المشهد
مرة واح��دة ،دون إع��ادة .الموقف الثاني فكان
الطرف الثالث فيه هو جعفر النميري رئيس
ال �س��ودان األس �ب��ق ،ال��ذي زار ف��ري��د ش��وق��ي في
حضور ع��زت العاليلي ،ال��ذي شاهد شوقي،
وه ��و ف��ي ق �م��ة غ�ض�ب��ه ألن ال �ن �م �ي��ري ت�ج��اه��ل
الحديث عن السودان ،وقضاياه واهتم بأمور
أخ� ��رى س ��اذج ��ة ،ف �م��ال ع �ل��ى ع ��زت ال�ع��الي�ل��ي،
معبرا عن غضبه الشديد منه ورغبته في عدم
مواصلة الحوار معه ،وحينما انتهى اللقاء لم
يقم لوداعه .أما المخرج عمر عبدالعزيز ،فقال
إن الفنان الراحل تقاضى ربع أجره من أجل ان
أقدم أولى أعمالي اإلخراجية وان يقدم يحيى
الفخراني أولى بطوالته.
في حين قال الفنان صالح عبدالله ،فقال إنه
تعاون معه في تجربة واحدة فقط بالسينما،
واشاد وقتها بموهبته وأعطاه نصيحة مهمة
وه��ي أال يحبس نفسه ف��ي دور واح ��د فقط،
وه��و م��ا ح��دث بالفعل وه��ي النصيحة التي
يسير عليها حتى اآلن.
ال �ف �ن��ان��ة إل� �ه ��ام ش ��اه �ي ��ن ،ق ��ال ��ت إن� �ه ��ا ت��رب��ت
ف��ي ال �ف��ن ع�ل� ��ى ي��د ال�م�ل��ك ف��ري��د ش��وق��ي ،وه��و
الفنان الوحيد ال��ذي قدمت معه دور الزوجة
وال �ش �ق �ي �ق��ة وه � ��و ب��ال �ف �ع��ل م �ل��ك ال� �ف ��ن وم �ل��ك
اإلن �س��ان �ي��ات ،وك� ��ان ب�م�ث��اب��ة ال�ك�ب�ي��ر ل��الس��رة
الفنية حيث كان معروفا بالحكمة والعقل.

ان �ض �م��ت ال �ف �ن��ان��ة اي� �م ��ان ال �ع��اص��ي
ال��ى ف��ري��ق ع�م��ل مسلسل «م��وس��ى»،
ال��ذي ي�ق��وم ببطولته الفنان محمد
رم� �ض ��ان ،وم� �ق ��رر م�ن��اف�س�ت��ه ب ��ه ف��ي
ال �م��ارث��ون ال��رم�ض��ان��ي المقبل لعام
.2021
وق� ��ام� ��ت اي � �م� ��ان ال� �ع ��اص ��ي ب��ان �ه��اء
تعاقدها ف��ي خ��الل األي��ام الماضية
م��ع ال �ج �ه��ة ال�م�ن�ت�ج��ة ل�ل�ع�م��ل ،ال��ذي
ت�ج�س��د ف�ي��ه اي �م��ان ش�خ�ص�ي��ة ام ��رأة
صعيدية .مسلسل «موسى» يشارك في بطولته ال��ى جوار
ال�ف�ن��ان م�ح�م��د رم �ض��ان ك��ل م��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن ،س�م�ي��ة ال�خ�ش��اب،
وسيد رجب.

صبا مبارك بديلة أمينة خليل
مع عمرو يوسف في «امللك»
رشحت الفنانة أمينة خليل للقيام بالبطولة النسائية في
مسلسل «الملك» ،المقرر أن ينافس به الفنان عمرو يوسف
في المارثون الرمضاني المقبل ،والمأخوذ عن رواية كفاح
ط�ي�ب��ة ل��أدي��ب ال�م�ص��ري العالمي
ن �ج �ي��ب م �ح �ف��وظ ،وال �ت ��ي ت �ت �ن��اول
ق �ص��ة أح �م��س ط� ��ارد ال �ه �ك �س��وس.
وع� �ل ��م اح� ��د ال� �م� �ص ��ادر م ��ن داخ ��ل
ال � �ع � �م� ��ل أن ال � �ف � �ن� ��ان� ��ة األردن � � �ي� � ��ة
ً
ص � �ب ��ا م� � �ب � ��ارك ت � �ع� ��اق� ��دت أخ � �ي� ��را
ل�ل�ق�ي��ام ب ��دور ال�ب�ط��ول��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة
للمسلسل ،بدال من الفنانة أمينة
خليل.

ستيف بركات ولحظة تأمل
في «»Autumn in Quebec

أط �ل��ق ال �م��ؤل��ف وال� ُ�م �ن �ت��ج ال�م��وس�ي�ق��ي
وع� � � � ��ازف ال� �ب� �ي ��ان ��و Steve Barakatt
معزوفته الجديدة بعنوان «Autumn in
 »Quebecبالتعاون مع Universal Music
 MENAتنتمي هذه المعزوفة ُ
المنفردة
الى نمط موسيقى النيو كالسيكية اال
أنها تحتوي على الكثير من االيقاعات
ال �م��وس �ي �ق �ي��ة ال� ُ�م �ت �ن��وع��ة وت �ن��اغ��م بين
أن �م��اط ُم�خ�ت�ل�ف��ة ك��ال �ج��از وال�م��وس�ي�ق��ى
الكالسيكية التي تعكس ثقافة  Barakattالموسيقية الغنية .عن
هذه المعزوفة ،قال ستيفُ »Autumn in Quebec« :مستوحاة من
ً
بلدي األم كندا ،وتحديدا كيبيك.
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