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نجمات العرب تألقن على السجادة الحمراء بمهرجان «كان»
يخطف مهرجان «كان» ال�سينمائي الأنظار يف العامل �أجمع ،لكونه واحد ًا من �أكرب
الأحداث ال�سينمائية يف العامل ،وبالطبع ي�صبح اجلمهور العربي ،فخورا بنجماته
وجنومه امل�شاركني يف هذا احلدث.
ويف عام � ،2019شهدت الن�سخة الـ 72من املهرجان ،ت�ألق عدد كبري من جنمات
العرب على ال�سجادة احلمراء للمهرجان ،الذي �أقيم يف ق�رص املهرجانات مبدينة
كان الفرن�سية ،ولعل �أبرزهم املمثلة ال�سعودية واملطربة و�سفرية لوريال �أ�سيل
عمران ،واملمثلة التون�سية اجلميلة و�أيقونة الأزياء العربية «درة».
وب��دت املمثلة ال�سعودية واملطربة و�سفرية لوريال «�أ�سيل عمران» رائعة
اجلمال وهي ترتدي ثوب ًا طوي ًال بلون الالفندر ،مع تنورة �ضخمة من ت�صميم
«زهري مراد» ،كما ت�ألقت �صاحبة اجلمال اللبناين املتميز «باوال ال�سيت»
�أو «مادموازيل باوال » يف ثوب �ضيق وحريري مع فتحات من ت�صميم
«ميزون جيو �ضناوي».
وكانت الف�ساتني ال�شبيهة بف�ساتني الأمريات يف �أفالم ديزين،
نقطة جذب حقيقية يف املهرجان لهذا العام ،وت�ألقت يف مثل
هذه الأثواب م�صممة الأزياء العراقية «رانيا فواز» ،التي اختارت
ثوبا �أبي�ض اللون من ت�صميم «زينة زكي» ،وجموهرات «دي
غري�سوغونو» املر�صعة بالأملا�س ،حل�ضور حفل االفتتاح
و�شاركتها م�صممة الأزياء الفل�سطينية «عال فرحات».
ولفتت «عال فرحات» الأنظار �إليها بف�ستان �سندريلال
الأبي�ض من ت�صميم «رامي العلي» ،يف العر�ض الأول لفيلم
« ،»Les Miserablesمع �أقراط متدلية من الذهب الوردي،
مر�صعة بالياقوت الأزرق و�أحجار اجلم�شت من جموهرات «دي
غري�سوغونو».
وكانت الإطاللة احلاملة الثالثة من ن�صيب املمثلة التون�سية
املولودة يف م�رص «درة» ،التي اختارت ف�ستان ًا باللون الأبي�ض �أي�ض ًا
من ت�صميم «جان لوي �سباجي» وجموهرات �شوبارد� ،أثناء ح�ضورها
حفل ع�شاء «�شوبارد» على هام�ش املهرجان.و�شهدت ال�سجادة احلمراء
ملهرجان «كان» ال�سينمائي �أي�ضا �أثوابا ب�ألوان ناب�ضة باحلياة ،لعدد
من جنمات العرب ،وكان �أبرزهن� ،صاحبة اجلمال ال�سعودي وبلوجر
يوتيوب «هالة عبدالله» ،يف �أول ظهور لها بثوب �أ�صفر من ت�صميم
«حمدة الفهيم» ،وجموهرات «بياجيه» ،و�شاركتها اللبنانية
اجلميلة «كارين وازن بخازي» يف ثوب �أخ�رض طويل من ت�صميم
«رامي رام��ي» ،وجموهرات «مي�سيكا» �أثناء ح�ضورها العر�ض
الأول لفيلم «.»Too Old to Die Young
وكالعادة ت�ألقت �شخ�صية التلفزيون ال�شهرية «راية �أبي را�شد»
التي مثلت الوجود اللبناين بثوب برتقايل من ت�صميم «رامي
العلي» وجموهرات «عزة فهمي»� ،أثناء ح�ضورها للعر�ض الأول
لفيلم « ،»Rocketmanلت�شاركها املطربة اللبنانية ال�شهرية
بثوبها ال���وردي م��ن ت�صميم «ع��زي و�أو���س��ت��ا» ،وجموهرات
«�شوبارد» �أثناء ح�ضورها للعر�ض الأول لفيلم «A Hidden
 ،»Lifeالذي ح�رضته �أي�ضا اللبنانية «دياال مكي» بثوب
�أخ�رض قامت من ت�صميم «�إيلي �صعب».يف ظل الأل��وان
الرائعة والناب�ضة باحلياة� ،شهدت ال�سجادة احلمراء
�أي�ضا �ألوانا قامتة ،وكان �أبرزها اللون الأ�سود الذي
اختارته املمثلة اللبنانية واملخرجة ومر�شحة
الأو�سكار «نادين لبكي» ،من ت�صميم «رالف
�أن��د رو���س��و» وجم��وه��رات كارتييه �أثناء
ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم «Les
 ،»Miserablesكما �أنها �أول
عربية ت�شارك يف جلنة
حتكيم «Un Certain
.»Regard
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جورج وسوف :عالقتي بكاظم الساهر

عادية ...وزياد الرحباني فنان عبقري

ا�ضطرت الفنانة بلقي�س فتحي لتو�ضيح موقفها من انتقادها
للفنانة نان�سي عجرم ،وذلك بعد عر�ض فيديو قدمي لها
خالل وجود الأخرية يف برنامج «جمموعة �إن�سان».
وقع الأمر ،عندما وجه �س�ؤال لنان�سي عجرم عن ر�أيها
فيما قالته بلقي�س فتحي عنها ،ومت عر�ض فيديو للأخرية
وهي تقول �إن �أغانيها مل تعد بنف�س قوتها الأولى ،و�إنها
تفتقد لفنها الذي كان يف بداياتها ،مرجحة �أن
ال�سبب رمبا يعود �إلى �أن النجمة اللبنانية
تركز �أكرث على برامج الهواة.
نان�سي عجرم وجهت يف البداية حتية
لبلقي�س فتحي معربة عن حبها لها
ولفنها ،وقالت �إن بلقي�س �رشحت
موقفها يف مقابلة �سابقة بخ�صو�ص ما
قالته يف حقها ،وهو �أن التعبري خانها
وهي مل تق�صد ما �صدر منها.
ومن جانبها� ،أو�ضحت بلقي�س فتحي
مرة �أخ��رى موقفها مما بدر منها
يف ح��ق نان�سي ع��ج��رم ،مغردة
عرب ح�سابها على تويرت قائلة:
« ه��ذا اللقاء تبعي ك��ان قدمي
كثري وكنت �صغرية وقليلة
خربة ولو رجع بي الزمان ما
كنت �أبديت ر�أي��ي ،وعموما
و�ضحت املو�ضوع �شخ�صيا
لنان�سي وهي راقية وجميلة
وفنانة كبرية وتفهمتني،
الله يدمي املحبة واالحرتام
دائم ًا بيني وبينها وتبقى هي
جنمة �ساطعة يف �سماء الفن».

ّ
حل الفنان جورج و�سوف� ،ضيفا على حلقة ،من برنامج «عاي�شة
�شو» ،الذي تقدمه املذيعة عاي�شة عثمان على �إحدى الف�ضائيات
امل�رصية.
وحتدث «جورج» عن عالقته بكاظم ال�ساهر ،كا�شفا عن ن�شوب
خالف بينهما منذ فرتة ،قائال �إن عالقته بالفنان كاظم ال�ساهر
عادية جدا ،وي�س�أالن على بع�ضهما من حني لآخر ،خا�صة �أن كال
منهما يف بلد ،وقال« :بن�س�أل على بع�ض ..لكن اللي يف القلب يف
القلب».وعند �س�ؤال عن الفنان وامللحن اللبناين زياد الرحباين،
قال «و�سوف»� ،إن «الرحباين» فنان عبقري ومو�سوعة كبرية،
ؤخرا ،وعندما �رشفني يف زيارة كان حدثا مهما
«التقيت معه م� ً
بالن�سبة يل ،ف�أنا �أحب كل �أعماله ،وكنت �أمتنى �أن ي�صور �أعماله،
ولو حدث فهذا تغيري كبري ،هو جمنون �أكرث مني» ،وك�شف �أن
هناك م�رشوعا غنائيا جديدا �سيجمعه بامللحن زياد الرحباين،
لكنه مل يف�صح عن تفا�صيله.
وقال الفنان جورج و�سوف �إنه مل يندم يوم ًا على �رصاحته وجر�أته
يف ت�رصيحاته ،معقبا بالقول« :والنا�س ايل بتزعل من ال�رصاحة،
يكونوا هما غلطانني م�ش �أنا».
كما وجهت عاي�شة �س�ؤاال لـ«�سلطان الطرب» ،قالت له فيه« :عمرك
ما ندمت �إن��ك دخلت الفن وغنيت؟» ف�أجاب« :مل �أق��ل يوما �إين
ندمت على دخويل الفن ،دا كفر  ،وهي نعمة من ربنا ،وال�شهرة
بعمرها ما كانت نقمة� ،أنا �أكرت م�شوار �أروحه من غرفة النوم
على ال�صالون ،وللمطار ،ومرة �أطلع �أتع�شى يف مطعم �أو حمل،
وبر�ضه مقدر�ش �آكل ،لكن ال�شيء ده بيفرح القلب ،ولو مكن�ش
كده هزعل».
وط��رح الفنان ج��ورج و���س��وف ،خ�لال �شهر نوفمرب املا�ضي،
فيديو كليب «ملكة جمال الروح» ،عرب قناته الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،والأغنية من كلمات حممود عبد العزيز ،و�أحلان �أجمد
العطايف.

مي عز الدين تخرج عن صمتها وترد على منتقدي
«البرنسيسة بيسة»

�شاركت الفنانة مي عز
ال��دي��ن جمهورها ،عرب
ح�سابها الر�سمي على
«�إن�����س��ت��غ��رام» ،ب�صورة
خ���رج���ت م����ن خ�لال��ه��ا
ع��ن �صمتها وردت على
منتقدي م�سل�سلها اجلديد
«الربن�سي�سة بي�سة» ،والذي
مل يحقق النجاح املتوقع له.
وقالت «مي» ،خالل ال�صورة التي ن�رشتها:
«�سعيدة بردود الأفعال الإيجابية ،وال�سلبية
على فكرة ،لأن االختالف على �شيء يف حد
ذاته جناح يبني �أنك معملت�ش حاجة معتادة

وال ا�ست�سهلت وعملت حاجة عادية عل�شان تبقى يف
الأمان ،وال مرت مرور الكرام بدون ما حد يعلق
عليها� 19 ..سنة متثيل ملا مرة حاجة بنقدمها
يختلف عليها الآراء والكل مي�ستوعبها�ش ده �إجناز
�صعب ج ًدا ،لأن �صعب �إر�ضاء كل الأذواق � 19سنة
كاملني».
و�أع��رب��ت «م��ي» ،عن �سعادتها ب��ردود الأفعال
الإيجابية التي تتلقاها عن امل�سل�سل من بع�ض
الأ�شخا�ص ،م�ؤكدة �أنها و�ضعت يف ذهنها كافة
وجهات النظر خا�صة التي ت�ؤكد �أنها �أف�ضل يف
الأعمال الرومان�سية ،ووعدت جمهورها بتعوي�ض
هذا الأمر يف الأعمال املقبلة.
و�أ�شارت الفنانة مي عز الدين� ،إلى �أنها قد انتهت
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من ت�صوير م�سل�سلها خالل الأيام املا�ضية ،وتعاين
من �إره��اق �شديد ،لذلك �أغلقت التعليقات على
من�شوراتها ،الفتة �إلى �أن هناك بع�ض احل�سابات
التي تهاجمها من باب الهجوم فقط.
يذكر �أن م�سل�سل «الربن�سي�سة بي�سة» من بطولة
�سو�سن بدر� ،إميان ال�سيد ،حممد �أنور� ،سليمان
عيد ،وح�سام داغ��ر ،ومن ت�أليف م�صطفى عمر
وها�شم فاروق ،و�إخراج �أكرم فريد.
وكان �آخر �أعمال مي عز الدين م�سل�سل «ر�سايل»،
مع املطرب خالد �سليم ،ورزان مغربي ،و�أحمد
حامت ،و�أحمد خليل ،وعبد الرحمن �أبو زهرة،
وهو من ت�أليف حممد �سليمان عبد املالك ،و�إخراج
�إبراهيم فخر.
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