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 HENRY CAVILL –هنري كافل 

 

 .والتلفزيونالسينما أثبت هنري كافل، خالل فترٍة قصيرٍة من الزمن، بأنه ممثل يتمتع بشهرة واسعة وحضور عالمي قوي في 

، ولكونه أول ممثل غير أمريكي يرتدي زي سوبرمان الرمزي الشهير. في البداية قام بأداء يشتهر هنري بدوره المزدوج "كالرك كنت / سوبرمان"

هذا ، حيث حقق الرجل الفوالذي – Man of Steelوهو فيلم  ،Warner Bros. & DCالبطولة في شخصية "سوبرمان" في فيلٍم من إنتاج دور 

المقاييس  ن ناجحين بكلكما لعب كافل دوره مرة أخرى في فيلمي، الفيلم أعلى مدخوٍل على شباك التذاكر من بين سلسلة أفالم سوبرمان على اإلطالق

 .Justice Leagueوفيلم  Batman v. Superman: Dawn of Justiceهما: فيلم 

 .Mission: Impossible – Fallout، كان هنري في دوٍر من أدوار البطولة أمام توم كروز في فيلم مؤخرا  و

 

 .Paramount Picturesبَل شركة واري في شهر يوليو/ تموز الجاري، من ق  وسيتم إطالق الفيلم الضخم األحدث، الذي أخرجه كريستوفر ماك

 

، وهو من إخراج ديفيد رايموند، حيث قام بأداء دوره الذي يتمحور حول موضوعٍ نفسي Nomis اإلثارة باإلضافة إلى ذلك أكمل هنري تصوير فيلم

 وستانلي توتشي. ن كينغسليأمام السير ب  

 

المرشح  The Tudorsالتلفزيوني  المسلسل، وتشمل إنجازاته The Count of Monte Cristoالظهور األول لهنري في فيلٍم طويل كان في فيلم 

، Cold Light of Dayوفيلم اآلكشن ، Immortals، وفيلم اإلثارة Whatever Works، والكوميديا الرومانسية Golden Globe لجائزة

 الذي يدور حول الجاسوسية، من إخراج غي ريتشي. The Man from U.N.C.L.Eباإلضافة إلى فيلم 

 

 لتوسيع مشاركة هنريوهو يعمل إلى جانب المنتجين المشاركين تشارلي كافل وب ن بالنكنشيب،  Promethean Productionsأسس هنري شركة 

 جديدةاريع . وهم اآلن يسعون إلى القيام بتطوير مشتتميّز بمحتوى خيريالتي  كافة جوانب إنتاج الفيلم السينمائي، وفي التلفزيون واألحداث الحيّةفي 

 تحديّاٍت خاّلقة. منتتوافق مع ق يَمهم األساسية، وتتض

 

، Durrell Wildlife Conservation Trust، كذلك هو سفير منظمة باإلضافة إلى مهنة التمثيل، يشارك كافل بشكل عميق في النشاطات الخيرية

 معيةجاألنواع والفصائل من االنقراض. كما يعمل بشكل وثيق مع وهي عبارة عن منظمة تعمل على المحميّات الطبيعية وتسعى إلى الحفاظ على 

Royal Marines Charity (RMC التي تقوم بجمع األموال لتوفير )وعائالتهم سواء أكانوا في الخدمة الفعلية  الملكية حياٍة أفضل لمشاة البحرية

 أو متقاعدين.

 


