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الـفـن

أحمد جمال يتعرض لموقف محرج
تداول ن�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي مقطع
فيديو للفنان امل�رصي �أحمد جمال خالل تعر�ضه
ملوقف حم��رج �أث��ن��اء �إحيائه �إح���دى حفالته
الغنائية.
فقد ر�صد مقطع الفيديو �صعود فتاة حمجبة
على خ�شبة امل�رسح ،خالل �إحياء جمال حلفله،
وقامت باحت�ضانه وتقبيل يده ،ورف�ضت النزول

عن امل�رسح �إال بعد �أن �أعطته هاتفها والتقاطه
معها �صورة �سيلفي.
الن�شطاء ع�بروا ع��ن ا�ستيائهم م��ن ت�رصف
املعجبة ،وانتقدوا جنم  ،Arab Idolلعدم
منعه لها من احت�ضانه وتقبيل ي��ده� ،إال �أن
جمهور جمال دافعوا عنه و�أك��دوا �أنه مل يرد
�إحراجها.
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• أحمد جمال

منى زكي

تكشف عن سر

حول زواجها

• منى زكي

ك�شفت الفنانة امل�رصية
منى زكي �رس ًا عن زواجها
م��ن الفنان �أح��م��د حلمي،
حيث �أكدت �أن والدها كاد �أن
يف�سد زواجهما يف اللحظات
الأخرية.
الفنانة امل����صري��ة قالت
�إن والدها كان مرتبط بها
ب�شدة ،حتى انه كان يحبها
�أكرث من �أخويها ،لذا فقد
كان م�ترددا يف تزويجها،
وقبل عقد قرانها �إلى �أحمد
حلمي ع�بر ع��ن رغبته يف
عدم �إمتام هذه الزيجة.
م��ن��ى ك�شفت �أي�����ض��ا� ،أن
وال��ده��ا ك��ان حزين ًا جد ًا
يف حفل زفافها ،خا�صة
ع��ن��دم��ا ك���ان ي�����س�ير بها
لي�سلمها لعري�سها ،حتى
ان خ��ال��ت��ه��ا ظ��ل��ت ت���ردد
جملة على م�سامعه« :ملا
تو�صل يا علي لأحمد اديله
منى ع���ادي» ،وذل��ك حتى
ال يرتاجع.

 15فيلم ًا في مسابقة الفيلم القصير

بمهرجان أسوان
القاهرة � -إينا�س حمدي:

�أعلنت �إدارة مهرجان �أ�سوان لأفالم
امل���ر�أة ع��ن القائمة النهائية
للأفالم الق�صرية امل�شاركة يف
امل�سابقة الر�سمية يف ال��دورة
الثانية للمهرجان ،والتي �ستعقد
يف الفرتة من � 20إلى  26من فرباير
احل��ايل ،وحتمل ا�سم املنا�ضلة
اجلزائرية جميلة بوحريد.
وت�ضم القائمة باقة من الأفالم
التي تتمتع بامل�ؤثرات املبهرة،
والتمثيل امل��م��ي��ز ،والأف��ك��ار
اال�ستثنائية ،حيث يتناف�س يف
امل�سابقة  15فيلم ًا من خمتلف
دول العامل.
وق��د �شملت قائمة الأف�ل�ام عدة
�أف�ل�ام عربية نالت ا�ستح�سان
النقاد واجلمهور يف املهرجانات
العاملية التي عر�ضت بها ،مثل
الفيلم العراقي «عطر بغداد» من

�إخ���راج ر�ؤى ال��ع��زاوي ،والذي
عر�ض يف مهرجان املر�أة بتون�س،
وفيلم «وقت لل�صالة» وهو �إنتاج
بحريني �إم��ارات��ي م�شرتك ،من
�إخ��راج املخرج البحريني �أحمد
الكويتي ،وق��د عر�ض يف ركن
الفيلم الق�صري مبهرجان كان،
بالإ�ضافة �إلى الفيلم ال�سعودي
«ال���ب���ا����ص» م���ن �إخ�����راج ن���ورا
املولد ،ونور الأمري ،واملغربي
«التحليق» من �إخ��راج كيفن لو
دورتز ،والتون�سي «عر�س ال�شوك»
للمخرجة مريفت املديني كمون،
وال��ل��ب��ن��اين «ل��ي��ل��ك» للمخرجة
مريا �شعيب ،كما يعر�ض �أي�ضا
�ضمن امل�سابقة الفيلم امل�رصي
الإيطايل «اخلطوة» للمخرج حممد
ح�سام الدين.
وت�ضم القائمة العديد من الأفالم
ال��ت��ي ح�صلت على ج��وائ��ز من
مهرجانات عاملية ،مثل الفيلم

أسيل عمران وجوزيف
يغنيان

الأم�يرك��ي «���ص��ويف» م��ن �إخ��راج
�إال جني نيو ،والذي ح�صل على
جائزة �أح�سن فيلم مبهرجان �سان
فران�سي�سكو للفيلم الإفريقي،
والفيلم الدمناركي «�أتيليه» من
�إخراج �إلزا ماريا جاكوب�سدوتري،
والذي عر�ض يف مهرجان كارلو
فيفاري ،وف��از بجائزة �أح�سن
فيلم �أي�سلندي ،كما يعر�ض �أي�ضا
داخل امل�سابقة الفيلم الأمريكي
«املر�ض املقد�س» من �إخ��راج،
�إري��ك��ا �سكوكينجز ،وعر�ض
يف مهرجانات مثل نا�شفيل،
والفيينايل ،وكلريمون فريون،
والفنلندي «ب��ع��د ال��ل��ق��اء» من
�إخراج كري�سيكا �ساري ،و�شارك
يف مهرجانات مثل كارلو فيفاري
بجمهورية الت�شيك ،وبامل �رسينغ
بالواليات املتحدة ،والروماين
«ك�سب عي�ش» �إخراج ماتي ليكا�سي
ج���رن�ب�رغ ،وال�����ذي ع��ر���ض يف

مهرجان كارلو فيفاري ،ور�شح
جلائزة �أح�سن فيلم يف مهرجان
الفيلم القومي برومانيا.
ويناف�س �أي�ضا يف م�سابقة الأفالم
الق�صرية فيلم «بائع الأوهام» من
�إخ��راج �شاروفات �أرابوفا ،وهو
�إنتاج م�شرتك بني طاجيك�ستان
والهند ،والفيلم اليوناين «عدت
يا �أم��ي» من �إخ��راج دمييرتي�س
كات�سيمريي�س ،واال�سباين «مرتان
ومهد» من �إخراج مارتا �إ�سبانيا.
يذكر �أن مهرجان �أ�سوان الدويل
لأف�لام امل��ر�أة يتم تنظيمه بدعم
من وزارتي الثقافة وال�سياحة،
واملجل�س القومي القومي للمر�أة،
ونقابة ال�سينمائيني ،ويكرم يف
دورته الثانية النجمة منى زكي،
واملخرجة عطيات الأبنودي،
وامل��خ��رج��ة واملنتجة ماريان
خوري ،وم�صممة املالب�س ناهد
ن�رصالله.

• زين عوض

«نقابة اإلعالميين» ُتحيل

«بشتاقلك»

قناة المحور بإيقاف البرنامج
• منى
عراقي

القرية

العالمية بدبي
تستضيف

نانسي عجرم
ت�ست�ضيف القرية العاملية
يف دبي الفنانة اللبنانية
نان�سي عجرم م�ساء غدا
اجل��م��ع��ة امل��واف��ق يف 16
�ستقدم
فرباير  .2018حيث
ِّ
جمموعةً خمتارة من �أغانيها
مثل �أخا�صمك �آه ،ويا �سالم،
ويا طبطب يا دلع ،وبتفكر
يف �إيه ،و�إح�سا�س جديد،
وبدك تبقى فيك ،ومعقول
الغرام وغريها من �أعمالها
والأغاين الطربية.
ي�شار �إلى �أن �ضيوف القرية
ال��ع��امل��ي��ة �ضمن حفالت
املو�سم الثاين والع�رشين،
�سيحظون بفر�صة اللقاء
بنجومهم املف�ضلني كل
ي���وم جمعة م��ن املو�سم
إبتداء
الثاين والع�رشين �
ً
م�ساء على
من ال�ساعة 9
ً
امل�رسح الثقايف الرئي�سي
ال��ذي ي�شهد ه��ذا املو�سم
جمموعة م��ن التطويرات
والتح�سينات على امل�ؤثرات
ال�صوتية واملرئية .علم ًا
ب�أن ح�ضور جميع احلفالت
�سيكون �ضمن �سعر تذكرة
الدخول مقابل  15درهم ًا
�إماراتي ًا فقط.

�أعلنت الفنانة �أ�سيل عمران
ع�بر �صفحتها ع��ل��ى موقع
تبادل ال�صور والفيديوهات
«ان�����س��ت��غ��رام» غ��ن��اء ن�سخة
معربة من « »Perfectللمطرب
َّ
 Ed Sheeranمب�شاركة الفنان
ج���وزي���ف .وع��ل��ق��ت ع��م��ران:
«على قناتي يف يوتيوب هذي
املرة قررنا �أن نختار �أغنية
Perfect- Ed Sheeran
وتغنت �أكرث من ن�سخة ومنها
باللغة الإيطالية ،فحبينا
ج��وزي��ف و�أن���ا نعمل ن�سخة
عربية �أمتنى تو�صل قلوبكم».
• أسيل عمران
وكانت �أ�سيل عمران قد �شاركت
يف ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي ،مب�سل�سل «اليوم الأ�سود» ،من
ت�أليف فهد العليوة ،و�إخراج �أحمد يعقوب املقلة ،وهو بطولة
كوكبة من فناين اخلليج ،منهم :عبدالله بو�شهري ،وح�سن البالم،
و�شجون الهاجري ،ونور الغندور ،و�إلهام الف�ضالة.

زين عوض أطلقت

منى عراقي للتحقيق ُ
وتشيد بقرار
��ص�رح ح��م��دي الكني�سي
«ن��ق��ي��ب الإع�لام��ي�ين» �أن
جمل�س �إدارة النقابة اتخذ
ق��رار ًا باحالة منى عراقي
مقدمة برنامج «انتباه»
املذاع على قناة «املحور»
للتحقيق �أم����ام اللجنة
القانونية بالنقابة باملقر
الفرعي بال�شيخ زايد،
بعدما ر�صدت جلنة
املتابعة و الر�صد
بالنقابة اخلط�أ
املهني والأخالقي
ع��ل��ى ال���ه���واء،
اث��ن��اء تناولها
لق�ضية االغت�صاب
اجلن�سي وذكرها
لبع�ض العبارات
غ��ي��ر ال�ل�ائ���ق���ة
التي تتنافى مع
املعايري االخالقية
وامل����ه����ن����ي����ة،
وخم��ال��ف��ة مليثاق
ال�����ش�رف الإع�ل�ام���ي
وم����دون����ة ال�����س��ل��وك
املهني للإعالميني.
ك��م��ا �أ����ش���اد نقيب
الإع�لام��ي�ين بقرار
�إدارة قناة املحور
ب�إيقاف الربنامج
ورف���ع بروموهاته
من علي �شا�شة القناة،
يف �إطار التزامها مبيثاق
ال�رشف الإعالمي ومدونة
ال�سلوك املهني ،والرقابة
الذاتية للمعاير املهنية
والأخالقية ،فيما يبث من
م��واد �إعالمية على �شا�شة
ال��ق��ن��اة ،م��ط��ال��ب� ًا جميع
القنوات باالقتداء ب ��إدارة
قناة املحور.

ا�رشاف م�شعل ال�سعيد

�أطلقت الفنانة الأردنية زين عو�ض �أغنية جديدة بعنوان «ب�شتاقلك»
ملنا�سبة «عيد احلب» .وهي عمل وجداين من �أحلانها ب�أ�سلوب اجلاز،
وكلمات الإعالمية �إمي��ان العكور .والتوزيع املو�سيقي واملك�ساج
للماي�سرتو خالد م�صطفى.
و�أو�ضحت «عو�ض» �أنها �سعيدة بهذا العمل اجلديد الذي يحمل �أ�سلوب ًا
خمتلف ًا ومميز ًا .وقالت انها نفذته ما بني ا�ستوديوهات الإمارات
والأردن ،م�ؤكدة �سعادتها ب�إطالقه ب�أ�سلوب اجلاز ليتنا�سب مع
�أجواء عيد احلب يف �شهر فرباير احلايل .فيما نفذ عملية مونتاج
الأغنية التي ُط ِ
رح َت عرب موقع « »YouTubeاملخرج جالل
عبداحلميد.
ي�شار �إلى �أنها قدمت م�ؤخر ًا �أغنية وطنية من كلماتها و�أحلانها
وتوزيع خالد م�صطفى بعنوان «�رصخة عهد» التي ت�ضامنت من
خاللها مع الفتاة الفل�سطينية عهد التميمي ،والقت جناح ًا
وانت�شار ًا كبري ًا بني اجلمهور العربي.
من جهة �أخرى ،تحُ يي «عو�ض» حف ً
ال غنائي ًا يف مدينة
�أبوظبي من تنظيم جمل�س العمل الفل�سطيني يف اليوم
العائلي املفتوح يوم  23فرباير احلايل ،وذلك يف
نادي الغولف ال�سياحي ،حيث �ستقدم برفقة
فرقتها املو�سيقية ،جمموعةً كبرية من
الأغنيات ،ومن بينها بع�ض الأعمال
الرتاثية الغنائية املتنوعة من
مو�سيقى الوطن العربي.

يستعد لتصوير «ليلة هنا وسرور»

محمد إمام :والدي هو بطلي األول
وجه الفنان امل�رصي حممد ع��ادل �إم��ام ،ر�سالة
خا�صة لوالده الفنان عادل �إم��ام ،عرب �صفحته
ال�شخ�صية مبوقع «�إن�ستغرام».
حممد �إم���ام ،ن�رش �صورة من �أول عمل جمعه
بوالده وهو يف مرحلة الطفولة و�صورة �أخرى
من م�سل�سل «فرقة ناجي عطالله» ،وعلق عليها
قائلاً « :الأب هو �أول بطل يف حياة ابنه و�أول حب
يف حياة بنته ،وال�شخ�ص الوحيد يف العامل اللي
يتمنالك اخلري �أكرت منه ،يا رب �أحفظ وارحم
جميع �آبائنا».

وح�صدت ر�سالة حممد �إمام لوالده ،العديد من
تعليقات جمهوره ال��ذي متنى له دوام ال�صحة
واال�ستمرار يف العطاء الفني.
من ناحية �أخرى ،ي�ستعد �إمام لبدء ت�صوير فيلمه
اجلديد «ليلة هنا و�رسور» وهو من ت�أليف م�صطفى
�صقر ،وحممد عز ،وكرمي يو�سف و�إخراج ح�سني
ؤخرا ب�سبب
املنباوي ،ومت ت�أجيل الت�صوير م� ً
تعديالت على ال�سيناريو ،ومن املقرر �أن ت�شارك
الفنانة يا�سمني �صربي يف البطولة �أمامه ،و�سيتم
ت�صويره يف �أكرث من دولة �أوروبية.

• محمد عادل إمام

• نانسي عجرم

خالل جلسة تصوير

رانيا يوسف تخطف قلوب
العاشقين في يوم الحب
خ�ضعت الفنانة رانيا يو�سف جلل�سة ت�صوير جديدة ،مبنا�سبة يوم احلب،
بف�ستان باللون الأحمر الغامق بلم�سات م�صمم الأزياء ،بهيج ح�سني.
الن�صف العلوي من الف�ستان من القطيفة ،وال�سفلي من الدانتيل ،وهي �إطاللة مل
ي�سبق لرانيا �أن ظهرت من قبل.
وتعكف رانيا يو�سف على ت�صوير م�شاهدها يف �أحدث �أعمالها الفنية ،وهو م�سل�سل:
«ك�أنه امبارح» ،وهو ق�صة اجتماعية �إن�سانية ،تطرح
العديد من الق�ضايا املتعلقة بالأ�رسة امل�رصية،
من خالل حكاية عائلة تعي�ش يف ا�ستقرار ،حتى
يتعر�ض ابنهما للخطف وهو يف �سن �صغرية،
ويبد�أ الأبوان رحلة البحث عنه.
ي�شارك يف بطولة العمل� :أحمد وفيق،
وفاء �صادق ،حم�سن من�صور ،حممد
�سليمان ،مي الغيطى ،والعمل من
ت�أليف مرمي ناعوم ،و�إنتاج حممد
م�شي�ش ،و�إخراج حامت علي.
• رانيا يوسف

مي سليم ضيفة

في «عزمي وأشجان»

حتلّ الفنانة مي
�سليم �ضيفة على
م�سل�سل «عزمي
و�أ�شجان» املقرر
عر�ضه خالل �شهر
رم�ضان املقبل.
�ست�صور
ح��ي��ث
ّ
م�����ش��اه��ده��ا يف
�إح����دى حلقات
امل�������س���ل�������س���ل
الكوميدي الذي
ي��ق��وم ببطولته
ح�����س��ن ال�����رداد
وزوج��ت��ه �إمي��ي
����س���م�ي�ر غ���امن
وينتجه �أحمد
• مي سليم
ال�سبكي ويخرجه
�إ�سالم خريي.
ه��ذا و�سي�شهد العمل ظهور ع��دد م��ن الفنانني
ك�ضيوف ��شرف يف �سياق الأح���داث ،علم ًا ب�أن
ت�صور دوره��ا خالل الفرتة احلالية يف
«�سليم»
ّ
م�سل�سل «الرحلة  »711املقرر �أن تُ ِطلُ من خالله
يف ال�سباق الرم�ضاين .وهو عمل ينتمي للبطولة
اجلماعية ،وتدور �أحداثه يف �إطار من الت�شويق
والغمو�ض.

