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فنانو الخليج يتصدرون بأعمالهم الدورة الـ 40للمهرجان
يت�صدر الفنانون اخلليجيون ب�أعمال
ب���ارزة مهمة قائمة امل�شاركني يف
مهرجان القاهرة ال�سينمائي الـ،40
املقرر انطالقه يف الفرتة بني  20و29
نوفمرب احلايل.
و�أعلنت ادارة املهرجان عن م�شاركة
�سينمائية مهمة متثل ،دولة االمارات
العربية املتحدة والكويت وقطر
و�سلطنة عمان والبحرين.
و�أعرب رئي�س املهرجان حممد حفظي،
عن �سعادته بهذا التنوع يف امل�شاركة،
خ�صو�صا من الدول العربية اخلليجية
ً
التي تب�رش بكل خري من حيث تطور
ال�صناعة ال�سينمائية فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرن�سية عن
امل��دي��ر الفني للمهرجان الناقد
والإعالمي يو�سف �رشيف رزق الله،
قوله ان جلنة امل�شاهدة واالدارة الفنية
للمهرجان� ،شاهدت �أفالما جتاوزت الـ
 300فيلم من اخلليج ،ومت اختيار ما
يتما�شى وخ�صو�صية مهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدويل.
و�أ�ضاف�« :سيعر�ض يف الق�سم اخلا�ص
باملر�أة «خمرجات عربيات» الفيلم
ال�سعودي «وجدة» للمخرجة ال�سعودية
هيفاء املن�صور».
و�أع��ل��ن اي�ضا املهرجان ع��ن تكرمي

«القاهرة السينمائي» يكرم المخرج البريطاني بيتر جرينواي

املخرج والكاتب والر�سام الربيطاين
بيرت جرينواي ومنحه جائزة فاتن
حمامة التقديرية ،وذلك خالل حفل
افتتاح الدورة للمهرجان.
تقديرا مل�سريته
ي�أتي تكرمي جرينواي
ً
ال�سينمائية والفنية العاملية امل�ضيئة
والبارزة ،ا�ضافة �إلى مكانته املرموقة
ك�أحد �أب��رز املخرجني العامليني،
كما يقوم جرينواي ب�إلقاء در�س يف
ال�سينما «ما�سرت كال�س» لنقل جتربته
للح�ضور من دار�سي ال�سينما وحمبيها
يف القاهرة.
وقال املنتج وال�سيناري�ست حممد
حفظي رئي�س املهرجان ان بيرت
جرينواي �أحد املخرجني وامل�ؤلفني
املتميزين يف ال�سينما الربيطانية
والأوروبية ،الذين قدموا جمموعة
م��ن الأع��م��ال ال�سينمائية املهمة
وامللهمة ،حيث ا�ستطاع �أن ير�سم عرب
الكامريا مناذج من الب�رش وير�صد
حياتهم ما بني �آالم و�أحالم ،وي�أتي
منحه جائزة فاتن حمامة التقديرية
تتويجا مل�سريته املتوجة مبجموعة
من اجلوائز العاملية الكربى منها

• بيرت جرينواي

جائزة بافتا.
ولد بيرت جرينواي يف ويلز وتلقى
تعليمه يف لندن ويعي�ش يف الوقت
احلايل يف �أم�سرتدام ،وتدرب كر�سام
ملدة �أربع �سنوات ،وبد�أ يف العمل على
�أفالمه اخلا�صة يف عام  ،1966وا�ستمر
يف �صناعة ال�سينما بطرق غاية يف
التنوع ،كما �أ�صقل فنه يف الر�سم
وعر�ضت �أعماله يف متحف فورتوين

هيفاء وهبي أحيت ثاني حفل غنائي

• غادة
عبدالرازق

�أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلها الغنائي الثاين يف «GOTHA
 »CLUBيف امارة دبي بدولة االمارات العرب ّية املتّحدة �أول �أم�س.
وقدمت هيفاء احلفل �أغنيات من �ألبومها اجلديد «حوا» ،باال�ضافة
لباقة متنوعة من �أجمل اغانيها التي يحبها جمهورها ويتفاعل معها
منها« ،يا حياة قلبي ،قلبي حب ،فاكرين ،بدي عي�ش ،ملكة جمال
الكون».
يذكر �أن �آخر �أعمال الفنانة هيفاء وهبي �ألبوم «ح� ّ�وا» ،قد حقق
ريا ،وي�ضم الألبوم � 15أغن ّية تعاونت فيه
جناحا
جماهرييا كب ً
ً
ً
مع كبار امللحنني وال�شعراء منهم تامر ح�سني� ،شادي نور� ،أمري
طعيمة ،حممد يحيى ،بالل �رسور ،كما قام بتوزيع الأغاين كل من
هادي �رشارة ،يحيى يو�سف� ،رشيف مكاوي ورامي بالزن.

ماغي بوغصن ووسام سعد
 ...كره متبادل في فيلم
�شاركت الفنانة ماغي بوغ�صن
جمهورها عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» ،ب�صورة
جتمعها والفنان و�سام �سعد
امل��ع��روف ب��ـ«�أب��وط�لال» الذي
ي�شاركها فيلمها اجلديد.
و�أعادت «ماغي» ،ن�رش �صورتها
مع «�أب��وط�لال» ،وعلقت قائلة:
«م��اغ��ي و�أب��وط�لال �سوا بفيلم
واحد م�ش طايقني بع�ض ..الله
ي�سرت �شو ناطرين فيلم تامي
�أوت».
وي�شارك يف الفيلم بجانب ماغي
بوغ�صن وو�سام �سعد ،كل من:
يورغو �شلهوب ،وهو من ت�أليف
كلوديا �صليبا ،و�إخ��راج رامي
ح��ن��ا ،وي��ب��د�أ ت�صويره خالل
�أيام.
وت�ستعد ماغي بوغ�صن لتح�ضري
عمل درام���ي ج��دي��د ،للمو�سم
الرم�ضاين املقبل ،مع املخرجة
ر�شا �رشبتجي ،واملخرج جمال
�سنان ،وذلك بعد النجاح الكبري
الذي حققته من خالل م�سل�سل
«جوليا» ،الذي قدمته املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي مع الفنانة
جي�سي عبدو.
• ماغي بوغ�صن وو�سام �سعد

• البو�سرت الر�سمي للدورة الأربعني

غادة عبد الرازق ودنيا بطمة ولطيفة
 ...أبرز المكرمين في مهرجان the Award

في دبي

• هيفاء وهبي

يف البندقية وجالريي خوان مريو يف
بر�شلونة واللوفر بباري�س واحلديقة
الع�سكرية التذكارية بنيويورك،
ومتحف بويجمانز فان بيونينغنفي
روت������ردام – ه��ول��ن��دا ،ومتحف
ريكزميوزيام يف �أم�سرتدام وهوفربغ
يف فيينا ،وبريرا يف ميالنو وقد قام
بجولة حول العامل بعر�ضه لق�صة
ت�سمىTulseLuperSuitcaesبتقنية
 .VJوكثري ًا ما تر�شح �أعماله جلوائز
من املهرجانات ال�سينمائية مثل كان
وفيني�سا وبرلني.
وح�صل فيلمه الطويل الأول «عقد
امل�صمم» The Draughtsmans
 Contractعام  1982على الكثري
من اال���ش��ادات النقدية �ساهمت يف
ار�سائه كواحد من �أهم �صانعي الأفالم
يف ال��ع��امل ،وت��ل��ك ال�سمعة �أثقلت
ب�أفالم مثل «الطباخ والل�ص وزوجته
وع�����ش��ي��ق��ه��ا» «The Cook, The
»Thief, His wife & her loverعام
 ،1989ال��ذي ح�صد عنه جرينواي
�سبع جوائز كما تر�شح لع�رش جوائز
�أخ��رى وفيلم «كتاب الو�سادة»«The

 »Pillow-Bookعام  1996الذي فاز
عنه بخم�س جوائز ،وفيلم اخليال
التاريخي»جولتزيو�س ورفقة البجع»
«Goltzius and the Pelican
»Companyعام  2012وفيلم «م�شاهدة
ليلية»«»Nightwatchingعام 2007
الذي حاز عنه �ستة جوائز.
م�رشوعات جرينواي احلالية تت�ضمن
مزجا لتطبيقات متعددة الو�سائط
ً
متداخلة مع الر�سوم الأ�صلية مثل
لوحة «�ساعة ليلية» لرامربانت ولوحة
«الع�شاء الأخ�ير» لدافن�شي ولوحة
«عر�س قانا» لباولو فريونيزي.
�أم�����ا �أح������دث �أف��ل�ام����ه ال���روائ���ي���ة
ال��ط��وي��ل��ة ف��ك��ان «�آي��زن�����ش��ت��اي��ن يف
Eisenstein
جواناخواتو»«in
»Guanajuatoوال������ذي �أقيم عر�ضه
العاملي الأول يف امل�سابقة الدولية
ؤخرا
ملهرجان برلني عام  ،2015وم� ً
انتهى من ت�صوير فيلم وثائقي بعنوان
«مارتن لوثر» «.»Martin Luther
وح�صل جرينواي على درجات دكتوراه
فخرية من جامعات ادنربه وبوخار�ست
و�ساوثهامبتون و�أوترخت ،وح�صل على
رتبة االمرباطورية الربيطانية يف عام
 ،1990وح�صل على البافتا يف 2014
عن جممل ا�سهامه يف فن ال�سينما.

ك�شف �أع�ضاء جلنة حتكيم
م��ه��رج��ان ،the Award
عن تفا�صيل الدورة الثانية
امل���ه���داة ل����روح الفنان
الراحل جميل راتب ،والتي
من املقرر �إقامتها يف الثاين
والع�رشين من �شهر نوفمرب
احلايل.
�أقيم امل��ؤمت��ر م�ساء �أم�س
داخ��ل �أح��د الفنادق املطلة
ع��ل��ى الأه���رام���ات بح�ضور
رئي�س املهرجان اللبناين
حنا لولو ،و�أع�ضاء جلنة
التحكيم املكونة من ال�شاعر
ن��زار فرن�سي�س ،والإعالمية
اللبنانية هالة املر ،و�آ�شي
ح��د���ش��ي��ت��ي رئ��ي�����س جمل�س
ادارة �إذاع��ة رادي��و �سرتايك
بلبنان ،ونبيل ال�سوي�سي
املدير التنفيذي لفعاليات
امل��ه��رج��ان ،وامللحن
و�سام الأمري.
و�أعلن املنتج حنا لولو
رئي�س املهرجان خالل
امل����ؤمت���ر ،ع��ن �أ�سماء
بع�ض امل��ك��رم�ين خالل
الدورة الثانية من الفنانني
امل�����ص�ري�ي�ن وال����ع����رب،
م��ن��ه��م :غ���ادة ع��ب��دال��رازق،
و�أمري كرارة ،وال�شاعر نادر
ع��ب��دال��ل��ه ،وامل��ل��ح��ن وليد
�سعد ،واملوزع عادل عاي�ش،
والنجم الكبري �أحمد عدوية،
والنجم ه�شام �سليم..ومن
لبنان النجوم رامي عيا�ش،
ووائل ج�سار ،وعبري نعمه،

محمد هنيدي
يحتفل بذكرى
زواجه
احتفل الفنان حممد هنيدي
بذكرى زواجه ،عرب ح�سابه
ال�����ش��خ�����ص��ي ع��ل��ى موقع
«ان�ستغرام» ،وذلك ب�صورة
ن���ادرة جمعته بزوجته،
عبري ال�رسي ،حيث تعترب
مقلة يف الظهور �إعالميا.
ون����شر «ه��ن��ي��دي» �صورة
رومان�سية ،وعلق عليها
ق���ائ�ل�ا« :ع���ي���د ج���وازن���ا
النهاردة ..كل �سنة وانتي
طيبة يا روحي».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن حممد
ه��ن��ي��دي ،ي�ستعد حاليا
لعر�ض م�رسحيته اجلديدة
«��ص�راع يف ال��ف��ي�لا» ،كما
�شارك يف املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي ،مب�سل�سل «�أر�ض
النفاق» ،و�شاركه البطولة:
ه��ن��ا �شيحة ،ودالل عبد
ال��ع��زي��ز ،وحم��م��د ث��روت،
و�سامي م��غ��اوري ،وه�شام
�رشف ،و�إخراج حممد جمال
العدل ،وه��و عمل مقتب�س
من رواية يو�سف ال�سباعي،
و�سبق �أن قدمها ف�ؤاد املهند�س
يف فيلم باال�سم ذاته ،وحقق
جناحا جماهرييا كبريا.

• دنيا بطمة

واملوزع جان ماري ريا�شي،
وال�����ش��اع��ر وامل��ل��ح��ن �سليم
ع�����س��اف ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
املطربة الكويتية �شم�س،
والتون�سية لطيفة واملغربية
دنيا بطمة.
ووج�����ه امل��ن��ت��ج اللبناين
ّ
ال�شكر مل�رص قيادة و�شع ًبا،
دائما
م��ؤك� ًدا � ّأن اللبنانيني
ً
م��ا ي��ع��ت�برون م�رص مبثابة
ال�شقيقة الكربى.

• لطيفة

ومن جانبه،
�أعرب ال�شاعر نزار فرن�سي�س
ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب���وج���وده يف
اياها ببلد الفن
م�رص ،وا�صفًا ّ
والعطاء.
و�أرجع نزار �سبب اختيار م�رص
لتكون مكان انعقاد الدورة
الثانية من املهرجان ،ب�أنها
دائما و�أب�� ًدا احلا�ضنة
كانت
ً
لكل املواهب الفنية� ،سواء
من لبنان� ،أو من كل الوطن

زينة تفصح
عن أحلى فيلم
في حياتها
���ش��ارك��ت الفنانة زي��ن��ة ،جمهورها على
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «ان�ستغرام»،
ب�صورة مع النجم تامر ح�سني ،وفريق عمل
فيلمها اجلديد ،م�ؤكدة �أنه من �أحلى الأفالم
يف م�شوارها الفني ،وان مل ت�ستقر على ا�سمه
حتى الآن.
وعلقت «زينة» على ال�صور قائلة« :ادعولنا
ربنا يوفقنا ..من �أحلى الأفالم اللي قر�أتها
يف حياتي ،وهتحلو �أك�تر ب�أجمل فريق
عمل يا رب اكرمنا ..ق�صة :تامر ح�سني..
�سيناريو :حممد عبداملعطي� ..إخ���راج:
املبدع �سعيد املاروق ..انتاج دوالر فيلم،
ونيو �سين�رشي».
وحققت «زينة» جناح ًا كبريا يف املو�سم
الرم�ضاين املا�ضي ،مب�سل�سلها الدرامي:
«ممنوع االقرتاب �أو الت�صوير» ،الذي عر�ض
عرب قناة «روتانا دراما» ،و�شاركها بطولته
ن�رسين �أم�ين ،وفتحي عبد الوهاب ،ومي
القا�ضي ،و�أحمد ف�ؤاد �سليم ،ومن ت�أليف
حممد ال�صفتي ،و�إخراج زياد و�شاحي.
كما ت�ستعد «زينة» خالل الفرتة احلالية،
الختيار ن�ص درام���ي ج��دي��د ،تخو�ض به
املو�سم الرم�ضاين املقبل ،لكنها مل ت�ستقر
بعد على عمل بعينه.

ال��ع��رب��ي ،كما � ّأن ال���دورة
مهداة �إلى روح الفنان الراحل
الكبري جميل رات��ب ،والذي
ت��رك ب�صمة كبرية يف قلوب
كل حمبيه من املحيط �إلى
اخلليج.
و�أك��د فرن�سي�س � ّأن م�رص هي
عنوان النجاح الفني ،متمني ًا
�أن حتقق ال����دورة الثانية
النجاح نف�سه للدورة الأولى
التي �أقيمت يف بريوت.

• زينة

