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تكريم منة شلبي في افتتاح مهرجان
أسوان ألفالم المرأة

• ليلى
علوي

ك�شفت املخرجة هالة جالل املدير الفني ملهرجان �أ�سوان
لأفالم املر�أة يف دورته الثالثة ،عن اختيار النجمة ليلى علوي
لرئا�سة جلنة حتكيم م�سابقة الفيلم الطويل ،و�ضم النجمة
ال�شابة ي�رسا اللوزي للجنة حتكيم جائزة الفيلم الق�صري ،على
�أن يتم تكرمي النجمة منة �شلبي يف حفل االفتتاح املقرر م�ساء
 20فرباير املقبل برفقة الفنانة حم�سنة توفيق .وقالت هالة
�إن ليلى علوي� ،سبق لها رئا�سة وع�ضوية جلان التحكيم يف
مهرجانات دولية منها مهرجان �أبوظبي لأفالم البيئة وقرطاج
يف تون�س ،ودم�شق يف �سورية والقاهرة ال�سينمائي.
و�أ�ضافت هالة« :ت�ضم جلنة حتكيم م�سابقة الفيلم الطويل
يف ع�ضويتها املنتج الفرن�سي ال�شهري جاك بيدو ،و�إليا�س
خ�لاط م�ؤ�س�س ورئي�س مهرجان طرابل�س ال�سينمائي من
لبنان ،واملنتجة الهولندية �إلي�س دريزين ،و�سعاد ح�سني
املدير ال�سابق لربنامج ال�سينما باملنظمة الفرانكفونية من
جيبوتي».و�أو�ضحت �أن جلنة حتكيم م�سابقة الفيلم الق�صري
تر�أ�سها املخرجة الفرن�سية جوليا م�يرزوف��ا ،وت�ضم يف
ع�ضويتها النجمة امل�رصية ي�رسا اللوزي واملخرج الأردين
يحيى العبدالله.
بالوقت نف�سه �أعلنت �إدارة مهرجان �أ�سوان ال�سينمائي الدويل
ل�سينما امل��ر�أة تكرمي الفنانة حم�سنة توفيق من جيل الرواد
والنجمة منة �شلبي ،يف حفل االفتتاح ،برفقة  5من ال�شخ�صيات
الن�سائية الالتي كانت لهن ا�سهامات عديدة يف عامل ال�سينما وهن
م�صممة الترتات ال�شهرية «نوال» ،واملونترية «ليلى فهمي»،
وخرباء الرتجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» �أني�س عبيد �أبناء رائد
ترجمة الأفالم الأجنبية للغة العربية خالل حفل اخلتام.

نجالء بدر تقف أمام

تعاقدت النجمة جن�لاء ب��در على م�سل�سل النجم
م�صطفى �شعبان «بيت را�ضي» ،مع �رشكة �سيرنجي
لتكون البطلة الرئي�سية �ضمن �أحداث العمل فهي �ضمن
الـ 3بطالت �أمام �شعبان يف �أحداث امل�سل�سل ،ومن
املقرر �أن ينطلق الت�صوير بداية الأ�سبوع املقبل،
يف الديكورات املخ�ص�صة للعمل .ومت تغيري ا�سم
العمل من «بيت را�ضي» �إلى ا�سم «�أبو جبل» ولكنه
لي�س اال�سم النهائي للعمل ،ومن املفرت�ض �أن ي�ستقر
�صناعه على اال�سم الأخري بعد انطالق الت�صوير ،كما
جتري اجلهة املنتجة التعاقدات مع فريق العمل
امل�شاركني يف الت�صوير .وتعد املرة الأولى للفنانة
جنالء بدر التي تقف فيها �أمام م�صطفى �شعبان يف
عمل فني ،وتظهر جنالء يف �شخ�صية مهمة وحمورية
خ�لال الأح���داث ،وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل،
بجانب م�صطفى �شعبان وجنالء بدر ،حممود البزاوي
والتون�سية عائ�شة بن �أحمد و�آخرون من النجوم يتم
الإعالن عن �أ�سمائهم الأيام القليلة املقبلة والعمل
من ت�أليف حممد �سيد ب�شري و�إخراج �أحمد �صالح.
ي�شار �إلى �أن جنالء بدر �شاركت العام املا�ضي يف
م�سل�سل «كلب�ش  »2للنجم �أمري كرارة ،حيث ظهرت
خالل الأح��داث ك�ضيف �رشف مع �أمري كرارة وحقق
العمل جناح ًا جماهريي ًا للمخرج بيرت ميمي،
ت�أليف باهر دويدار و�شارك يف بطولة العمل حممود
البزاوي وعبدالرحمن �أبو زهرة وهيثم �أحمد زكي.

مصطفى شعبان

في «بيت راضي»

• م�صطفى �شعبان
• جنالء بدر

رامز جالل يصور مشاهد زفافه

مع جميلة عوض في «سبع البرمبة»

• منة �شلبي

• ي�رسا اللوزي

بعد غياب  3سنوات ...نوال الزغبي

تحدد موعد طرح ألبومها الجديد
�أعلنت الفنانة اللبنانية نوال
الزغبي ،عن عودتها لل�ساحة
الفنية من جديد بعد غياب 3
�سنوات من �ألبومها الأخري «م�ش
م�ساحمة» ،لتطرح �ألبومها
اجلديد بالتزامن مع عيد احلب
يف  14فرباير املقبل.
ومل تعلن الزغبي حتى الآن عن
ا�سم الألبوم ،ويت�ضمن � 10أغنيات
من بينها  7باللهجة امل�رصية،
و 2باللهجة اللبنانية ،وواحدة
فقط باللهجة العراقية ،وهي
«اجلمال لنا�سه ،واللي برا�سي
عملته ،وجوا قلبه ،وما ت�صبح
�صبح ،و�آه يا �سيدي ،و100
وجع».
وت��ع��اون��ت ال��زغ��ب��ي م��ع �أم�ير
طعيمة ،و�أمي��ن بهجت قمر،
وخ��ال��د ت��اج ال��دي��ن ،وعمرو
م�صطفى ،ون��دمي ال�شاعري،
ويعد هذا الألبوم هو الأول لها
مع �رشكة روتانا لل�صوتيات
واملرئيات بعد انقطاع فني دام
� 10سنوات.

• جميلة عو�ض

• رامز جالل

 3مسرحيات يعيد بها محمد صبحي مهرجان «المسرح للجميع»

• نوال الزغبي

نرمين ماهر تنضم لمسلسل

علي ربيع «فكرة بمليون جنيه»

• علي ربيع

�صور النجم رامز جالل م�شاهد حفل
زفافه على الفنانة جميلة عو�ض التي
جت�سد دور البطولة الن�سائية �أمامه،
يف فيلم «�سبع الربمبة» ،يف �أحد فنادق
مدينة � 6أكتوبروالفيلم مقرر عر�ضه يف
ال�سينمات الفرتة املقبلة حيث يتبقى
لفريق العمل يوم واحد وينتهي متام ًا
من الت�صوير.
وي��ب��د�أ خم��رج العمل حممود كرمي
يف عمل مونتاج ومك�ساج الفيلم
ا�ستعداد ًا لعر�ضه يف ال�سينمات،
ويظهر الفنان �أحمد ال�سقا والفنان
يا�رس ج�لال ك�ضيوف ��شرف �ضمن
�أحداث الفيلم.
يذكر �أن فيلم «�سبع الربمبة» ت�أليف
ل���ؤي ال�سيد ،و�إخ��راج حممود كرمي
وبطولة رامز جالل ،جميلة عو�ض،
حممد عبد الرحمن ،بيومي ف���ؤاد،
حممد ث��روت ،مها �أب��و عوف وتدور
�أحداثه يف �إطار كوميدي اجتماعي،
ويظهر رام���ز يف العمل ب�شخ�صية
مهند�س معماري يقع يف عدة مواقف
تقلب حياته ر�أ�س ًا على عقب.

ان�ضمت نرمني ماهر �إلى �أ�رسة
م�سل�سل «فكرة مبليون جنيه»
الذي يقوم ببطولته علي ربيع،
ومن املقرر طرحه خالل املو�سم
الدرامي يف �شهر رم�ضان املقبل،
والذي ي�شارك فيه بجانب ربيع
جنم م�رسح م�رص كرمي عفيفي،
ول��ي��د ف���واز،و�أح���م���د �سلطان
وغريهم.
امل�سل�سل من �إخراج وائل �إح�سان
وت���أل��ي��ف ك��ل م��ن �أم�ي�ن جمال
و�إبراهيم حم�سن ،حممد فتحي،
��شري��ف ي����سري ،ك��م��ا تعي�ش
نرمني ماهر انتعا�شة فنية خالل
الفرتة الأخ�يرة ،حيث �شاركت
يف م�سل�سل �سامح ح�سني «�رسايا
حمدين» بجانب م�شاركتها يف
«�سل�سال الدم».
ويعد م�سل�سل «ف��ك��رة مبليون
جنيه» التجربة الثانية على
التوايل ال��ذي ي�شارك فيه علي
ربيع مع املخرج وائل �إح�سان يف
املو�سم الدرامي برم�ضان ،حيث
قدما مع ًا العام املا�ضي م�سل�سل
«�سك على اخواتك»

يعيد النجم حممد �صبحي فكرة مهرجان امل�رسح للجميع
قريبا من خالل تقدمي ثالث م�رسحيات يف اال�سبوع حيث
يتم عر�ض كل م�رسحية منها يومني يف الأ�سبوع.
الفنان حممد �صبحي قال انه بعدما قدم م�رسحية «غزل
البنات» خالل ثالثة موا�سم متوا�صلة عام  2018افتتح
العام اجلديد مب�رسحيته املعرو�ضة حاليا «خيبتنا»
وخ�لال ف�ترة قريبة �سيعاد عر�ض م�رسحية «غزل
البنات» مرة �أخرى مع م�رسحية «خيبتنا» كما �أنه يجري
حاليا بروفات م�رسحية �أخرى جديدة هي «هنوريكم
النجوم يف عز الظهر» كتبها ويخرجها مبجموعة من
الوجوه اجلديدة وطاقم فريق عمله وفرقته التي قام
بتجديدها.
مو�سم امل�رسح للجميع قدمه الفنان حممد �صبحي من
قبل وقدم خالله م�رسحيات «كارمن» و«لعبة ال�ست»
و«�سكة ال�سالمة» ثم توقف لفرتة وها هو يعود من جديد
عام .2019

• نرمني
ماهر

• م�شهد من �إحدى امل�رسحيات

عائشة بن أحمد

تنضم لمسلسل
«بيت راضي»

تعاقدت الفنانة التون�سية عائ�شة بن �أحمد خالل
الأيام املا�ضية ،على م�سل�سل «بيت را�ضي» للنجم
م�صطفى �شعبان لتج�سد دور البطولة الن�سائية
�أمامه ،وتعد عائ�شة البطلة الأول��ى التي ان�ضمت
للعمل من �ضمن ال��ـ  3بطالت بجانب �شعبان يف
الأحداث ،ويظهر الأخري ب�شخ�صية تاجر كبري يعمل
يف �أحد الأ�سواق ومل يتم حتديد التجارة التي يعمل
بها ،والعمل مت تغيري ا�سمه �إلى «�أبو جبل» ،لكن
مل ي�ستقر �صناعه على اختيار اال�سم النهائي
منهما حتى الآن.
ومن املقرر �أن ينطلق الت�صوير خالل الأ�سبوع
املقبل يف الديكورات املخ�ص�صة للعمل التي
يقوم مبعاينتها املخرج �أحمد �صالح كما
يوا�صل حممد �سيد ب�شري كتابة احللقات حيث
انتهى من الن�صف الأول من امل�سل�سل وتنتجه
�رشكة «�سيرنجي».
م�سل�سل «بيت را�ضي» للنجم م�صطى �شعبان
ي�شارك يف بطولته الفنان حممود البزاوي
والفنان حممد دياب والفنان حممد علي
رزق و�آخ��رون من النجوم مل يتم الإعالن
عن ا�سمائهم يف الوقت احلايل ت�أليف حممد
�سيد ب�شري و�إخراج �أحمد �صالح.

• عائ�شة
بن احمد

