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التلفزيون المصري تحت سيطرة »الرقابة اإلدارية«
القاهرة ـ العربي الجديد

علم »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر داخــل 
التلفزيون املصري، ومصادر أخرى داخل 
هيئة الرقابة اإلدارية، أن ضباطًا وموظفني 
ــــن الــــرقــــابــــة اإلداريـــــــــــة يـــــوجـــــدون بــشــكــل  مـ
ــل مــبــنــى الــتــلــفــزيــون املــصــري  ــ مــكــثــف داخـ
»مـــاســـبـــيـــرو«، ويـــراقـــبـــون عـــن كــثــب كـــل ما 
يحدث داخل املبنى، وذلك بحجة أن املبنى 
يضم أعضاء في جماعة اإلخوان املسلمني.

ــن داخـــــل »مــاســبــيــرو«  وأكــــــدت املــــصــــادر مـ
والتي رفضت الكشف عن أسمائها، أن هناك 
اإلداريــــة لتصفية  الــرقــابــة  مــن هيئة  خطة 
اتحاد اإلذاعة والتلفزيون )اململوك للدولة( 
 
ّ
أن املــصــادر  بطريقة تدريجّية. وأوضــحــت 

ي إدارة 
ّ
هيئة الرقابة اإلدارية ستقوم بتول

الــقــنــاة األولــــى كــمــرحــلــة أولــــى مــن الــخــطــة، 
عــلــى أن تــســتــبــعــد بــعــض الــعــامــلــني فيها 

بحجة انتمائهم السياسي.
وأكـــــدت مـــصـــادر مـــن داخــــل هــيــئــة الــرقــابــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــهــيــئــة  اإلداريـــــــة لــــ
تــخــطــط لــنــقــل الــقــنــاة األولــــى خــــارج مبنى 
اإلنــتــاج  مدينة  مــن  وتشغيلها  ماسبيرو، 
اإلعالمي، على أن يتم التعاقد مع مذيعني 
ــارج »مــاســبــيــرو«. وأوضــحــت  ــدد مـــن خــ جـ
املـــصـــادر أن مـــن لــديــه رغــبــة مـــن الــعــامــلــني 
ــقـــدامـــى فـــي الـــقـــنـــاة األولــــــى بــالــعــمــل مع  الـ
الــتــقــدم  عــلــيــه  ســـيـــكـــون  الـــجـــديـــدة  اإلدارة 

للوظيفة مثله مثل أي شخص جديد.
وأكد مصدر من اتحاد اإلذاعة والتلفزيون 
ــد« أن خـــطـــة تــصــفــيــة  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
الرئيس عبد  بــدأت مــع وصــول  التلفزيون 
الفتاح السيسي إلى الحكم، وال سيما بعد 
األزمات املتوالية التي شهدها »ماسبيرو« 
ــاد الــــســــيــــســــي، وتـــــراكـــــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ا مــــــن انـ بـــــــــــدًء
املــديــونــيــات عــلــى الــقــطــاع والـــتـــي وصــلــت 
 إلذاعــــة 

ً
لــنــحــو 23 مــلــيــار جــنــيــه، وصــــــوال

ــار حـــــــواًرا قــديــًمــا  ــبــ مـــســـؤولـــي قـــطـــاع األخــ
للسيسي منذ عام مع محطة أميركية على 

أنه حوار حديث.
وقـــــــال املــــصــــدر الـــــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن 
اســمــه إن هــنــاك اعــتــراضــات واســعــة داخــل 
»مــاســبــيــرو« عــلــى الــخــطــة الـــجـــديـــدة، وإن 
العديد من األصوات داخل القطاع وخارجه، 
تؤكد ضــرورة إعــادة هيكلة ماسبيرو من 
القطاع  فــي  العاملني  عــن  االســتــغــنــاء  دون 
الــذي تم تشييده في عهد الرئيس الراحل 
»الحديث  أن  الناصر. وأضــاف  جمال عبد 
أمر  ماسبيرو  عن  االستغناء  إمكانية  عن 
غـــيـــر مــنــطــقــي عـــلـــى اإلطــــــــــالق«، مــوضــًحــا 
ــة والــتــلــفــزيــون هــو الجهة  أن اتــحــاد اإلذاعــ
تــعــتــمــد عليها  أن  يــمــكــن  الـــتـــي  ــيـــدة  الـــوحـ
مد 

َ
ُيعت الدولة في توصيل أي رسالة ألنــه 

كــقــطــاع عـــام ويــقــدم خــدمــة عــامــة، وهـــو ما 
يقوم به التلفزيون املصري.

وشــــــهــــــد قــــــطــــــاع الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــرســــمــــي 
ــيـــرو« الـــعـــديـــد مــــن األزمــــــــات خـــالل  ــبـ »مـــاسـ
ــرة املـــاضـــيـــة، كــــان أبــرزهــا  ــيـ الـــســـنـــوات األخـ
انــتــقــاد عـــزة الــحــنــاوي املــذيــعــة فـــي الــقــنــاة 
الـــثـــالـــثـــة الـــرئـــيـــس الــســيــســي عـــلـــى الـــهـــواء 
مباشرة، وهو ما اعتبرته األجهزة األمنية 
ــن ســـيـــاق األعـــــــــراف اإلعـــالمـــيـــة  ــا عــ ــ ــــروًجـ خـ
ر  عبِّ

ُ
املتبعة في التلفزيون املصري كونه امل

عن صوت النظام، وهو ما عّرضها لإليقاف 
ــتـــهـــا لــلــنــيــابــة اإلداريـــــــة  ــالـ عــــن الـــعـــمـــل وإحـ

للتحقيق معها في العديد من الوقائع.
املــوقــف املالي  وحسب تقارير صــدرت عــن 
»ماسبيرو«،  والتلفزيون  اإلذاعـــة  التــحــاد 
فقد كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية 
التــحــاد اإلذاعــــة والــتــلــفــزيــون لــلــعــام املــالــي 
2015 /2016، عن ارتفاع إجمالي الخسائر 
ــام املــالــي  ــعـ ــدرة فـــي الـ ــقــ ــ

ُ
الـــعـــامـــة لــلــهــيــئــة امل

إلـــى 4.14 مــلــيــارات جــنــيــه مقابل  الــجــديــد 
جملة  وبلغت  السابق،  العام  مليارات   3.6
قدرة 2.1 مليار جنيه من إجمالي 

ُ
األجور امل

فــيــمــا  ــيــــارات جـــنـــيـــه،  ــلــ مــ مــــصــــروفــــات 5.9 
الــهــيــئــة نــحــو 11.55 مليار  بــلــغــت مـــوازنـــة 
املركزي  الجهاز  تقرير  أظهر  بينما  جنيه. 
للمحاسبات عن الحساب الختامي التحاد 

املــالــيــة 2013  ــة والــتــلــفــزيــون، للسنة  اإلذاعــ
االتــحــاد حتى  أن إجمالي خسائر   ،2014/
يــونــيــو/حــزيــران 2015، بلغ مــا يــزيــد على 
32 مــلــيــار جــنــيــه، بــعــدمــا كـــان قـــد بــلــغ في 
العام املالي 2014 /2015، نحو 4 مليارات 
ــيـــار جـــنـــيـــه. وأشـــــــار الــتــقــريــر  ــلـ ونـــصـــف املـ
إلـــى تــزايــد الــخــســائــر والــعــجــز فــي مــوازنــة 
االتـــحـــاد، نتيجة اعــتــمــاده عــلــى الــقــروض 
في تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد 
ــفـــوائـــد، إضـــافـــة إلــى  مـــا أدى إلــــى تـــراكـــم الـ

ــاد فـــي االعــتــمــاد عــلــى نــظــام  تــوســع االتـــحـ
الــقــادرة  الــكــوادر  املنتج املنفذ، رغــم تــوافــر 
عــلــى الــقــيــام بــهــذه املــهــمــة، وضــعــف قــدرتــه 
الــتــنــافــســيــة وعــــــدم الـــكـــفـــاءة فــــي تــســويــق 
ــعــه فــي اســتــئــجــار املــعــدات،  أعــمــالــه وتــوسُّ
ا 

ً
وكــذلــك الــتــوســع فــي صــرف املــكــافــآت وفق

لالئحة األجور الجديدة.
الكتلة  وأوضحت دراســة تقدم بها رئيس 
البرملانية لحزب الحركة الوطنية املصرية 
ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب 

ــــدراوي، بــعــنــوان »اإلعـــالم  الــنــائــب محمد بـ
أن عدد  لــه ومــا عليه«  مــا  للدولة  الرسمي 
ألف  ـــ43  الـ قــرابــة  بلغ  بماسبيرو  العاملني 
موظف حتى نهاية عام 2011، وبعد قيام 
ثـــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي تــم إيــقــاف 
أن عدد  إلــى  املبنى، مشيًرا  التعيينات في 
املعاش  إلــى  الخروج  العمالة تراجع جــراء 
اآلن  العاملني  عــدد  بلغ  حتى  والتسويات 
ــم هــذا  مـــا يــقــرب مـــن 33 ألـــف مـــوظـــف، ورغــ
ف 

ِّ
ا ُيكل

ً
التراجع اآلن إال أنه يعد رقًما مخيف

ــافـــآت مــالــيــة  ــكـ ــة رواتــــــب ومــنــحــًا ومـ الــــدولــ
شهرية ضخمة.

وأضــاف بــدراوي أن عدد ُمقدمي ومذيعي 
الــبــرامــج يــقــدر بــــــ2643، يــخــدمــون 23 قناة 
تــلــيــفــزيــونــيــة. وأكــــد أن املــبــنــى يــعــانــي من 
كــاهــلــه، حيث  للبنوك وأعــبــاء تثقل  ديـــون 
االستثمار  لبنك   

ً
مثال ديــونــه  نسبة  بلغت 

القومي مبلغ 23 مليار جنيه، بينما بلغت 
خسائر املبنى مبلغ 4.1 مليارات جنيه في 

موازنة العام املالي 2015 / 2016.
اإلداريــة  الرقابة  هيئة  إلــى  السيسي  وعِهد 
بــالــعــديــد مــن املــهــام الــتــي تـــجـــاوزت دورهـــا 
الــطــبــيــعــي الــــذي حــــدده لــهــا الـــقـــانـــون، وهــو 
الرقابة على أجهزة الدولة اإلداريــة وتقديم 
تـــقـــاريـــر عـــن ذلــــك إلــــى األجــــهــــزة املــخــتــصــة. 
حــيــث تــقــوم الــهــيــئــة الــتــي يــديــرهــا صــديــق 
الــرئــيــس الــســيــســي وخـــريـــج ُدفــعــتــه الــلــواء 
محمد محمد عرفان جمال الدين، بالعديد 
ا من استيراد اللحوم واملواد  من األمور بدًء
الغذائية وبيعها للمواطنني مروًرا بضبط 
إلى   

ً
املتهمني بالفساد والــرشــوة، ووصـــوال

اإلنتاج الفني من أفالم تسجيلية وغير ذلك.
الــســيــســي  ــروف أن مـــصـــطـــفـــى  ــ ــعــ ــ املــ ومــــــن 
يعمل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  نجل 
ضــابــطــا بــرتــبــة مـــقـــدم فـــي هــيــئــة الــرقــابــة 
اإلدارية، التي يرّوج لها في وسائل اإلعالم 
املصرية، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية 
واألمنية نشاطا في محاربة الفساد، وهو 
ما اعتبره مراقبون »تلميعا« لصورة نجل 

السيسي بطريقة غير مباشرة.
وخــــــالل الـــكـــلـــمـــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا بــمــنــاســبــة 
االحتفال باملولد النبوي الشريف، املاضي، 
وّجــــــه الــســيــســي الــتــحــيــة لــهــيــئــة الـــرقـــابـــة 
في  الكبيرة  بمجهوداتها  وأشــاد  ــة  اإلداريـ
كــشــف الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا خـــالل الــفــتــرة 
الحالية، نافيا قيامه بمحاباة أقاربه عبر 
تــعــيــيــنــهــم فـــي مــنــاصــب رفــيــعــة بـــالـــدولـــة، 
وأقسم عدة مرات بالله أنه ال يحابي أحدا 

وال حتى أبناءه في وظائفهم العامة.
وحسب القانون فإن هيئة الرقابة اإلدارية 
العمل  في  القصور  أسباب  بتحّري  مكلفة 
واإلنــتــاج، بما فــي ذلــك الكشف عــن عيوب 
النظم اإلدارية والفنية واملالية التي تعرقل 
الــســيــر املنتظم لــأجــهــزة الــعــامــة واقــتــراح 
القوانني  تنفيذ  ومتابعة  تالفيها.  وسائل 
والــتــأكــد أن الـــقـــرارات والــلــوائــح واألنــظــمــة 
ــيـــة لــتــحــقــيــق الـــغـــرض مــنــهــا.  الـــســـاريـــة وافـ
ــة واملــالــيــة  ــ والــكــشــف عــن املــخــالــفــات اإلداريـ
والجرائم الجنائية التي تقع من املواطنني 
أثــــنــــاء مـــبـــاشـــراتـــهـــم لـــواجـــبـــات وظــائــفــهــم 
ــبـــط مــا  والـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع وقـــوعـــهـــا وضـ
االستعانة  ذلــك  يقع منها ولها في سبيل 
ــم مــــــن رجــــــال  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــ ــــرطـ ــــشـ بــــــرجــــــال الـ
كما  الــخــبــرة.  وذوي  القضائية  الضبطية 
التنفيذي  الــرئــيــس  بــتــزويــد  أنــهــا تختص 
ــافـــظـــني بـــأيـــة مــعــلــومــات  والـــــــــــوزراء واملـــحـ
يــطــلــبــونــهــا منها  ــات  ــ أو دراســ بــيــانــات  أو 
وبــــأي عــمــل إضـــافـــي آخــــر يــعــهــد بـــه إلــيــهــا 
الرقابة  وتــرفــع  التنفيذي.  املجلس  رئيس 
ودراساتها  وأبحاثها  تحرياتها  اإلداريـــة 
ومقترحاتها إلى رئيس املجلس التنفيذي 

التخاذ ما يراه بشأنها.
أنشطة  ليشمل  الهيئة  دور  امتد  ومــؤخــًرا 
إعـــالمـــيـــة وفـــنـــيـــة، كــمــا أكـــــدت مـــصـــادر من 
ــد«. وقـــالـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــا لـــــ ــهــ ــلــ داخــ
بإنتاج  مــؤخــًرا  قــامــت  الهيئة  إن  املــصــادر 
مع  بــالــتــعــاون  التسجيلية  األفــــالم  بــعــض 
األسبق  والتلفزيون  اإلذاعــة  اتحاد  رئيس 

اإلعالمي عبد اللطيف املناوي.

السيطرة على هيئة 
الرقابة تحكم قبضة 
السيسي على اإلعالم

ينتشر ضباط من هيئة الرقابة اإلدارية داخل »ماسبيرو« في إطار خّطة تصفية اتحاد اإلذاعة والتلفزيون التي تتضّمن 
استبعاد بعض العاملين فيه بحجة عدائهم للسيسي

تــســيــطــر هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريــــــة الــتــي يــرأســهــا صــديــق 
السيسي ويعمل فيها نجله مصطفى، على التليفزيون 
املصري، وبذلك يكون الرئيس املصري قد أحكم قبضته 
والرسمية في  الخاصة  اإلعــام  تماًما على كل وسائل 
مصر، من خال أجهزته األمنية واملتمثلة في املخابرات 
العامة، والتي تملك اآلن مجموعة قنوات »النهار« و«أون 
تي في« وصحيفة »اليوم السابع« وموقع »البوابة نيوز«.

كما أعلنت مجموعة »تواصل« التابعة لشركة »فالكون« 
الــتــي يــديــرهــا وكــيــل املــخــابــرات الحربية الــســابــق، خالد 
الشريف، وشركة سيغما لإلعام املالكة لقناة »الحياة«، 
الثاثاء، توقيع اتفاقية إطارية تستحوذ بموجبها شركة 
»تـــواصـــل« عــلــى شــبــكــة قــنــوات الــحــيــاة الــفــضــائــيــة »فــي 
أضخم صفقة يشهدها اإلعام املصري خال السنوات 
األخيرة«، بحسب وصف البيان الصادر عن الشركتني.

قنوات  مجموعة  لشراء  طريقها  في  املصرية  واملخابرات 

تملك  كما  بهجت.  أحمد  األعــمــال  لرجل  اململوكة  ــم«  »دريـ
التي  إم ســـي«  قــنــوات »دي  الــحــربــيــة مجموعة  املــخــابــرات 
انطلقت في منتصف يناير/كانون الثاني املاضي، واململوكة 
لرجل األعمال املصري، طارق إسماعيل، بدعم خفي من 
املخابرات الحربية املصرية، بحسب ما يشاع في الشارع 
اإلعامي املصري؛ إذ يشارك في تمويل تلك القنوات ياسر 
سليم، ضابط املخابرات السابق، والذي يملك موقع »دوت 

مصر« مع رجل األعمال أحمد أبوهشيمة.
ا 

ً
وأبوهشيمة -أو مجموعة إعام املصريني- يملك أيض

صحف »اليوم السابع«، إضافة إلى مجموعة قنوات »أون 
»دوت مصر«  وموقع  النهار،  قناة  في  وأسهم  فــي«  تي 
وجريدة »صوت األمة«. وتواردت أنباء مؤخًرا عن شرائه 
صحيفة »األسبوع« لرئيس تحريرها الصحافي املوالي 
لــلــنــظــام، مصطفى بــكــري. كــمــا تملك املــخــابــرات إذاعـــة 

»الراديو 90 90« وبعض وسائل اإلعام األخرى.

قبضة محكمة

MEDIA
منوعات

انتشر وسم #سرقوا_الخزينه_تغريد
وقالوا، عبر مواقع التواصل 

االجتماعي في الجزائر، للتعبير عن 
الغضب من السلطات، وجاء ذلك 

عقب تزايد األخبار حول إجراءات 
التقشف وتراجع العملة مع بداية 

الموسم االجتماعي الجديد، ما ينذر 
بموسم صعب على الجزائريين.

في فضيحة إعالمية جديدة 
للقنوات المصرية، أطلّت مذيعة 
على قناة »الحدث« لتتحدث عن 

قدرتها هي ومخرج البرنامج على 
تغيير مسار إعصار، بناًء على طلب 

من مقيمة عربية في والية فلوريدا، 
وحّولته إلى خليج المكسيك، مما أثار 

سخرية رواد مواقع التواصل.

يستمر الجدل في السعودية بعد 
احتفاالت اليوم الوطني، بسبب 

الحفالت في الشوارع والموسيقى 
الصاخبة، ما اعتبرها مغردون 
»دخيلًة« على البالد. وأطلق 

مغردون وسم »#الشعب_يريد_
عوده_الهييه«، مطالبين بعودة هيئة 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كتجسيد حرفّي للوسم الداعي 
إلى المناسبة، استقبل اآلالف من 

المواطنين القطريين والمقيمين، 
األحد، على كورنيش الدوحة، أمير 

قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إثر عودته من نيويورك. وعاد 

وسم »#كل_قطر_تستقبل_تميم« 
لتصّدر األكثر تداوًال في البالد.

من تظاهرة سابقة أمام ماسبيرو )خالد دسوقي/فرانس برس(
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وصف رجب رفع 
علم المثلية بأنّه »خروج 

عن كل التقاليد«

لم تتجاوز ميزانية 
إنتاج »مشروع الساحرة 

بلير« 60 ألف دوالر

جورج كلوني فنان 
ذكي ورجل يتمتع بآراء 

سياسيّة واضحة

2223
منوعات

كيت  األسترالية،  لة 
ّ
املمث اشتهرت 

العاملي،  الصعيد  على  بالنشيت، 
عقب مشاركتها في سلسلة األفالم 
الــنــاجــحــة »ســيــد الــحــلــقــات« الــتــي تكملها 

أفالم »هوبيت«. 
وقد بدأت في الظهور قبل حوالى 17 سنة، 
جــاكــســون،  بيتر  عليها  ــــراف  اإلشـ ويــتــولــى 
ــــن مـــجـــرد  األمـــــــر الـــــــذي حـــــــّول بـــالنـــشـــيـــت مـ
تــفــِرش لها  إلــى نجمة كبيرة  فنانة جــيــدة، 
هـــولـــيـــوود الـــبـــســـاط األحــــمــــر، وتــــدفــــع لــهــا 
ماليني الــدوالرات لقاء توليها بطولة أفالم 
ــا »إنــــديــــانــــا جـــونـــز وســـر  ــرزهــ أمـــيـــركـــيـــة، أبــ

ذلــك بسنوات،  وقــبــل  الــبــلــوريــة«.  الجمجمة 
ــادرت أســتــرالــيــا إلــى  كــانــت بــالنــشــيــت قــد غــ
ــرح، لــتــتــعــلــم الـــدرامـــا  لـــنـــدن، عــاصــمــة املــــســ
واإللـــقـــاء بـــإشـــراف أســـاتـــذة فــرقــة شكسبير 
املــلــكــيــة: وســـرعـــان مـــا حــصــلــت عــلــى أدوار 
البطولة  أن يأتيها دور  الخشبة، قبل  فــوق 
في فيلم »إليزابيث« املقتبس عن مسرحية 
تروي حياة امللكة إليزابيث في القرن الثامن 
عــشــر، أخـــرجـــه الــهــنــدي املــقــيــم فـــي إنــكــلــتــرا 

شيكار كابور. 
بالنشيت  فــإن  الشخصي،  الصعيد  وعــلــى 
)48 ســـنـــة( مــتــزوجــة مـــن املـــؤلـــف واملـــخـــرج 

ــون،  ــ ــتـ ــ ــــي األســــــتــــــرالــــــي، أنـــــــــــدرو أبـ ــــرحـ ــــسـ املـ
ولــهــا مــنــه ثــالثــة صــبــيــان إضــافــة الـــى ابنة 
ــُع بـــالنـــشـــيـــت فــــي الـــفـــتـــرة  ــمـ ــلـ ــنـــي.  تـ ــبـ ــتـ ــالـ بـ
الــحــالــيــة فــــوق الـــشـــاشـــة، فــيــمــا ال يــقــل عن 
ثالثة أفالم هي »أغنية ألغنية« للسينمائي 
ماليك،  تــيــرنــس  األصــــل،  لبناني  األمــيــركــي 
و»ثــور  روزفــلــدت،  لجوليان  و»مانيفستو« 
3: راغـــنـــاروك« لتايكا وايــتــيــتــي. وقــد زارت 
باريس لتروج للعملني األخيرين فالتقتها 

»العربي الجديد« وحاورتها.

السينمائي  إدارة  تــحــت  تــجــربــتــك  عــن  حــدثــيــنــا   ■

لبناني األصل، تيرنس ماليك، في شأن فيلم »أغنية 
ألغنية«؟

لم أكن أعرف أي شيء في شأن أصله وفصله، 
إلى  ينتمون  األميركيني  جميع  أن  خصوصًا 
جــــذور أجــنــبــيــة مــتــنــوعــة، لــكــن هـــذه املعلومة 
تعاطيه مع  بــأســلــوب  يتعلق  مــا  فــي  تنيرني 
اآلخــر وبــالــدفء الشرقي املميز الــذي الحظته 
فــي تصرفاته. أمــا فــي مــا يخص فيلمه، فهو 
شاعري قوي يهز الكيان ويعتمد على تمثيل 
ــارا ونــاتــالــي  جــمــاعــي، أتــقــاســمــه مـــع رونــــي مــ
بورتمان في ما يخص الجانب النسائي منه، 
وأؤدي دور امرأة تعيش مأساة عاطفية حادة.

■ وماذا عن »مانيفستو«؟
سينمائية  تجربة  عــن  عــبــارة  »مانيفستو« 
غــريــبــة الــشــكــل بــــدأت قــبــل ثـــالث ســنــوات في 
صـــــــورة مـــســـرحـــيـــة قـــدمـــنـــاهـــا أنـــــا واملــــخــــرج 
ــلـــدت فــي عــواصــم عــــدة، منها  جــولــيــان روزفـ
بــاريــس ولــنــدن، وتتلخص فــي كــونــي أتنكر 
فـــي مـــا ال يــقــل عـــن 100 شــخــصــيــة نــســائــيــة 
ــار واملـــســـتـــويـــات  ــ ــمــ ــ ورجــــالــــيــــة مـــــن كـــــل األعــ
وِحكم  فلسفية  عــبــارات  ســاردة  االجتماعية، 
نبعت فــي األســـاس مــن أفـــواه وأقـــالم عباقرة 
من األدب العاملي. لقد جاء هذا الدور بمثابة 
فوق  كممثلة،  لــي  بالنسبة  استثنائي  تحد 

الخشبة ثم أمام الكاميرا. وأعترف بأن الفيلم 
ليس أبــدًا مــن الــنــوع السهل، وأنــه سيتطلب 
استيعاب  قبل  التركيز  املتفرجني بعض  من 
مغزى الحكاية بالتحديد، إال أنهم فيما بعد 
إطالقًا،  يتركوها  فلن  القصة  فــي  دخــلــوا  إذا 

وهذا ما أتمناه من كل قلبي.

ــاروك« تــؤديــن  ــنــ ■ فـــي الــفــيــلــم الــثــالــث »ثــــور 3: رغــ
الــقــضــاء على  إلــى  شخصية ملكة شــرســة تسعى 
الــبــطــل األســــطــــوري »ثـــــــور«، ونــــــراك هــنــا فـــي لــون 
املــذكــوريــن سالفًا،  بالعملني  لــه  ال عالقة  سينمائي 

فأي فيلم تفضلني؟
ربــمــا الــثــالــث، وأقـــصـــد »ثـــــور«، وأعـــنـــي على 
صــعــيــد الــتــســلــيــة بــمــا أنـــنـــي قــضــيــت بعض 
ــوقـــت املــمــتــع جــــدًا مـــرتـــديـــة ثــيــابــًا تــنــكــريــة  الـ
حتى أظهر على شكل إلهة املوت، وهي أكثر 
مــن مــجــرد ملكة شــرســة، مثلما تــقــول، ومــن 
يقرأ  أو  الفيلم  منتج  يسمعني  أال  األفــضــل 
كالمي هذا ألنه يعتبر فيلمه في غاية الجدية 
ـ خصوصًا أنه أنفق عليه املاليني، بل ماليني 
املاليني من الـــدوالرات. أنــا أديــت شخصيتي 
أدواري  التي تخص  نفسها  املهنية  بــالــروح 
األخرى، لكنني قضيت فترة مسلية في أثناء 
الــتــصــويــر، أكــثــر مــمــا هــي الــحــال فــي األفـــالم 

األخرى، وهذا كل ما في األمر.

السينمائي  اللون  إلى مشاهدة هذا  ■ وهل تميلني 
كمتفرجة؟

ــه فــــي نـــظـــري يـــخـــاطـــب الــصــغــار  ــ ــدًا، ألنـ ــ ــ ال أبـ
وبالتالي تجد العائالت نفسها مرغمة على 
اصـــطـــحـــاب األطــــفــــال إلــــى مــشــاهــدتــهــا، وأنـــا 
فعلت ذلــك مع كل من ولــدّي، وأشكر السماء 
على أنهما كبرا، بينما ال تزال الصغيرة في 

عمر ال يسمح لها بارتياد صاالت السينما.

■ وهل يشاهد ابناك أفالم والدتهما؟
أجل، لكن كل أفالمي ال تثير اهتمامهما.

■ تقاسمِت بطولة »األملاني الطيب« مع النجم جورج 
كــلــونــي، كــمــا أديــــت بــطــولــة فيلمه كــمــخــرج »رجـــال 

املباني األثرية«، فما رأيك فيه؟

كلوني رجل وسيم يذّكرني بكالرك غيبل أو 
ه 

ّ
بغاري غرانت من حيث املظهر واألناقة. ثم إن

فنان ذكي، وأيضًا رجل يتمتع بآراء سياسية 
واضحة، وال يخشى التصريح بها علنًا وال 
املــشــاركــة فــي أعــمــال فنية ذات لــون سياسي 
محدد. فهو يستخدم شعبيته وأرباح أفالمه 
الــتــجــاريــة واألعـــمـــال الــدعــائــيــة الــتــي يــشــارك 
ــاج األفــــــالم الــتــي  ــتـ ــل تــمــويــل إنـ فــيــهــا مـــن أجــ
يــحــب أن يــخــرجــهــا بــنــفــســه، والـــتـــي تــتــنــاول 
أو  التاريخية  أو  السياسية  املواضيع  دائمًا 
األثــريــة«  املباني  »رجـــال  وفيلم  االجتماعية. 
الذين  للنازيني  أنا فيه يتعّرض  الــذي مثلت 
سرقوا الكنوز املنتمية إلى التراث في الدول 
ــرب الــعــاملــيــة  ــحـ ــاء الـ ــنـ ــي أثـ الـــتـــي احــتــلــوهــا فـ
الثانية. وغير ذلك، فأنا وجدت كلوني كتومًا 
إلى حد كبير، يفضل التركيز على عمله في 
كل األوقــات والبقاء وحــده، لكن دون تجاهل 
أبــســط قــواعــد الـــذوق مــع غــيــره، فهو تصرف 
معي مثل »الجنتلمان«، إال أنه لم يدخل معي 
ــة أو خـــارجـــة عن  إطـــالقـــًا فـــي مــنــاقــشــات وديــ

اإلطار املهني بطريقة أو بأخرى. 

■ أنـــت فــائــزة بــجــائــزة أوســـكـــار أفــضــل ممثلة في 
»بــلــو جاسمني«  فيلم  فــي  دورك  عــن  الــعــام 2014، 
لــلــســيــنــمــائــي وودي آلـــــن، فــمــا تــعــلــيــقــك عــلــى هــذا 

املوضوع؟
لــســت مــولــعــة بــالــجــوائــز وال بــكــل مـــا يحيط 
بها من مراسم، كما ال أرغب في أن أظهر في 
فاألوسكار  للجميل،  الناكرة  الفنانة  صــورة 
عـــبـــارة عـــن شــــرف عــظــيــم ألي مــمــثــلــة، وأنـــا 
سعيدة لكوني حزته، إال أنني كنت أفضل أن 
أتسلمه في بيتي بداًل من الذهاب إلى حفلة 
توزيع الجوائز في هوليوود والصعود فوق 

م التمثال. 
ّ
خشبة املسرح لتسل

■ ترددِت إلى املغرب لتصوير فيلم »بابل« مع براد 
بيت، فما ذكرياتك عن هذا البلد؟

لــم أذهـــب إلــى املــغــرب فــي رحــلــة سياحية بل 
من أجل العمل، مثلما تعرف. وبالتالي لم أزر 
املنطقة إال في شكل طفيف في خــالل أوقــات 
فراغي القليلة. لكنني أستطيع القول بأنني 
أعــجــبــت بــاملــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــخــالبــة الــتــي 
رأيــتــهــا، فــنــحــن صـــورنـــا فـــي مــنــاطــق جبلية 
عــجــبــت خــصــوصــًا بــأهــل البلد، 

ُ
رائــعــة، كــمــا أ

وذلك أن العدد األكبر من أفراد الفريق التقني 
الفيلم املصورة في املغرب  بــأجــزاء   الخاص 
كان يتكون من مغاربة، األمر الذي سمح لي 
بمجاورة الرجال والنساء واكتشاف ثقافتهم 
وطباعهم وكرمهم، وأيضًا وجباتهم الشهية.

محمد جابر

عــلــى الــرغــم مــن الــكــم الكبير مــن أفـــالم الــرعــب 
الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا ســنــويــًا، إال أنــهــا نوعية 
ســيــنــمــائــيــة ال تــرتــبــط عــــادة بـــصـــدارة شــبــاك 
القياسية. ربــمــا ألن أغلب  أو األرقـــام  الــتــذاكــر 
اإلنـــتـــاجـــات تــكــون بــكــلــفــة بــســيــطــة، وتــصــنــف 
أحيانًا كدرجة ثانية. ولهذا السبب، فإن فيلم 
The Exorcist احتل صدارة أعلى أفالم الرعب 
حصدًا لإليرادات ملدة 43 عامًا كاملة، قبل أن 
يزيحه هــذا األســبــوع فقط فيلم IT. وفــي هذا 
التاريخية  الرعب  النص، نتناول أنجح أفالم 
في هوليوود، واألسباب التي جعلتها تتميز 

على عشرات اإلنتاجات األخرى.

IT عام 2017 
ــة شــهــيــرة لستيفن  ــ اقــتــبــاس الــفــيــلــم عـــن روايـ
ــه لــلــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي، الـــذي  كــيــنــج، وإعــــادتــ
يحمل نفس االسم، والذي نال شعبية جارفة 
الــتــســعــيــنــيــات، ومعالجته  فــي أمــيــركــا خـــالل 
الــــجــــديــــدة ألحـــــد أشــــهــــر شـــخـــصـــيـــات الـــرعـــب 
»املهرج بيني وايز« في السينما واألدب، تلك 
ــبـــاب جــعــلــت الــفــيــلــم مــنــتــظــرًا مــنــذ بــدايــة  األسـ

.2017

Get Out عام 2017
كان Get Out مفاجأة سينمائية غير متوقعة 
ــارس/ آذار  ــ ــ ــــدر فــــي مـ ــــالق حــــني صـ ــ عـــلـــى اإلطـ
املاضي. إذ يعد الفيلم األول ملخرجه جوردان 
بيلي )وهو ممثل كوميديا هزلية باألساس!(، 
ويقود فيه مجموعة من نجوم الصف الثاني، 
فــي قــصــة تــبــدو لــلــوهــلــة األولــــى تقليدية عن 
العالقة بني فتى أسود البشرة وفتاة بيضاء، 
وال شيء مثيرا على اإلطالق. ولكن، مع عرضه 
ــة«  ــالــ ــأ الــجــمــيــع بــــدرجــــة »األصــ تـــجـــاريـــًا فـــاجـ
املدهشة  أحــداثــه، واملنعرجات  طــوال  الــنــادرة 

التي يأخذها طوال الوقت.

Paranormal Activity
عام 2009

تمامًا مثل »مشروع الساحرة بلير«، لعب هذا 
الحقيقة،  مــن  الــرمــاديــة  املــســاحــة  عــلــى  الفيلم 
وادعــى مخرجه في أسابيع عرضه األولــى أن 
أحداثه التي تعرض من خالل كاميرا مراقبة 
مــنــزلــيــة، هـــي أحـــــداث جــــرت بــالــفــعــل ولــيــســت 
تمثيلية، ليحقق نجاحًا عريضًا قبل الكشف 

قطعًا عن أنه فيلم درامي.

The Exorcist عام 1973
أخرج، ويليام فريديكن، هذا الفيلم بعد عامني 

مــوافــقــة األمــــن الـــعـــام فـــي مــصــر، مــضــيــفــًا أن 
الحريات  النقابة تكبت  أن  »البعض قد يرى 
بهذا القرار، لكن ال يصح إال الصحيح، فنحن 
بلد شرقي ال ينبغي أبدًا أن يرفع علم املثلية 

الجنسية على أرضه«.
»الخروج عن كل التقاليد  ووصف ما حدث بـ
واألعــــــــراف«، واعـــتـــبـــره »فــنــًا شــــــاذًا«. وأعــــرب 
رجـــب عــن انــدهــاشــه مــن ســمــاح األمــــن الــعــام 
في مصر بدخول الفرقة إليها. وكان شخص 
من الحضور قد رفــع علم املثلية خــالل حفل 
»مشروع ليلى« في القاهرة، مساء الجمعة  لـ

املاضي، ما أحدث جداًل في مصر.
في املقابل، رحبت صفحة »رينبو إيجيبت«، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تثير حفالت »مشروع ليلى« دوًما مجموعة 
ــال عـــلـــى صـــفـــحـــات مـــواقـــع  ــ ــعـ ــ مــــن ردود األفـ
التواصل االجتماعي وفي أوساط املتابعني. 
ثــّمــة نــقــد جـــدي يـــوّجـــه إلـــى املـــشـــروع بسبب 
ســوّيــتــه الــفــنــّيــة وطبيعة األغـــانـــي. لــكــن، يتّم 
التضييق ومنع حفالت الفرقة بسبب أشياء 
أخــــــرى، مــنــهــا رهـــــاب املــثــلــيــة املــنــتــشــر ليس 
فقط في العالم العربي، وإنما في بقية دول 
ــذا مـــا حــصــل فـــي مـــصـــر. إذ دان  ــ الـــعـــالـــم، وهـ
وكيل نقابة املهن املوسيقية في مصر، رضا 
رجــــب، مـــا حـــدث خـــالل حــفــل فــرقــة »مــشــروع 
الخامس  التجمع  حــي  فــي  اللبنانية،  ليلى« 
أيــام، عندما رفــع شخص من  بالقاهرة، قبل 
الــحــضــور علم »الــريــنــبــو«، أي شــعــار املثلية 

الجنسية.

ال يجب رفع علم المثلية الجنسية
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ ــ وقــــــــال رضــــــــا، فـ
الجديد«، إن النقابة قررت وقف كل الحفالت 
ــد من  »مـــشـــروع لـــيـــلـــى«، لــكــن ال بـ ـــ الـــقـــادمـــة لـ

ــان مــســاحــة  ــ ــار. وكــ ــكــ ــاألوســ ــوزه بــ ــ فـــقـــط مــــن فــ
جــــديــــدة لــلــتــجــريــب الــســيــنــمــائــي، ومـــحـــاولـــة 
الــبــحــث عـــن ســبــل جـــديـــدة للتعبير والـــســـرد. 
ولم يصدق أحد حينها درجة اإلتقان وجرعة 
لدرجة  ت هنا، 

ّ
خ

ُ
التي ض االستثنائية  الرعب 

إصابة بعض املشاهدين في قاعات السينما 
وقـــت عــرضــه بــصــدمــات قــلــبــيــة. الحـــقـــًا، رشــح 
الفيلم لـ10 جوائز أوسكار ونال جائزتني عن 

الــصــوت والــســيــنــاريــو، فــي أعــلــى تــكــريــم فني 
يناله فيلم رعب في تاريخ السينما.

The Blair Witch
Project عام 1999

لم تتجاوز  التي  إنتاجه  قياسًا على ميزانية 
الـــ60 ألف دوالر؛ فإن فيلم »مشروع الساحرة 
بــلــيــر« مــن أنــجــح أفـــالم الــتــاريــخ، إذ جــلــب 10 
آالف دوالر مقابل كل دوالر ُصرف عليه. ابتدع 
الفيلم لعبة »املــادة املصورة املكتشفة«، حيث 
لثالثة  الحقيقية  الشرائط  يعرض  أنــه  يّدعي 
طلبة ذهبوا إلى الغابة من أجل تصوير فيلم 

عن ساحرة ذات سيرة شعبية.

Interview with 
the Vampire عام 1994

مـــن الـــنـــادر جــــدًا أن يـــكـــون بــطــل فــيــلــم الــرعــب 

هــــو نـــجـــم جـــمـــاهـــيـــري، ولــــكــــن املـــــخـــــرج، نــيــل 
جـــــوردن، اســتــطــاع هــنــا إقـــنـــاع اثــنــني مـــن أملــع 
نجوم هوليوود )توم كروز الذي كان بالفعل 
املمثل األنجح حينها، وبراد بيت الذي كانت 
في  يمثال  أن  بــقــوة(  مــتــصــاعــدة  جماهيريته 
هذا الفيلم أدوار مصاصي دماء، وجاء الرهان 

في محله.

The Conjuring عام 2013
لم يراهن املخرج، جيمس وان، في هذا الفيلم، 
الرعب،  لسينما  الكالسيكية  القواعد  على  إال 
والتي تم نسيانها من فرط اإلغراق في الدماء 
هنا  يسرد  السطحية،  والحبكات  والــوحــوش 
)وبتأثر بأفالم السبعينيات مثل  Exorcist و

Omen وغيرها( قصة البيت املسكون بأرواح 
الكنيسة  اثــنــان مــن  العائلة، ويــحــاول  تــطــارد 

مساعدتهم.

ــتـــمـــة بـــمـــجـــتـــمـــع امِلـــثـــلـــيـــني فــي  ــنـــظـــمـــة املـــهـ املـ
مــصــر بـــذلـــك، وكــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا على 
ــا من 

ّ
فيسبوك: »ربــمــا كــان يــخــاف الكثير مــن

الشكر  كل  هنا،  بأننا  والتصريح  العلم  رفــع 
لــكــل مـــن رفـــعـــوا عــلــمــنــا، عــلــم فــخــر مجتمع 
الشجعان  لهؤالء  الشكر  كل  )املثليني(،  امليم 
والــشــجــاعــات فــي حفل مــشــروع ليلى، شكًرا 
بهذا  عــارمــة  بــفــرحــة  نشعر  جميًعا  لجعلنا 
االنتصار الصغير، دعونا ننم اليوم سعداء 

بهذه اللحظة«.

استفزاز مشاعر العامة 
وفــــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو املــــاضــــي، قـــــّرر وزيـــر 
إقامة  الزعبي، منع  األردنــي، غالب  الداخلية 
حفل غنائي لفرقة »مشروع ليلى« كان مزمعًا 
إحياؤه في العاصمة األردنية، بحجة احتواء 
كــلــمــات أغـــانـــي الــفــرقــة عــلــى فـــقـــرات »تستفز 
مــشــاعــر الــعــامــة«. وقــــال الــزعــبــي وقــتــهــا، في 
 »هذا 

ّ
ة، إن تصريحات نشرتها صحف رسميَّ

الــقــرار جــاء نظرًا ملــا يقام فــي هــذا الحفل من 
فقرات تستفز مشاعر العامة، باإلضافة إلى 

ردات الفعل الغاضبة من املواطنني عليه«.

تضييق على حفالت »مشروع ليلى« 

الذكرى الثالثة لرحيل 
خالد صالح

أنجح أفالم الرعب

فنون وكوكتيل

قضيّة

مقابلة

سينمانجوم

الــذي قدم  القدير خالد صالح،  الفنان املصري  الثالثة لرحيل  الذكرى  مــرت أمــس 
أعــمــاال للسينما والــتــلــيــفــزيــون ال تــنــســى، وأثــــرت وفــاتــه بشكل كبير فــي زمــالئــه 

وأصدقائه بالوسط الفني.
الـــذي شاركها  خــالــد  عــن  تحدثت  بكت حينما  طــافــش  نسرين  الــســوريــة  الفنانة 
برنامج »بوضوح«  قائلة في  تذكرت موقفًا معه  األعــمــال، حيث  أحــد  في بطولة 
لإلعالمي عمرو الليثي، إنها حينما كانت تصور أحد املشاهد برفقته في بيروت 
الـــذي كــان يــرتــديــه، ولكنها نسيت أن  وشــعــرت بــبــرودة شــديــدة أعطاها الجاكت 
تعيده له وسافرت وهو في حقيبتها، فاعتذرت منه، وبعد رحيله شاهدت الجاكت 
أنــه سيغادر  كــان يعلم  أنــه يبدو أن خالد  فــي خــزانــة مالبسها.. فبكت، موضحة 
الدنيا، وكشفت أنه علمها دعاًء دينيًا، إذ كان يقول اللهم اجعلني األول واألتقى 

في عملي.
أيضًا، بعد ظهور صورة  البرامج  أحــد  في  التونسية، هند صبري،  الفنانة  بكت 
لصديقها خالد صالح الذي كانت تعتبره واحدًا من عائلتها، فقالت إنها لم تتعلم 
منه بل تعلمت معه، ألن االثنني تألقا فنيًا في فيلم »أحلى األوقات«. وكان العمل 
من أهم أعمالهما السينمائية، وظلت ثنائية إبراهيم ويسرية محفورة في قلوب 
الجمهور وأذهانهم. وشارك االثنان كذلك تليفزيونيا في مسلسل »بعد الفراق«، 
وحقق العمل نجاحًا كبيرًا. لم يتمالك الفنان باسم سمرة نفسه وأجهش بالبكاء 
حينما تحدث عن الفنان الراحل في أحد البرامج، إذ شاركه من قبل في مسلسل 
كــانــت بينهما، ووصــفــه باإلنسان  هــنــاك منافسة شريفة  أن  ــحــًا 

ّ
مــوض »الـــريـــان«، 

الصادق املحبوب. وقد أحيا الفنان خالد الصاوي اليوم ذكرى رحيل صديق عمره 
خالد صالح، ونشر صورة تجمعهما عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، 
: »في ذكراه العطرة نسأل الله العلي القدير أن يرحم شريك رحلة 

ً
وعلق عليها قائال

وفي في 25 
ُ
العمر واألخ الذي لم تلده أمي املرحوم الحبيب«. وكان خالد صالح قد ت

من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2014 بعد إجرائه عملية قلب مفتوح.
)مروة...(

أثناء زيارتها باريس للترويج لعمليها األخيرين، وهما »مانيفستو« لجوليان روزفلدت، و»ثور 3: 
راغناروك« لتايكا وايتيتي، التقت »العربي الجديد« مع الممثلة األستراليّة، كيت بالنشت، وأجرت 

معها الحوار التالي، حول تجربتها في »أغنية ألغنية«، وعملها مع جورج كلوني في فيلم 
»األلماني الطيب«، ووجودها في المغرب أثناء تصويرها فيلم »بابل« مع براد بيت

»كارما« ينطلق اليوم 
بعد غياب عن األعمال السينمائية، 
انــضــّم املمثل مــاجــد املــصــري، إلى 
أســـــــرة فـــيـــلـــم »كــــــارمــــــا«، إذ يــلــعــب 
ــل أعــــمــــال. ومـــن  ــ املــــصــــري دور رجـ
املقرر أن يعقد مخرج الفيلم، خالد 
يــوســف، مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا، الــيــوم 
الثالثاء، لإلعالن عن أسماء أبطال 
ــة إلــــى الــحــديــث  ــافـ الــفــيــلــم، بـــاإلضـ
ــــى الـــســـاحـــة الــفــنــيــة  عــــن عــــودتــــه إلـ
ــــوات وانـــشـــغـــالـــه  ــنـ ــ ــيــــاب سـ ــد غــ ــعـ بـ
بطولة  »كــارمــا«  فيلم  بالسياسة. 
عـــمـــرو ســعــد وغــــــادة عــبــد الـــــرازق 
وخـــالـــد الــــصــــاوي وزيـــنـــة ومــاجــد 

املصري وإخراج خالد يوسف.

اليسا تنتقد فيروز
أعـــــادت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة الــيــســا 
ــد أصـــدقـــائـــهـــا  ــ نـــشـــر تـــغـــريـــدة الحــ
ينتقد فيها االلبوم الجديد للسيدة 

فـــيـــروز ، وعــنــوانــه »بــبــالــي« الـــذي 
املتابعني  لكن   ، يــومــني  قبل  صــدر 
ردوا  الــيــســا  نفسها  عــلــى صفحة 
متحدثني  مستفزة  بطريقة  عليها 
عــن نــشــاز الــيــســا املغنية والــهــدف 
من وراء ما أسموه بالهجوم على 

السيدة فيروز.

عمرو يوسف صعيدي
كــشــف الــفــنــان عــمــرو يـــوســـف، عن 
ـــل مـــفـــاجـــأة 

ّ
ــنـــي ســـيـــمـــث ــــروع فـ ــــشـ مـ

ــم الــــــدرامــــــا املــــصــــريــــة. إذ  ــالــ ــــي عــ فـ
ة األولى مع املخرج  سيتعاون للمرَّ
عمرو سالمة، مخرج فيلم »الشيخ 
جاكسون« في مسلسل من تأليف 
ــي ابــن  ــ ــاب، وإنــــتــــاج رامـ ــ مــحــمــد ديــ
الفنان عـــادل إمـــام. وتـــدور أحــداثــه 
ــــي املــــرة  فــــي أجـــــــواء الـــصـــعـــيـــد، وهـ
الــتــي يــتــحــّدث فيها عمرو  األولــــى 
املتوقع  ومن  الصعيدية.  باللهجة 
املسلسل ضمن موسم  ُيــعــرض  أن 

رمضان الدرامي 2018.

آيتن تدعم الفيشاوي 

نشرت املمثلة املصرية آينت عامر، 
ــا أحـــمـــد  ــهـ ــلـ ــيـ فــــيــــديــــو لــــهــــا مـــــع زمـ
الخاص  حسابها  عبر  الفيشاوي، 
ــر، بــــعــــد تـــقـــديـــم  ــتــ ــويــ فـــــي مــــوقــــع تــ
الفيشاوي اعتذارًا عما بدر منه في 
افتتاح الدورة األولى من مهرجان 
الجونة السينمائي، كدعوة لقبول 

اعتذار الفيشاوي.

سيلينا غوميز 
لم تشف بعد

بــعــدمــا خــضــعــت الــنــجــمــة سيلينا 
قدمتها  كلية  زرع  لعملية  غوميز 
لــهــا صــديــقــتــهــا فــرانــســيــا رايـــســـا، 
نقل موقع »تي إم زي« عن أطبائها 
عملية  إلــى  ستحتاج  إنــهــا  قولهم 
ثانية بعد مــرور 15 عامًا. وكتبت 
ــن املـــــوضـــــوع، وقـــالـــت:  ســيــلــيــنــا عــ
إلى عملية  أحتاج  أنني  »اكتشفت 
كلية بسبب إصابتي بمرض  زرع 
الــــــذئــــــبــــــة«، وأضــــــــافــــــــت: »أتـــــشـــــوق 

اختبرته  ما  قريبًا  ألتشاطر معكم 
خالل األشهر األخيرة«.

ــر أن الــنــجــمــة غــومــيــز كــانــت  وُيـــذكـ
قــد نــشــرت عــبــر حسابها الــخــاص 
ــــورة  ــرام، صـ ــغــ ــتــ ــســ ــع أنــ ــوقــ عـــلـــى مــ
السرير  ظــهــرت فيها مــمــددة عــلــى 
في املستشفى، وبقربها صديقتها 
التي أعلنت أنها تبرعت لها بكلية.

أخبار

)Getty( »قام براد بيت بأداء دور البطولة في »مقابلة مع مصاص دماء

»مشروع 
)Getty( »ليلى
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أفالمي ال تثير 
اهتمام طفلّي 

والجوائز 
ال تغريني

كيت 
بالنشيت

)Getty( »أمضيُت وقتًا ممتعًا عند تصوير فيلم »ثور 3: رغناروك

)Getty( أؤّدي في »أغنية ألغنية« دور امرأٍة تعيش مأساة عاطفية

)Getty( لست مولعة بالجوائز وال بكل ما يحيط بها من مراسم


