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يا موسم األضحى
ّ
«خرف»
كوميديا وأكشن ...والزعيم َّ
«زهايمر» ،و«ابن القنصل»،
و«بلبل حيران» ...وغيرها
من األفالم دخلت املنافسة
على شباك التذاكر في موسم
ّ
يتصدر
العيد .وسط هذا،
عادل إمام قائمة النجوم مع
عرض «زهايمر» في أكثر من
 80صالة ّ
مصرية
محمد عبد الرحمن
ّ
يتحول عيد األضحى
ك��ان ُيفترض أن
ف��ي م�ص��ر إ ًل��ى م��وس��م سينمائي جديد
ي �ك��ون ب��دي�ل�ا م��ن م��وس��م ال �ص �ي��ف .هذا
األخ �ي��ر س�ي�خ�ت�ف��ي ت��دري �ج��ًا اب� �ت � ً
�داء من
ال�ع��ام املقبل بسبب رم�ض��ان .لكن يبدو
أن املنتجني راج�ع��وا حساباتهم جيدًا،
ّ
م �ف��ض �ل�ين ت��أج �ي��ل ب �ع��ض أف�ل�ام �ه��م إلى
ك��ان��ون الثاني (ي�ن��اي��ر) املقبل ،لتتزامن
مع إجازة نصف العام الدراسي .وطبعًا
يأمل املنتجون أن يقتنع الجمهور بأن
الذهاب إلى السينما ملشاهدة األفالم ال
يرتبط بالضرورة باإلجازات .وبالتالي
يمكن طرح األفالم الجيدة في أي توقيت
مع الحصول ولو على الحد األدن��ى من
األرباح.
ه � �ك ��ذا ،ت � ّ
�أج ��ل ع � ��رض ف �ي �ل� َ�م��ي «فاصل
ونواصل» لكريم عبد العزيز ،و« 365يوم
ح��ب» ألح�م��د ع��ز .وب��ذل��ك ت��دخ��ل  5أفالم
فقط سباق العيد هي« :زهايمر» لعادل
إم� ��ام ،و«ب �ل �ب��ل ح �ي ��ران» ألح �م��د حلمي،
و«ابن القنصل» ألحمد السقا ،و«محترم
إال رب� ��ع» ل�ل�ن�ج��م ال �ش��اب م�ح�م��د رجب،
و«بصرة» الذي يشارك في بطولته إياد
نصار.
إذًا يعود عادل إمام إلى الشاشة الكبيرة
في «زهايمر» الذي سيكون منافسًا قويًا
ه��ذا امل��وس��م .ي��ؤدي «ال��زع�ي��م» دور رجل

عادل إمام في «زهايمر»
ث��ري ي�ع��ان��ي م�ش��اك��ل م��ع ول��دي��ه (أحمد
رزق وفتحي عبد ال��وه��اب) .إذ يحاول
ه��ذان بمساعدة زوج��ة أح��ده�م��ا (رانيا
يوسف) خداع األب وإقناعه بأنه مصاب
باأللزهايمر للحصول على ثروته .لكن
املمرضة الشابة (نيللي ك��ري��م) ستقف
إلى جانبه ،لتتوالى املواقف الكوميدية
ب�م�ش��ارك��ة ض�ي�ف��ي ش��رف ك�ب�ي��ري��ن ،هما
سعيد صالح ،وإسعاد يونس .والفيلم
م��ن تأليف ن��ادر ص�لاح ال��دي��ن ،وإخراج
عمرو ع��رف��ة .وق��د ب��دأ األس�ب��وع املاضي
ع��رض��ه ف��ي األردن ،ول �ب �ن��ان ،والكويت،
وامل� �غ ��رب ،ب��ال �ت��زام��ن م��ع ع��رض��ه ف��ي 80
صالة مصرية.

يشارك النجم
نصار
األردني إياد ّ
في فيلم «بصرة»

م��ن جهته ،اخ�ت��ار أح�م��د حلمي العودة
ب�ع��د ن �ج��اح آخ ��ر أف ّ�لام��ه «ع �س��ل أسود»
الصيف امل��اض��ي .لكنه ق� ّ�رر التوقف عن
األفالم ذات الطابع النفسي أو السياسي
�ت خ��ال��د دياب،
وي �ق��دم م��ع ال�س�ي�ن��اري�س� ً
واملخرج خالد مرعي عمال كوميديًا هو
«بلبل حيران» .ويدور حول شاب حائر
ب�ي�ن ف �ت��ات�ين ،ف�ي�ق�ص��د ط�ب�ي�ب��ة نفسية...
تعاني من األزمة نفسها! ويشارك حلمي
البطولة كل من زينة ،وإيمي سمير غانم،
وشيري عادل ،ويوسف فوزي.
أم��ا أح�م��د ال�س�ق��ا ،ف�ي�ب��دو أن��ه راغ ��ب في
ت�ع��وي� ّ�ض خ�س��ائ��ره ف��ي ف�ي�ل��م «الديلر»،
وي� �ط ��ل ه� ��ذا امل ��وس ��م م ��ع خ ��ال ��د صالح
وغ��ادة ع��رف��ة ف��ي «اب��ن القنصل» .يروي
العمل قصة ش��اب م � ِّ
�زور ي�ح��اول إقناع
م� � � ّ
�زور ش �ه �ي��ر اس �م ��ه «ال �ق �ن �ص��ل» بأنه
نجله .وتسيطر الكوميديا على أحداث
الفيلم الذي كتبه أيمن بهجت قمر .وكما
ع� ّ�ودن��ا السقا ،سيحتوي الشريط على
م�ش��اه��د ال �ح��رك��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ي��ز ب �ه��ا ،في
ثاني ت�ع��اون بينه وب�ين امل�خ��رج عمرو
عرفة بعد «أفريكانو».
وامل�ن��اف��س ال��راب��ع ه��و «محترم إال ربع»
للنجم الشاب محمد رجب الذي تشاركه
ال �ب �ط��ول��ة الم �ي �ت��ا ف��رن �ج �ي��ة وروجينا.
وت � ��دور ال �ق �ص��ة ال �ت��ي ي�خ��رج�ه��ا محمد
ح�م��دي ح��ول رس ��ام ك��اري�ك��ات��ور يواجه
رج� ��ل أع� �م ��ال ف ��اس� �دًا .ف �ي �م��ا دخ� ��ل فيلم
خامس سباق العيد في ظ��روف خاصة
وه��و «ب �ص��رة» ل�ل�م�خ��رج أح �م��د رشوان
ال��ذي ش��ارك النجم األردن ��ي إي��اد نصار
ف��ي بطولته م��ع ب��اس��م س�م��رة قبل أربع
سنوات .لكن الشريط ّ
تأجل عرضه مرارًا
بسبب ابتعاده عن الطابع الجماهيري
قبل َأن تقرر الشركة املنتجة طرحه في
صالتي عرض فقط خالل إجازة العيد.

منى زكي في فيلم «والد العام»
مصري الستعادتها من جديد .الفيلم
م ��ن ب �ط��ول��ة ك��ري��م ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،ومنى
زك ��ي ،وش��ري��ف م�ن�ي��ر ،وإخ � � ّ�راج شريف
ع��رف��ة .وي��ذك��ر أن ال�ع�م��ل ح��ق��ق نجاحًا
جماهيريًا عند عرضه في الصاالت.
أم� ��ا ق �ن��اة «ال �ح �ي ��اة س �ي �ن �م��ا» فتعرض
فيلمني دفعة واح��دة أبرزهما «الثالثة
يشتغلونها» ( )21:00وهو أحدث أفالم
النجمة ياسمني عبد العزيز .وقد ُعرض
هذا الشريط خالل شهر تموز (يوليو)
امل � ��اض � ��ي .وت � � � ��دور ق �ص �ت��ه ح� � ��ول فتاة
م �ت �ف� ّ�وق��ة دراس �ي ��ًا ل �ك��ن ت�ف��وق�ه��ا يعتمد

◄ ص��رف��ت إدارة ج��ري��دة «المصري
اليوم» أكثر من ستني صحافيًا ّ
متدربًا
ل��دي �ه��ا خ�ل�ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة ،ع �ل��ى أن
يواصلوا العمل من منازلهم بحجة عدم
ت��واف��ر أم��اك��ن ل�ه��م داخ��ل م�ق��ر الجريدة،
وسط القاهرة.
◄ قال املخرج املصري أحمد النحاس
ف��ي تصريحات إل��ى ج��ري��دة «الشروق»
إنه يستعد لتصوير مسلسل بوليسي
مؤلف من حكايات ثالثية الحلقات أي
 10ج��رائ��م ت�ع��رض ط�ي�ل��ة ث�لاث�ين يومًا.
وم��ن بينها حكاية تتناول مصرع ابنة
الفنانة املغربية ليلى غفران وصديقتها
في أحد املنتجعات السكنية الراقية في
القاهرة.
◄ س � ّ�ج ��ل ش� �ع� �ب ��ان ع� �ب ��د ال��رح �ي��م
(ال �ص��ورة) أغنية ج��دي��دة بعنوان «مش
هانتخب البرادعي» ومن املقرر بدء بثها
قريبًا .وتقول كلمات األغنية التي كتبها
إس�لام خليل« :م��ش هانتخب البرادعي
وال حتى في الخيال /الريس ّلسه ّ
كويس
والصحة عال العال /كبير وعنده خبرة
وي� �ع ��رف ح ��اج ��ات ك �ت �ي��ر /وأه � ��ل زمان
قالولنا إن الكبير ك�ب�ي��ر ...م��ش أي حد

«زهايمر»« :غراند الس ساليناس»
(« ،)06/540970غراند كونكورد»
(« ،)01/343143غراند »ABC
)(01/209109

خليك بالبيت ...القراصنة أبطال سهرتك الممتعة
مصائب ق��وم عند ق��وم ف��وائ��د! في وقت
يشكو فيه املنتجون م��رارًا م��ن قرصنة
األف�ل�ام وإن��زال�ه��ا على م��واق��ع اإلنترنت
أح� �ي ��ان ��ًا ق �ب ��ل ط ��رح �ه ��ا ف� ��ي الصاالت،
اس�ت�ف��اد م�ش��اه��دو ال �ق �ن��وات الفضائية
املفتوحة من هذه الظاهرة .إذ غالبًا ما
يكون هؤالء املشاهدون من األشخاص
الذين ال يفضلون ال��ذه��اب إل��ى صاالت
السينما ،فباتت األفالم الشهيرة تأتيهم
إل��ى املنزل بعد أشهر ع��دة من عرضها
ال� �ت� �ج ��اري ،ح �ت��ى ل ��و ك��ان��ت مصحوبة
ب� �ع� �ش ��رات اإلع �ل��ان � ��ات ال� �ت ��ي ّ
تعودها
جمهور التلفزيون.
وفي اليوم األول من أيام عيد األضحى،
ُ
أي ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ،س��ت �ع��رض أربعة
أف�ل��ام ج ��دي ��دة دف �ع��ة واح� � ��دة .وأبرزها
فيلم «والد ال�ع��م» على شاشة «روتانا
سينما» ( 20:00بتوقيت بيروت) .وكان
هذا الشريط قد أثار ضجة كبيرة قبيل
ع��رض��ه ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ،بسبب
ال �ق �ص��ة ال� �ت ��ي ي �ت �ن��اول �ه��ا .وق � ��د طلبت
جهات أمنية مصرية عليا قبل العرض
ّ
االط� �ل ��اع ع �ل��ى م ��ا ج� ��رى ت �ص��وي��ره في
ال�ش��ري��ط .أم��ا ال�س�ب��ب ،ف�ه��و السيناريو
ال� ��ذي ي �ت �ن��اول أول ق �ص��ة استخبارية
ّ
متخيلة ف��ي ت��اري��خ السينما املصرية.
وتدور األحداث حول زوجة تكتشف أن
زوجها الذي أحبته وأنجبت منه طفلني
ل ��م ي �ك��ن س� ��وى ج ��اس ��وس إسرائيلي،
اص�ط�ح�ب�ه��ا م �ع��ه ع �ن��وة إل ��ى ت��ل أبيب.
وه�ن��ا ت�ب��دأ مهمة ض��اب��ط استخبارات

◄ س � ��اف � ��رت ري � � ��م ال � � � �ب � � ��ارودي إلى
اإلسكندرية لحضور تكريمها من قبل
إدارة «ج��ام �ع��ة اإلس �ك �ن��دري��ة» .وكانت
ال�م�م�ث�ل��ة ال�ش��اب��ة ق��د ح�ص�ل��ت ع�ل��ى لقب
«أفضل ممثلة تلفزيونية للعام »2010
في االستفتاء الذي أجرته الجامعة بين
ط�ل�اب �ه��ا .وب �ع��د ع��ودت �ه��ا م ��ن التكريم،
ت�س�ت�ك�م��ل ال � �ب� ��ارودي ت �ص��وي��ر فيلمها
«س� �ع� �ي ��د ح � ��رك � ��ات» ال � � ��ذي يشاركها
بطولته الفنان الكوميدي طلعت زكريا.
أم��ا اإلخ��راج فيتواله ًأحمد ال�ب��دري ،وقد
تغير إسم الفيلم أخيرا ليصبح «سعيد
حركات ..الفيل في المنديل».

على حفظ دروسها ال فهمها .وهو األمر
ال � ��ذي ي�ج�ع�ل�ه��ا ت �ن �خ��دع ب �ث�لاث��ة رجال
على التوالي قبل أن تعود إلى رشدها
وت�ت��زوج بشاب وسيم ي��ؤدي دوره في
املشهد األخير النجم أحمد عز .ويشارك
في بطولة الفيلم صالح عبد الله ،وهالة
فاخر ،أما اإلخراج ،فلعلي إدريس.
وف��ي الخامسة م��ن م�س��اء ال�ي��وم نفسه،
تعرض القناة فيلم «ولد وبنت» .وهذا
األخ�ي��ر ش��ري��ط روم��ان�س��ي يعتمد على
مجموعة من الوجوه الجديدة هي مريم
ح �س��ن ،وأح� �م ��د داوود ،وآي � ��ة محمود

حميدة في أول تجربة إخراجية لكريم
العدلّ .
ويقدم الشريط قصة حب من طراز
خ��اص ب�ين ش��اب وف�ت��اة خ��اض��ا تجربة
ط��وي�ل��ة وم�ع�ق��دة م�ن��ذ س �ن��وات املراهقة
األول��ى ،قبل أن تقف أمامهم العديد من
العقبات فيبتعدا عن بعضهما بعضًا،
قبل أن يلتقيا مجددًا .وقد حظي الفيلم
باستقبال ن�ق��دي جيد ل��دى ع��رض��ه في
شهر شباط (فبراير) املاضي ،غير أنه
ِّ
ُصنف كشريط مناسب فقط للجمهور
امل��راه��ق أو الصغير ال�س��ن .م��ن جهتها،
أعلنت قناة «ميلودي أفالم» عن العرض
األول لفيلم «حد سامع حاجة» (،)20:00
وه��و الفيلم األح��دث للنجم الكوميدي
رام��ز ج�لال بمشاركة اللبنانية الميتا
ف��رن �ج �ي��ة ،وامل �م �ث��ل م �ح �ي��ي إسماعيل،
العائد إل��ى السينما بعد غياب طويل.
وي � � ��روي ال �ش ��ري ��ط ق �ص��ة ش � ��اب تتميز
حياته بالسلبية ،وي�ق��ع ف��ي غ��رام ابنة
ص��اح��ب ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ما
ّ
تتحول
ي��زي��د م��ن مشاكله .لكن حياته
إل��ى جحيم عندما يبدأ بسماع صوت
ّ
غريب داخل منزله يعلق على كل أحداث
ّ
حياته .ويتضح الحقًا أن ال�ص��وت هو
ّ
لكاتب يؤلف رواية أحداثها شبيهة أو
مطابقة ّ لقصة حياة البطل .لكن الفيلم
ال��ذي وق�ع��ه امل�خ��رج سامح عبد العزيز
ُ
ضف الكثير إلى مسيرة رامز جالل
لم ي ِ
السينمائية ،التي بدأت قبل ثالثة أعوام
بفيلم «أحالم الفتى الطائش».
محمد...

يحكم بلدنا بلد النصر /غير حد يكون
ع��ارف�ن��ا /وع ��اش ع�ل��ى أرض م�ص��ر /أنا
هانتخبك يا ّري��س لو حتى دم��ي سال/
وإن م ��ا ت��رش�ح�ت��ش أن ��ت أن ��ا هانتخب
جمال.»...
◄ ك� ّ�رم��ت «أك��ادي �م �ي��ة ال �ف �ن��ون والعلوم
السينمائية األميركية» املخرج األميركي
ف��ران �س �ي��س ف � ��ورد ك ��وب ��وال واملمثل
املخضرم إيلي واالش وم��ؤرخ األفالم
كيفن براونلو واملخرج الفرنسي جان
ً
لوك غ��ودار ،ومنحت كال منهم جائزة
«أوسكار» عن أعمالهم.
◄ وافق الرئيس األميركي السابق بيل
ك�ل�ي�ن�ت��ون ع�ل��ى االن �ض �م��ام إل ��ى فريق
فيلم «ه��ان��غ أوف ��ر  »2السينمائي الذي
ي�ص��ور حاليًا ف��ي ت��اي�لان��د .ون�ق��ل موقع
«بيبول» األميركي عن مصدر مقرب من
كلينتون قوله إن كلينتون سيتشارك
الشاشة الكبيرة مع شبان فيلم «هانغ
أوفر .»2
وأوض��ح املصدر أن كلينتون سيجسد
ش �خ �ص �ي �ت��ه ال �ح �ق� �ي �ق �ي ��ة ف � ��ي الفيلم
ال�ك��وم�ي��دي ،وق��د ص� ّ�ور مشهدًا قصيرًا
ي � ��وم ال �س �ب ��ت امل� ��اض� ��ي ف� ��ي العاصمة
التايالندية.
ّ
تصدر األلبوم الغنائي الثاني للنجمة
◄
االس �ك �ت �ل �ن��دي��ة س � ��وزان ب��وي��ل املرتبة
األول��ى في ترتيب األلبومات املوسيقية
ف��ي بريطانيا .وق��د ت�ج��اوز ه��ذا األلبوم
ال� ��ذي ي�ح�م��ل ع �ن��وان  the giftألبومي
شيريل كول وبون جوفي.

