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ريموت كونترول

تيتا لطيفة... وحشة الشاشة 

20:30 <       otv

ل��ط��ي��ف��ة س����ع����ادة )ت���ي���ت���ا لطيفة   
ّ

ت���ط���ل
���������� ال�����ص�����ورة( ف����ي ح��ل��ق��ة ال���ل���ي���ل���ة من 
»ألألة« م��ع ط���ارق س��وي��د. كيف بدأت 
وملاذا  وال���ت���م���ث���ي���ل؟  ب���ال���ف���ن  ع��اق��ت��ه��ا 
في  النجومية  ب��اب  وطرقت  اشتهرت 
شيخوختها؟ وما هو موقف عائلتها 
كل  املفاجئة؟  السريعة  شهرتها  من 

األجوبة في حلقة الليلة. 

»حديث« باألرمني

21:15 <        mtv

تستضيف منى أبو حمزة في »حديث 
ال��ب��ل��د« ال��ن��ائ��ب ن��ه��اد امل��ش��ن��وق، ونجا 
ال��راح��ل مصطفى  النائب  سعد زوج��ة 
بقرادونيان  ه��اغ��وب  وال��ن��ائ��ب  س��ع��د، 
االحتجاج  ع���ن  ل��ي��ت��ح��ّدث  )ال����ص����ورة( 
الوزراء  األرم���ن���ي ع��ل��ى زي�����ارة رئ��ي��س 
التركي رجب طّيب أردوغان... وغيرهم 

من الضيوف من مختلف املجاالت. 

أنسنة السجني... رهان عمر

»أخبار املستقبل«       > 21:00

امل�����س�����ؤول�����ون إصاح  م���ت���ى س���ي���ض���ع 
السجون على قائمة أولوياتهم؟ ما هي 
التعديات التي يجب إدخالها على حياة 
امل��س��اج��ن؟ ه���ذه األس��ئ��ل��ة يجيب عنها 
املسؤول عن برنامج لتحسن األوضاع 
امل��ع��ي��ش��ي��ة ف���ي ال��س��ج��ون ال��زم��ي��ل عمر 
نشابة )الصورة(، واملخرجة زينة دكاش 

في »نبض« مع ماتيلدا فرج الله. 

»هيكل« قارئ الفنجان

»الجزيرة«       > 21:05 

ال��ل��ي��ل��ة م����ن »م�����ع هيكل«،  ف����ي ح��ل��ق��ة 
ح���س���ن���ن هيكل  م���ح���م���د  ي���س���ت���ك���م���ل 
)الصورة( حديثه عن مصير الصراع 
مع إسرائيل، ومستقبل املشهد الدولي 
والعربي واملصري في السنوات العشر 
املقبلة. ويتطرق إلى أفق الجوار العربي 
مع كل من تركيا وإي���ران، واملستقبل 

الذي ينتظر السودان. 

»ويكيليكس«: اآلتي أعظم؟

21:30 <       lbc

»»ويكيليكس« بن الحقائق واألوهام« 
ه��و ع��ن��وان ح��ل��ق��ة ال��ل��ي��ل��ة م��ن برنامج 
وي���ع���رض مارسيل  ال����ن����اس«.  »ك�����ام 
أب����رز املعلومات  ال��ح��ل��ق��ة  غ��ان��م خ���ال 
من  املسّربة  الوثائق  تضّمنتها  التي 
امل����وق����ع ال���ش���ه���ي���ر، وخ���ص���وص���ًا تلك 
ع مضمون 

ّ
يتوق بلبنان، كما  املتعلقة 

التسريبات التي لم تنشر بعد. 

العندليب مجنون شادية 

»ميلودي أفالم«       > 17:30

ال���ي���وم ت��ع��ي��دن��ا »م���ي���ل���ودي أف�����ام« إلى 
فيلم  وتعرض  الخمسينيات،  سينما 
الحليم  ع��ب��د  ب��ط��ول��ة   )1956( »دل��ي��ل��ة« 
ح��اف��ظ )ال���ص���ورة( وش���ادي���ة، وإخراج 
محمد كريم. يروي الشريط قصة حب 
بن إبراهيم، وجارته دليلة. وفي وقت 
يكتشف  ك��ام��ل��ة،  ف��ي��ه حياتهما  ت��ب��دو 

إبراهيم أن حبيبته مريضة.

ل��ك��ن ذل���ك ل���م ي��ح��ص��ل، ب��اس��ت��ث��ن��اء بعض 
اللقطات التي كانت ضرورة درامية. كما 
أن تناول الشريط ملشكلة الكبت الجنسي 
ال�������ذي ت���ع���ان���ي���ه روب�������ي وش���ق���ي���ق���ت���ه���ا في 
الفيلم دفع أحد املحامني إلى طلب منعه 
الشباب املصري  إل��ى  أن��ه »يسيء  بحجة 
��رون س��وى في 

ّ
وي��ص��ّوره��م كأنهم ال ي��ف��ك

جردة

محمد عبد الرحمن

ي��ب��دو واض���ح���ًا ل��ك��ل م���ن ي��ت��اب��ع التغطية 
»مهرجان القاهرة السينمائي«  اإلعالمية ل�
ال��ت��ي تختتم اليوم،  ال��ح��ال��ي��ة  ف��ي دورت����ه 
بني  التمييز  من  نوا 

ّ
تمك الصحافيني   

ّ
أن

التظاهرة وال  ه��ذه  ت��واك��ب  التي  املشاكل 
التي  وتلك  مسؤوليتها،  اإلدارة  تتحّمل 

تنتج من أخطاء تنظيمّية وإدارية.
دورة هذا العام، تزامنت مع االنتخابات 
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة. وه������و االس���ت���ح���ق���اق الذي 
ش���غ���ل اإلع�������الم امل����ص����ري وال����ع����رب����ي، وإن 
ك��ذل��ك جاء  الشعبي.  االه��ت��م��ام  غ��اب عنه 
املهرجان بعد أيام من انطالق موسم عيد 
األضحى. وقد منع ذلك كل دور العرض 
م���ن ال��ت��ع��اط��ف وال���ت���روي���ج ألف����الم الدورة 
إيرادات  على  حرصًا  وال��ث��الث��ني،  الرابعة 
أف��الم ع��ادل إم��ام، وأحمد حلمي، وأحمد 

ا.
ّ
السق

ل���ك���ن ت���وق���ي���ت امل����ه����رج����ان ل����م ي���ك���ن عيبه 
الوحيد. غياب األفالم الجيدة عن املسابقة 
ال��رس��م��ي��ة ك����ان الف���ت���ًا. ه���ك���ذا ن����ال الفيلم 
ال��ت��رك��ي »إس����أل ق��ل��ب��ك« ل��ل��م��خ��رج يوسف 
ك��ورس��ي��ن��ل��ي، إع���ج���اب ال��ح��ض��ور بسبب 
ال��ص��ورة، وامل��وس��ي��ق��ى، والديكور.  ج���ودة 
التركية  امل���م���ث���ل���ة  م���ش���ارك���ة  ج���ان���ب  إل�����ى 
العمل.  ف��ي  )مل��ي��س(  بويوكوستون  ت��وب��ا 
وت����دور أح����داث ال��ش��ري��ط ح���ول اضطهاد 
خ�����الل نهايات  ت���رك���ي���ا  ف����ي  امل��س��ي��ح��ي��ني 
ال��ح��ك��م ال��ع��ث��م��ان��ي، م���ن خ���الل ق��ص��ة حب 
ه مسلم، 

ّ
عي أن

ّ
تنشأ بني فتى مسيحي يد

وفتاة مسلمة، فيضيء على التناقضات 
ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي��ه��ا ه���ذه ال��ع��الق��ة. بينما لم 
»متوحشة«  السويسري  الفيلمان،   

َ
يحظ

لجان فرنسوا أميغيه، والهندي »خطاب 
لم يستكمل« ألب��ارن��ا س��ني، على إعجاب 
ال��ف��ق��ر اإلن��ت��اج��ي الذي  ال��ج��م��ه��ور بسبب 
انقلبت توقعات  ثم  ��ر في عناصرهما. 

ّ
أث

الهدوء  حالة  أن  رأوا  الذين  الصحافيني 
ال��دورة ستنسحب  فعاليات  رافقت  التي 
األفالم  ع������رض  ب���س���ب���ب  ال���ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى 
الدائري«  )»ال���ط���ري���ق  ال���ث���الث���ة  امل���ص���ري���ة 
ع��������زت، و»م�����ي�����ك�����روف�����ون« ألحمد  ل���ت���ام���ر 

روبي تعيد »الشوق« إلى القاهرة 
 الدورة الحالية من 

َ
لم تلق

»مهرجان القاهرة السينمائي 
ع بسبب 

ّ
الدولي« الزخم املتوق

تزامنها مع االنتخابات 
التشريعية املصرية وموسم 

عيد األضحى. إال أن فيلم 
خالد الحجر جذب املتابعني 

وخالف كل التوقعات 
طالب أحد المحامين 

بمنع الفيلم بحجة أّنه 
»يسيء إلى الشباب 

المصري«

ع��ب��د ال���ل���ه،  و»ال����ش����وق« ل��خ��ال��د الحجر( 
املعادي  ف���ي  ف��ام��ي��ل��ي س��ي��ن��م��ا«  »دار  ف���ي 
)جنوب القاهرة( البعيدة نسبيًا عن مقر 
امل��ه��رج��ان ف��ي ال��ق��اه��رة. إذ أع���اد العرض 
البريق  »ال��ش��وق«  لفيلم  وال��وح��ي��د  األول 
إل��ى امل��ه��رج��ان. وك���ان م��ئ��ات الصحافيني 
رغم  العرض  حضروا  قد  والسينمائيني 
ال��ث��ان��ي��ة روب������ي، والنجم  ب��ط��ل��ت��ه  غ���ي���اب 
الندوة  الشاب أحمد عزمي عن فعاليات 
»الشوق«  ك���ان  ال���ع���رض. وإن  ت��ل��ت  ال��ت��ي 
ال���ذي ك��ت��ب ن��ّص��ه امل��م��ث��ل امل��خ��ض��رم سّيد 
رج�����ب، وأخ���رج���ه خ���ال���د ال��ح��ج��ر، ل���م ينل 
 

ّ
 استحق

ّ
إجماع الحضور، إال أنه بال شك

الدولية.  املسابقة  ه��ذه  ف��ي  تمثيل مصر 
إعجاب  ت��ن��ال  ال��ت��ي  طبيعته  بسبب   

ً
أوال

الدولية،  امل��ه��رج��ان��ات  ف��ي  تحكيم  ل��ج��ان 
امل��خ��رج رؤي��ة مختلفة  إل��ى جانب تقديم 
عن األحياء الفقيرة. ومع انتهاء الشريط 
د الحضور أن كل ما أشيع عنه وكل ما 

ّ
تأك

ه. إذ 
ّ
سبقه من انتقادات لم يكن في محل

املغنية روبي  أن مشاركة  املنتقدون  رأى 
الساخنة  باملشاهد  ستغنيه  الفيلم  ف��ي 

جزئهم السفلي«.
ك�����ل هذه  أن  اك����ت����ش����ف  ال����ج����م����ه����ور  ل����ك����ن 
روبي   

ّ
وأن ص��ح��ي��ح��ة،  غ��ي��ر  االت���ه���ام���ات 

 البطولة املطلقة 
ّ

ليست بطلة الفيلم بل إن
ك��ان��ت ل��س��وس��ن ب����در، ال��ت��ي ج���ّس���دت دور 
مسيرتها  إلى  الكثير  فأضافت  والدتها، 
املميزة منذ حملت لقب  ب���األدوار  املليئة 
»نفرتيتي السينما املصرية« قبل ثالثني 

عامًا.
 ك���ذل���ك أك�����د ال���ح���ج���ر م����ن خ�����الل الشريط 
التي  ال��ع��ش��وائ��ي��ات  اب��ت��ع��اده ع��ن سينما 
إل��ى اتهام  ب��رع فيها خالد يوسف وأدت 
مها ب��اإلس��اءة إل��ى سمعة مصر. 

ّ
م��ن يقد

ورغ������م ب�����طء اإلي����ق����اع ف����ي ب���ع���ض فترات 
األحداث  ب��ع��ض  منطقية  وع����دم  ال��ف��ي��ل��م، 
ال���درام���ي���ة، ن��ج��ح »الشوق«  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
ف���ي ت��ق��دي��م ق��ص��ة ج���دي���دة ع��ل��ى السينما 
ك���ان م��س��ت��ب��ع��دًا أن يحقق  امل��ص��ري��ة، وإن 
إي����رادات ف��ي ش��ّب��اك ال��ت��ذاك��ر. وف��ي الوقت 
عينه، أدار خالد الحجر املمثلني جميعًا 
التي  األج����ي����ال  د 

ّ
ت���ع���د رغ����م  ج���ي���دة  إدارة 

شاركت في الشريط.

ويروي العمل قصة أم تعيش مع أوالدها 
الثالثة ومرتبطة بصانع أحذية، في أحد 
األح��ي��اء ال��ف��ق��ي��رة. وت��ع��م��ل األم ف��ي طحن 
املستقبل  ��ع 

ّ
وت��ت��وق الفنجان  وت��ق��رأ  ال���ن، 

بسبب معرفتها خبايا الجيران. غير أن 
تحّول  الفقر  بسبب  الوحيد  ابنها  وف��اة 
ال��ف��ي��ل��م إل�����ى ات����ج����اه آخ������ر: ت���ح���ت���رف األم 
املفجوعة التسّول في القاهرة وتكّون رأس 
وشقيقتها  )روب����ي  ابنتيها  يحمي  م���ال 
ميرهان املعروفة باسم كوكي( من الفقر، 
وتجعلها تسيطر على كل رجال الحارة 
لن  األم���ور   

ّ
ل��ك��ن ال��ذي��ن يستدينون منها. 

»تنحرف«  ف� األم،  ��ط 
ّ

م��خ��ط ح��س��ب  تسير 
االب����ن����ت����ان ب���ع���د رف�����ض وال���دت���ه���م���ا زواج 
بدر  سوسن  تقتل  ث��م  بحبيبها،  الكبرى 
 معها أسرار الحي 

ً
نفسها فترحل حاملة

االبنتان،  أم����ا  اإلس���ك���ن���دري���ة.  ف���ي  ال��ف��ق��ي��ر 
تني 

ّ
محمل الفقير  عاملهما  من  فتخرجان 

هنا،  التسّول.  من  أّمهما  قتها 
ّ
حق بثروة 

وف��ي املشهد األخ��ي��ر ن��رى روب���ي وكوكي 
في  اإلس��ك��ن��دري��ة  كورنيش  على  تسيران 

االتجاه املعاكس التجاه السير.

رغم اعتماد فيلم »الشوق« على سوسن 
الرجال  املمثلني  فإن  األم،  دور  في  بدر 
رغم  مميزة  شخصيات  جميعًا  قدموا 
أحمد  من  أدواره���م:  مساحة  تفاوت 
اختصاصيًا  بات  الذي  )الصورة(  عزمي 
إلى  األدوار،  م��ن  النوعية  ه��ذه  ف��ي 
الخروج  في  نجح  الذي  رمضان،  محمد 
من عباءة الدور الذي قدمه في »إحكي 
يا شهرزاد«، مرورًا بسيد رجب في دور 
وبطرس  أحمد كمال،  واملمثلني  األب، 
غالي، ويوسف إسماعيل، وماهر سليم، 
وكمال سليمان في شخصيات الجيران. 
في  وأسهموا  أدواره��م  الجميع  أتقن 
من  الكثير  وإعادة  العمل،  هذا  إنجاح 
البريق إلى الدورة الرابعة والثالثني من 

»مهرجان القاهرة السينمائي«.

حضور 
ذكوري

روبي وشقيقتها 
كوكي في مشهد من الفيلم
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