
كواليس أزمة نادية 
الجندي وفريال يوسف

10 ماليين جنيه تهدد 
مسلسل يحيى الفخراني

منتج »الضاهر« يصالح محمد 
فؤاد

لطيفة تطرب جمهورها 
بمهرجان الموسيقى

انتاب الغ�ضب الفنانة نادية اجلندي من ت�رصيحات 
التون�ض��ية فري��ال يو�ض��ف، بع��د اأن اتهمته��ا بع��دم 
منحه��ا ن�ض��ف اأجره��ا عن م�ضل�ض��ل "اأ���رصار"، التي 

قامت الأوىل باإنتاجه قبل 3 اأعوام.
وق��ال م�ض��در مق��رب م��ن اجلن��دي، ، اإن الأخ��رة 
ا�ضت�ض��اطت غ�ض��بًا من ت�رصيحات يو�ض��ف، خا�ضة 
اأنها حررت �ض��دها حم�رصاً بنقابة املهن التمثيلية 
واأحد اأق�ضام ال�رصطة وقت الت�ضوير، بدعوى تعطيلها 
ل�ض��ر العمل اأك��ر من مرة حتت حج��ج واهية، منها 
اأ�ض��دقائها،  اإىل دب��ي ملقابل��ة  ارتباطه��ا بال�ض��فر 
واأخ��رى دعوته��ا لعدد م��ن املقرب��ن منها حلفالت 

ع�ضاء فاخر.

حالة من الغمو�ض تكتنف م�ض��ر م�ضل�ضل الفنان يحيى 
الفخ��راين اجلديد، الذي مل ي�ض��تقر على ا�ض��مه بعد، نظراً 
ملغالة الأخر يف اأجره، ومطالبته باحل�ض��ول علي 40 
ملي��ون جني��ه م���رصي. وقال م�ض��در من داخ��ل اجلهة 
املنتجة، اإن الفخراين تقا�ضي 30 مليون جنيه م�رصي 
يف م�ضل�ض��له الأخ��ر "باحلج��م العائلي"، ال��ذي ُعر�ض 
يف رم�ض��ان املا�ض��ي، ولكنه طال��ب بزيادتهم اإيل 40 
مليون جنيه بعد ح�ضوله على عربون التعاقد مع اجلهة 
املنتج��ة، وه��و ما قوب��ل بالرف�ض من جانب م�ض��وؤويل 
الإنتاج، وما زالت الأزمة قائمة. يذكر اأن م�ضل�ضل يحيي 
الفخ��راين اجلدي��د من تاألي��ف ال�ضيناري�ض��ت عبدالرحيم 

كمال، ومر�ضح لإخراجه �ضادي الفخراين.

اأعل��ن الفن��ان تام��ر عبداملنع��م ت�ض��احله م��ع زميل��ه 
حمم��د فوؤاد، بعد عام ون�ض��ف العام من اخلالفات التي 
امت��دت اإىل �ض��احات املحاك��م، اإث��ر اتهام��ات متبادلة 
بينهما ب�ض��بب امل�ض��تحقات املالية لالأخر عن م�ضل�ضله 

"ال�ضاهر"، الذي مل يكتمل ت�ضويره.
ون�رص عبداملنعم �ض��وراً جتمعه ب� "فوؤاد"، عرب �ض��فحته 
ال�ضخ�ض��ية مبوق��ع "في�ض ب��وك"، وعل��ق عليه��ا قائاًل: 
"بع��د ما يزي��د عن عام ون�ض��ف العام، ع��ادت املياه 
اإىل جماريه��ا بيني وبن اأخي و�ض��ديقي امليجا �ض��تار 
حممد فوؤاد بطل م�ضل�ضلي ال�ضاهر، وامل�ضكلة انتهت لأن 
ال��دم عمره ما يبق��ى مية والع�رصة ل تهون اإل على ولد 
احل��رام، ومبا اإين جبت �ض��رة ولد احل��ب فاأحب اأقولهم 

كل حماولتكم ف�ضلت ول ي�ضح اإل ال�ضحيح".

التقت النجمة اللبنانية نيكول �ض��ابا، بفتيات فريق )فور كات�ض(، الذي بداأت م�ض��رتها الفنية معهم، قبل �ض��نوات طويلة وكانت معهم اأي�ض��ًا مياي دياب.  ن�رصت نيكول فيديو 
ظهرت فيه برفقة زميالتها، وعربت عن ا�ضتياقها الكبر لهن.  فريق فور كات�ض ا�ضتهر يف بداية الألفن و�ضم عدد من الفتيات مثل: )اإلن اأورفليان، وموريال غامن، وكري�ضتن 

عقل، ورين اأ�ضقر، ومايا دياب، ونيكول �ضابا، وبرل �ضالل، وناتايل بركات، ورنا تر�ضي�ضي، ون�رصين زريق، وجوي�ض ا�ضمر، وزينة ليون، ورول بهنام، ورايا �ضماعي(.

اأحي��ت املطرب��ة التون�ض��ية لطيف��ة حف��اًل غنائي��َا 
�ضمن فعاليات الدورة ال�27 ملهرجان املو�ضيقي 
العربي��ة، م�ض��اء اأم�ض اجلمع��ة، داخ��ل دار الأوبرا 
حمبيه��ا.  م��ن  كب��ر  ع��دد  بح�ض��ور  امل�رصي��ة، 
وافتتحت لطيفة حفلها باأغنية "يا �ض��يدي م�ضي"، 
الت��ي تفاع��ل معه��ا احل�ض��ور ب�ض��كل كب��ر، ث��م 
وجه��ت كلمة للجمه��ور قائلة "فخ��ورة بوجودي 
يف ه��ذا ال���رصح العاملي، ومب�ض��اركتي لأول مرة 
يف مهرجان املو�ض��يقي العربي��ة، وقد اأعددت لكم 

برناجمًا غنائيًا اأمتنى اأن ينال اإعجابكم".
وقدمت لطيفة عدداً من اأبرز اأغنياتها، منها "اأكرت 
من روحي بحبك، واأما يجيبوا �ض��رتك، واإن �ض��اء 

اهلل" وغرهم.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�ضية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  امل�ضتجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�ضع الكامرا على �ضورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�ضيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

تجهل مصير »جميلة 
وابن السلطان«

تايلور سويفت: نريد قيادة وليس 
تطرفًا قائمًا على الخوف

كاني ويست ينأى بنفسه عن 
السياسة

افتتاح سينما عقيل.. أول سينما بديلة مستقلة في الخليج 

ستيفن سبيلرغ وأوبرا وينفري 
إلنتاج فيلم غنائي

حال��ة م��ن الغمو���ض تكتن��ف م�ض��ر م�ضل�ض��ل "جميل��ة واب��ن 
ال�ض��لطان"، بطول��ة هند �ض��ربي، رغ��م اإعالن خمرجت��ه كاملة 
اأبوذك��ري ع��ن ب��دء مرحل��ة حت�ض��راته، ا�ض��تعداداً لنط��الق 

الت�ضوير خالل الأ�ضابيع القليلة املقبلة، على حد قولها.
وق��ال م�ض��در م��ن داخ��ل امل�ضل�ض��ل، اإن ارتب��اك حالة ال�ض��وق 
الدرام��ي يف م�رص، و�رصاء جمموعة اإع��الم امل�رصين ل�51% 
من اأ�ض��هم جمموعة قن��وات CBC قللت من حظوظ امل�ضل�ض��ل 
يف عر�ض��ه برم�ض��ان املقبل، ل�ض��يما اأن "اإع��الم امل�رصين" 
األغت كاف��ة التعاقدات التي اأبرمته��ا CBC قبل عملية البيع، 
ومنها اتفاقها على �رصاء م�ضل�ض��ل "جميلة وابن ال�ض��لطان"، ما 
جعل هند �ض��ربي جتهل م�ضر م�ضل�ض��لها اجلديد، بح�ضب كالم 
امل�ض��در. يذكر اأن م�ضل�ض��ل "جميلة وابن ال�ضلطان" ماأخوذ من 

فورمات اأ�ضباين، �ضيناريو وحوار تامر حبيب.

ت�ض��عى �رصكة وارنر بروز لإنتاج وتطوير ن�ض��خة �ض��ينمائية غنائية 
م��ن العر�ض امل�رصحي احلائز عل��ى جائزة توين للعرو�ض امل�رصحية 
"اللون الأرجواين"، املقتب�ض من الرواية احلائزة على جائزة بوليتزر 
لالأعم��ال الأدبية، للكاتبة والروائية ال�ض��هرة األي�ض والكر، بالتعاون 
م��ع املخ��رج العاملي �ض��تيفن �ض��بيلرغ والإعالمي��ة اأوب��را وينفري. 
جت�ض��د ق�ضة الفيلم حكاية انت�ضار ل�ضيدة �ضوداء تدعى "�ضيلي"، على 
حمنته��ا الت��ي امتدت لعقود م��ن الزمن، يف ظل معاناته��ا من الفقر 
املدقع وتعر�ض��ها لال�ض��طهاد والعنف النف�ضي ال�ض��ديد ب�ضبب لونها 
وجن�ض��ها، الأم��ر ال��ذي كان مبثاب��ة لعن��ة تالحقها، حيث تعر�ض��ت 
لالغت�ض��اب واملعاملة الوح�ض��ية م��ن قبل زوج اأمه��ا وزوجها فيما 
بع��د، قبل اأن يت��م اإبعادها عن �ض��قيقتها الوحيدة. يذك��ر اأن العر�ض 
امل�رصح��ي الأول لرواي��ة اللون الأرج��واين كان يف 2005، وبالرغم 

من ح�ضوله على 11  تر�ضيحًا يف جائزة توين امل�رصحية، 

ع��اودت النجم��ة ومغنية الب��وب الأمريكية تايلور �ض��ويفت، 
احلديث عن النتخابات الن�ضفية القادمة يف اأمريكا لت�ضجيع 
متابعيها على الإدلء باأ�ض��واتهم، فيما وا�ض��لت هي دعمها 
وتاأييدها للمر�ض��ح عن احلزب الدميوقراطي يف ولية تين�ضي 

الأمريكية، فيل بريدي�ضن.
�ضاركت املغنية تايلور �ض��ويفت احلائزة على جائزة غرامي، 
متابعيها عرب ح�ض��ابها على ان�ض��تغرام ب�ض��ورة جتمعها مع 
والدتها اندريا �ض��ويفت )60 عام��ًا( يحمالن العلم الأمريكي 
بجانب �ض��عار حملة املر�ض��ح الدميوقراطي، فيل بريدي�ض��ن، 
وذلك بعد م�ضاركتهما يف الت�ضويت معلقة: "هاتان املراأتان 
م��ن ولية تيني�ض��ي �ض��وتتا للمر�ض��ح ال��ذي اأثبت اأن��ه جدير 

بالثقة، فيل بريدي�ضن".
واأ�ض��افت �ض��ويفت: "نري��د قي��ادة حقيقي��ة، ولي���ض تطرف��ًا 
قائم��ًا على اخلوف، ت�ض��تمر فرتة الت�ض��ويتات املبكرة حتى 
ي��وم اخلمي�ض، ويوم النتخابات هو ي��وم 6 نوفمرب )ت�رصين 

الثاين(، من ف�ضلكم ل ت�ضيعوا هذه الفر�ضة".
وجاءت كلمات �ض��ويفت بعد النتقادات التي واجهها دونالد 
ترام��ب ب�ض��بب اعتزام��ه اإ�ض��دار ق��رار مبن��ع من��ح اجلن�ض��ية 
الأمريكي��ة مل��ن يولد يف اأمري��كا، ومزاحه حول ع��دم رغبته 
بح�ضور فعالية اأقيمت يوم ال�ضبت املا�ضي يف ولية اأنديانا، 
ب�ض��بب اأن �ض��عره يواجه يومًا �ض��يئًا، وذلك بعد �ض��اعات من 

الهجوم امل�ضلح على الكني�ض اليهودي يف ولية بن�ضلفانيا. 

بع��د ثالث��ة اأ�ض��ابيع م��ن اجتم��اع ات�ض��م بالغرابة 
يف البي��ت الأبي�ض م��ع الرئي���ض الأمريكي دونالد 
ترامب، قال مغني الراب كاين وي�ضت اأم�ض الثالثاء 
اإنه يناأى بنف�ض��ه عن ال�ضيا�ضة. و�ضعى وي�ضت، اأكرب 
موؤيد لرتامب من امل�ض��اهر، اأي�ض��ا للناأي بنف�ض��ه 
عن حمل��ة جديدة ت�ض��جع الأمريكين ال�ض��ود على 

الن�ضحاب من احلزب الدميقراطي.
وكتب وي�ض��ت يف تغريدة على تويرت دون اأن يذكر 
ترام��ب بال�ض��م: "عين��اي الآن مفتوحت��ان عل��ى 
لن���رص  ا�ض��تغاليل  اأن��ه مت  اأدرك  والآن  ات�ض��اعهما 
ر�ض��ائل ل اأوؤمن بها. �ض��اأناأى بنف�ضي عن ال�ضيا�ضة 

و�ضاأركز بالكامل على البتكار".
واأ�ض��اف اأن��ه ل يري��د "اأي �ض��لة" بحمل��ة د�ض��نت 
الأ�ض��بوع املا�ض��ي، ت�ض��عى لجت��ذاب الأمريكين 
م��ن اأ�ض��ل اأفريق��ي بعي��داً ع��ن دعمه��م التقلي��دي 

للدميقراطين.
وارتب��ط وي�ض��ت باحلمل��ة بع��د اأن قال��ت زعيمتها 
النا�ض��طة املحافظ��ة كاندا���ض اأوين��ز، اإن��ه �ض��مم 
ال�ضعار الذي ُطبع على قم�ضان احلركة، وقبعاتها.
وكت��ب وي�ض��ت يف تغري��دة "عرف��ت كاندا�ض على 
ال�ض��خ�ض الذي �ض��مم ال�ض��عار، مل يكن يريد ا�ضمه 
عل��ى احلملة لذا ا�ض��تخدمت ا�ض��مي.. ل تربطني اأي 

�ضلة بها".
ويف 11 اأكتوبر )ت�رصين الأول(، اجتمع وي�ضت مع 
ترامب يف املكتب البي�ض��اوي وب��داأ خطابًا عفويًا 
ا�ض��تمر ع�رص دقائق وبثه التلفزي��ون مبا�رصًة قال 
في��ه اإن ترام��ب يجعل��ه ي�ض��عر باأن��ه بط��ل خارق، 

وحتدث عن وجود "كون بديل".

و�ضف النجم خالد ال�ض��اوي فيلمه اجلديد "ال�ضيف" 
بالتجربة املتكاملة، موؤكداً اأن الفيلم ير�ض��د ال�رصاع 
الأيديولوج��ي داخل املجتمع امل���رصي، لفتًا اإىل اأنه 
يفك��ر يف اإخراج جترب��ة م�رصحية، لأنه ممثل عا�ض��ق 
للم���رصح، على حد قوله. وحتدث ال�ض��اوي يف حواره 
ع��ن فيل��م "الفار���ض"، ال��ذي ي�ض��ارك يف بطولته اإيل 
جان��ب ك��رمي عبدالعزيز، وك�ض��ف عن راأي��ه يف مقولة 
"الف��ن مهنة بال اأمان"، واأو�ض��ح اأن��ه مل يتعاقد بعد 
عل��ى امل�ض��اركة يف بطولة م�ضل�ض��ل "اأبي���ض غامق"، 
املقرر عر�ضه يف رم�ضان املقبل. ما اأ�ضباب موافقتك 
على امل�ض��اركة يف بطولة فيلم "ال�ضيف"؟ "ال�ضيف" 
جتربة �ضينمائية مل يكن بو�ضعي العتذار عنها، لأنها 
وجبة متكاملة العنا�رص يف تقديري ال�ضخ�ض��ي، بدءاً 
م��ن وجود الكاتب اإبراهيم عي�ض��ي، الذي ل يتواين عن 
النب���ض يف ق�ض��ايا املجتم��ع املهم��ة، بغر�ض �ض��حذ 
هم��م العق��ول ودعوته��ا اإىل التفكر، وكذل��ك املخرج 
هادي الباجوري والأبطال �ض��رين ر�ضا واأحمد مالك 
وجميلة عو�ض، علمًا باأنني اأ�ض��نف الفيلم من نوعية 

الأفالم الإجتماعية ولي�ضت ال�ضيا�ضية.
ولكن ا�ض��م اإبراهيم عي�ض��ي يعطي اإنطباعًا عن تغليفه 

للفيلم ب�ضبغة �ضيا�ضية؟
الفيلم ير�ض��د ال���رصاع الأيديولوج��ي داخل املجتمع 
امل���رصي، ولكن��ه فيل��م اجتماع��ي يف املق��ام الأول، 
واأحداثه تدور حول 4 �ضخ�ض��يات رئي�ضية، ولكني لن 
اأمتكن من الك�ض��ف عن تفا�ض��يل الفيلم، لكونه جتربة 

لبد من م�ضاهدتها ولي�ض احلكي عنها.
وما م�ض��ر فيلم "3 �ض��هور" الذي مل ينطلق ت�ضويره 

حتى الآن؟
اأعتربه جتربة موؤجلة لأجل غر م�ض��مى، وكذلك الأمر 
بالن�ض��بة لفيلم "�رصي للغاية"، لأين مل اأُبلغ بتوقفهما 
ب�ض��كل نهائ��ي، واإذا حتدثت ع��ن الفيلم الأخ��ر، فاأنا 

اأعتز به وبذلت لأجله جمهوداً م�ضنيًا.
م��اذا ع��ن م�ض��اركتك يف بطول��ة فيل��م "الفار�ض" مع 

النجم كرمي عبدالعزيز؟
تدور اأحداث الفيلم اإبان فرتة الع�ضور الو�ضطى، وذلك 
يف اأجواء م�ض��ابهة لفيلم "اأم��ر النتقام" بطولة اأنور 
وج��دي، واأعتق��د اأن اجلمه��ور ب��ات مت�ض��وقًا لنوعية 
الأف��الم التاريخية، للت�ض��بع م��ن عب��ق التاريخ الذي 
نفتقده يف هذه احلقبة الزمنية، ولكن لتنفيذ مثل هذه 

الأفالم فالبد من ر�ضد ميزانية اإنتاجية �ضخمة.
ملاذا ق��ررت العودة للبطولة امل�ض��رتكة يف م�ضل�ض��لك 

اجلديد "اأبي�ض غامق" اأمام طارق لطفي؟
مل اأتعاق��د، ر�ض��ميًا، عل��ى "اأبي�ض غام��ق" حتى الآن، 
ولكني اأعجبت بالق�ض��ة واأبعاده��ا ودوري فيها، كما 
ا�ض��تقت كث��راً ملقابل��ة جمهوري يف رم�ض��ان، وذلك 
بعد غيابي عنهم لعامن متتالين، واأمتنى اأن يكتمل 
التعاق��د مع �ض��ديق عمري الفنان ط��ارق لطفي، لأنه 

ممثل مميز اأحبه كثراً على امل�ضتوي ال�ضخ�ضي.
عالقتك ب� "لطفي" تعني اأن �ض��ارة امل�ضل�ضل لن ت�ضهد 
خالفًا بينكما علي ترتيب الأ�ضماء حال اإمتام التعاقد 

معه؟
ب��كل تاأكي��د، بدلي��ل ع��دم اإثارت��ي لأزم��ة م��ع غادة 
اأو خال��د �ض��الح، رحم��ه اهلل، وبالت��ايل  عبدال��رازق 
�ض��اأتبع نف���ض النه��ج م��ع ط��ارق لطف��ي اأو اأي زميل 
ُم�ض��ارك، لأن حال حدوث العك�ض "هبقي عيل �ض��غر 

وببوظ ال�ضغل".
ه��ل �ض��عرت وقت تعرك ماديًا ح�ض��بما اأعلن��ت اأخراً 

باأن الفن مهنة بال اأمان؟
اإطالق��ًا، فم��ا املان��ع م��ن اإ�ض��ابتي بنزلة برد و�ض��ط 
انهماكي يف اللعب ل�ض��نوات؟.. فالأزمة مل ترتك تاأثراً 
جتعلن��ي اأ�ضت�ض��عر مبا ج��اء ب�ض��وؤالك، لأن "ل��ول الفن 

مكنت�ض هبقي حاجة يف املجتمع اللي اأنا بحبه".
ولكن عدداً من كبار الفنانن مل يجدوا املردود املادي 

رغم اخال�ضهم للمهنة على مدار �ضنوات؟
م�ض��األة التع��ر املادي لي�ض��ت قا�رصة عل��ي الفنانن 
فح�ض��ب، واإمن��ا ق��د متت��د اإىل رج��ال الأعم��ال وجتار 
التحف.. الخ، ولكن مواجهتها تختلف من اإن�ضان لآخر، 

وذلك ح�ضب درجة مقاومته وكيفية تعامله معها.
اأخراً.. األ تفكر يف العودة ملجال الإخراج؟

اأفك��ر ورمبا اأخرج جتربة م�رصحية ولي�ض �ض��ينمائية، 
رغ��م اإنن��ي خريج معهد �ض��ينما ق�ض��م اإخ��راج، ولكني 
مل اأخ��رج �ض��وى فيلم ق�ض��ر واآخر جتريب��ي وفيلمن 
ت�ض��جيلن، ولكني ممثل عا�ض��ق للم�رصح م��ن الدرجة 

الأوىل، ومع ذلك تظل امل�ضاألة فكرة فقط. 

تزامنًا مع اإعالنها عن افتتاحها الر�ض��مي، اأعلنت �ضينما عقيل، اأول �ضينما 
بديلة م�ض��تقلة يف منطقة اخلليج، يف بيان خا�ض، �رصاكتها مع ال�رصكال 
اأفني��و، اأحد اأن�ض��ط اأحي��اء الثقافة والإب��داع املعا�رص يف دب��ي. وافتتحت 
�ض��ينما عقي��ل اأبوابه��ا يف م�ض��تودع رقم 68 يف ال���رصكال اأفني��و مطلقًة 
برنام��ج لعر�ض اأف��الم حملية ودولية ت�ض��مل اأفالم حائ��زة على جوائز و 
اإعج��اب النقاد. ومن اجلدير بالذكر اأن قبل انتقال �ض��ينما عقيل الر�ض��مي 
اإىل ال���رصكال اأفني��و، اأقامت اأكر من 60 �ض��ينما موؤقتة عر�ض �ض��ينمائي 
حول دبي وال�ض��ارقة واأبوظبي، والتي ت�ض��منت اأي�ضا اأكر من 50 عر�ض 
�ض��ينمائي م�ض��رتك مع ال���رصكال اأفنيو بالتع��اون مع �ض��ينما عقيل، مثل 
مهرج��ان Reel Palestine ال�ض��نوي وه��و عبارة عن �ضل�ض��لة عرو�ض 
يف الإم��ارات مكر�ض��ة لإلقاء ال�ض��وء عل��ى جمموعة خمتارة م��ن الأفالم 
الفل�ض��طينية بغي��ة التعري��ف بالثقاف��ة الفل�ض��طينية، ه��ذا بالإ�ض��افة اإىل 
عرو���ض الأف��الم الكورية �ض��من برنامج اأيام ال�ض��ينما الكوري��ة، وعربة 
املاأك��ولت، وال�رصاكة بن �ض��ينما عقي��ل، ال�رصكال اأفنيو وموؤ�ض�ض��ة جان 

ب��ول جنار وغرها. وتعترب منطقة ال�رصكال اأفنيو يف دبي حا�ض��نة فنية 
واإبداعي��ة رائ��دة على م�ض��توى املنطقة، وت�ض��كل جمتمعًا فنيًا ا�ض��تثنائيًا 
ي�ض��تقطب اأ�ض��حاب الأفكار اخلالقة واملبتكرة. وحتت�ض��ن املوؤ�ض�ض��ة 16 
غال��ري فن��ي معا���رص وم�ض��احات غ��ر ربحي��ة واأكر م��ن 40 م�رصوع 
عم��ل اإبداع��ي تهدف م��ن خالله اإث��راء جمتمع يهت��م باملنظم��ات الفنية، 
وامل�ض��ممن، وامل�ض��احات احلرفية التي اأ�ض��بحت منرباً اأ�ضا�ض��يًا لتنمية 
ال�ض��ناعات الإبداعي��ة يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة. ويجم��ع برنامج 
�ض��ينما عقي��ل عرو�ض لأبرز اأف��الم املهرجان��ات ال�ض��ينمائية يف العامل، 
واأفالم �ض��ينمائية اإقليمية، وكال�ض��يكيات، وعناوين اأفالم �ضهرة بغر�ض 
تقدمي جتربة �ض��ينمائية ا�ضتثنائية. و�ضيت�ضمن الربنامج ال�ضينمائي ل�ضنة 
2019-2018 عرو�ض ح�رصية كالفيلم الفائز بجائزة ال�ضعفة الذهبية 
"Shoplifters" له��روكازو كور اإيدا، وCold War احلا�ض��ل على 
اأف�ض��ل فيل��م اأجنبي ب�"لغة خمتلف��ة" يف مهرجان كان، م��ن اإخراج بافل 

بافليكوف�ضك و فيلم "Dogman" من اإخراج ماتيو جاروين.

خالد الصاوي: أفكر في اإلخراج المسرحي هند صبري تعاون
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وأيضاً كتابة آرائك الخاصة، كام ميكنك مشاركة الخرب أو إعادة نرشه عىل حساباتك الخاصة 
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