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الفن

ليلى علوي تنتظر »ليلة الرؤية«
بها  تتمتع  التي  الواسعة  والنجومية  الشهرة  رغم  على   [
الفنانة ليلى علوي كممثلة صاحبة مشوار سينمائي حمل إلى 
األفــام،  من  مهمًا  عــدداً  المصرية  السينما  كاسيكيات  قائمة 
وقد عملت فيها وهي طفلة صغيرة في مرحلة السبعينيات مع 
تشعر  لم  فإنها  تقريبًا،  النجوم  وكل  والكّتاب  المخرجين  كبار 
دائمًا  تحاول  أنها  مؤكدة  كله،  الفني  مشوارها  عن  بالرضا 
لديها  إن  حيث  بها،  تقم  لم  أدوار  تقديم  وتتمنى  المزيد،  تقديم 

طاقة ضخمة لصنع ما لم تصنعه.
قريبًا  عــلــوي  ليلى  الفنانة  أعــمــال  جـــدول  على  ــه  أن يــذكــر 
عبدالقوي  جال  محمد  تأليف  الرؤية«  »ليلة  مسلسل  دخولها 
الــذي  ــر  األج على  ــفــق  اتُّ بعدما  ــك  وذل حسين،  ــاب  رب ـــراج  وإخ
األجر  شعبان  عصام  المنتج  قبل  من  رفــض  بعدما  يرضيها 
نجوم  باقي  اختيار  جــاري  وحاليًا  علوي،  ليلى  طلبته  الــذي 
كانون  يناير/  شهر  خال  التصوير  لبدء  استعداداً  المسلسل 

الثاني 2011.

أمل 
بوشوشة 

تحلم 
بتقمص 
شخصية 
ثورية 

جزائرية
مسقط  فــي  وجـــودهـــا  بــمــنــاســبــة   [
رأسها في مدينة وهران )450 كلم غرب 
شرف  كضيفة  تألقت  حيث  الجزائر(، 

العربي  للفيلم  الرابع  الدولي  المهرجان 
أمل  الفنانة  أكـــدت  حــالــيــًا،  المتواصل 

أفام  بتمثيل  أنا  »شغوفة  بوشوشة: 
من  الكثيرات  ونــضــاالت  بطوالت  عن 

مواطناتي«.
»ذاكــرة  مسلسل  بطلة  ـــددت  وش

ألدوار  تجسيدها  أن  على  الجسد« 
الجزائر،  تاريخ  في  بــارزات  نساء 
ويعكس  األعماق  في  يسكنها  أمر 

ميوالتها للفن السابع، مشيرة إلى 
تعبر  أفــام  إلــى  الجزائر  حاجة  أن 

عن الكثير من مكنوناتها. بهذا الصدد 
في  رغبتها  عن  الشابة  الفنانة  أعربت 

تثمن  جادة  سينمائية  أعمال  في  االندراج 
على  الغني  وتراثها  وقيمها  الجزائر  رمــوز 

مدار أزيد من خمسمئة ألف عام.
ـــن تــلــقــيــهــا عــروضــًا  ــت أمــــل ع ــف ــش وك

سينمائية  ــال  ــم أع ــي  ف للتمثيل  كثيرة 
أتــى  ــا  ــره ــث أك إن  قــائــلــة  وتــلــفــزيــونــيــة، 

إعطاء  رفضت  أنها  بيد  ســوريــة،  مــن 
تفاصيل عن هذه العروض، موضحة 

أنها بصدد دراسة المسألة، وأعطت 
ستمنح  ــا  ــه أن قــويــًا  ــًا  ــاع ــب ــط ان

قد  ــا  وم األم  لبلدها  ــة  ــوي األول
أعماٍل  من  منتجوه  به  يجود 

ٍة. ٍة ودراميَّ سينمائيَّ

داليا البحيري تعاني من »أحالم مشبوهة«
باالنتهاء  حاليًا  تقوم  البحيري  داليا  الفنانة   [
بعد  السينما،  ــي  ف الفنية  ارتــبــاطــاتــهــا  جميع  ــن  م
مسلسل  تصوير  في  للبدء  تمامًا  التفرغ  ــررت  ق أن 
وتحديداً  الجديد،  العام  بداية  مشبوهة«  ــام  »أح
الثاني  كانون  يناير/  شهر  من  األول  األسبوع  في 
باختيار  هنداوي  سعد  المخرج  قيام  بعد  المقبل 

بقية نجوم العمل.
عقب عودتها من مهرجان مراكش منذ أيام، قالت 
داليا البحيري إنها تعد لمفاجأة تلفزيونية من خال 
مشبوهة«،  »أحام  مسلسل  في  جداً  المتميز  دورها 
وأنها ترفض تمامًا الحديث عن أي تفاصيل، مكتفية 
تقوم  التي  المهمة  القضايا  حول  يدور  مسلسل  بأنه 
أو  نسائية  شخصيات  حـــول  ــه  ــع ــائ ووق أحــداثــه 

رجالية تكون محور الموضوع.
فريد  ناهد  حماتها  إنتاج  من  المسلسل  أن  يذكر 
أنثى«  »صرخة  بعد  لهما  تعاون  ثاني  وهو  شوقي، 
زواجها  بعد  شوقي  فريد  ناهد  مع  لها  تعاون  وأول 

من فريد المرشدي ابن ناهد شوقي.

غادة عادل تبدأ تصوير »آخر أيام الحب«
عادل  غادة  الفنانة  بدأت   [
تصوير  فهمي  أحمد  والمطرب 
فيلمهما  ــي  ف مشاهدهما  أول 
من  الحب«  ــام  أي ــر  »آخ الجديد 
وإخـــراج  ــر،  ــاه م محمد  تأليف 

محمد جمعة. 
المشكات  الفيلم  ويناقش 
ــراد  أف فــي  تؤثر  التي  الزوجية 
ـــال،  ـــف ـــة األط ـــاص ــــــرة، وخ األس
من  تواجههم  التي  والعراقيل 
زوجين  بين  حــب  قصة  ــال  خ
العديد  ليكتشفا  سويًا  ارتبطا 
تواجههما  التي  المشكات  من 

على صعيد العائلتين.


