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في العاش����رة مساء اليوم، سيعرض الفيلم املصري 
»حاوي« للمرة األولى عامليا ضمن قسم مسابقة األفالم 
العربية في مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي في قطر، 
والذي بدأ أنشطته مساء امس االول ويستمر حتى بعد 
غد الس����بت وهو الفيلم املصري الوحيد ضمن مسابقة 

األفالم العربية.
وس����يحضر منتج ومؤلف ومخ����رج الفيلم ابراهيم 
البطوط عروض فيلم����ه ويرافقه عدد من صناع الفيلم 
هم املمثلة الكبيرة حنان يوسف، محمد السيد، شريف 

الدسوقي ورينا عارف واملنتج املفوض حسام علواني. 
ويؤكد البطوط ان عرض فيلمه ضمن املهرجان هو دليل 
واضح على ان املهرجان يعنيه فعال دعم السينما العربية، 
خاصة املس����تقلة منها بغض النظر عن وجود جنوم أو 
ميزاني����ات ضخمة ضمن هذه األف����الم أو ال. وهذا يفتح 
بابا كبيرا أمام مواهب س����ينمائية ال حصر لها موجودة 
في جميع أنحاء العالم العربي ومس����تعدة لصنع أفالم 
كبيرة مبيزانيات صغيرة للغاية. وجس����د شخصيات 
الفيلم مجموعة كبيرة من املمثلني مثل محمد الس����يد، 

شريف الدسوقي وفادي اسكندر، ومعهم املمثلة القديرة 
حنان يوس����ف، القاسم املشترك في جميع أفالم ابراهيم 
البطوط، اضافة الى فريق مسار إجباري الغنائي الذي 
يق����وم بالتمثيل في الفيلم اضاف����ة الى الفريق صاحب 

أغنية الفيلم.
يذكر ان الفيلم أنتج بدعم من مهرجان الدوحة ترايبكا 
السينمائي )قطر(، وصندوق هيوبرت بالز التابع ملهرجان 
روتردام الس����ينمائي الدولي )هولندا(، وش����ركة آروما 

)مصر(.

العرض األول
 لـ »حاوي« الليلة

 في الدوحة

مايا نعمة تدخل القفص الذهبي
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

حلت جنمة »ستار أكادميي« املوسم الثالث الفنانة مايا نعمة واملوزع 
املوس����يقي وليد املسيح ضيفني على إذاعة لبنان احلر ضمن برنامج 
»كّيف معنا« مع اإلعالمية روال حداد. وحتدثت مايا عن آخر أعمالها، 
األلبوم املنتظر، وأعلنت انه سيضم 18 أغنية وستصور أغانيه كافة 

على طريقة الڤيديو كليب.
وأوضحت نعمة انها راضية عن مسيرتها الفنية حتى اآلن وأغنيتها 
األخيرة السينغل »مش����تاق« حصدت جناحات كبيرة وكانت قريبة 
من الش����باب، بعكس أغنية »ورقة بيضاء« الت����ي لم تقنع اجلمهور 

بشكل كاف.
من جانبه اعرب املوزع املوس����يقي وليد املسيح عن ثقته الكبيرة 
مبوهبة نعمة معتبرا إياها فنانة شاملة وموهوبة وقال: مايا تستطيع 

ان حتاور عبداحلليم حافظ في املوسيقى.
أما عن شركة »ستار سيس����تم« لإلنتاج الفني، التي وقعت معها 
عقدا لم يدم طويال فقد أوضحت نعمة ان الشركة كانت تعامل الفنانني 
بتفاوت، فالفنان جوزيف عطية مث����ال أمنت له أغاني وأحلانا بينما 
لم تؤمن لها إنتاجا كافي����ا لدعمها واطالقها امنا فقط ادارة أعمال لذا 
 »New Wave Production« كانت تنتج لنفس����ها، أما اليوم مع ش����ركة
التي متلكها وخطيبها وليد املسيح فهناك دعم كامل وإميان مبوهبتها 

معنويا وماليا. 
وكشفت مايا عن زواجها القريب من املوزع وليد املسيح، اذ سيتوجه 
الثنائي نهاية الش����هر الى قبرص للزواج مدنيا ووعدت نعمة بحفل 

زواج ضخم الصيف املقبل على منت باخرة.

مايا نعمة


