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 يشارك في مهرجان اإلعالم العربي الـ ١٦ بالقاهرة

 سعد اللوغاني: الزين يفرض نفسه
 عبدالحميد الخطيب

  أكد املخرج سعد اللوغاني انه يستعد 
القاهرة لإلعالم  للمشاركة في مهرجان 
العربي الدورة الـ ١٦ والذي ســـيقام في 
الفترة بني ٢١ – ٢٥ الشهر املقبل، ملمحا 
الى انـــه قام بتنفيذ عدد من الرســـائل 
التوعوية والتي يشـــارك  التلفزيونية 

بها في املسابقة الرسمية.
  واضاف ان مشاركته خاصة بعيدا عن 
تلفزيون الكويت حيث ان باب التسجيل 
في املهرجان سيغلق نهاية الشهر اجلاري، 
مؤكدا ان املهرجان يشهد جتمعا إعالميا 
عربيا كبيرا وفيه منافسة شريفة وانه 
استعد جيدا له وفي النهاية «الزين يفرض 

نفسه».
  يذكر ان املخرج سعد اللوغاني حصل 
على عدة جوائز فـــي مهرجان القاهرة 
اثنتان ذهبيتان  العربي منهـــا  لإلعالم 
سنة ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ وفضيتان عامي ٢٠٠٢، 

 سعد اللوغاني ٢٠٠٣. 

 غادة تعترف بمشاهد جريئة في «الوتر» الخشاب ترفض دخول «شارع الهرم»
 فجأة ومن دون ســـابق إنذار وبعد فترة طويلة 
من نشر تفاصيل الفيلم الذي تعود به الى السينما 
بعد غياب منذ أكثر من عامني، اعتذرت الفنانة سمية 
اخلشاب عن تصوير فيلم «شـــارع الهرم» مبررة 
ذلك بأن سيناريو الفيلم مجرد اسكتشات كوميدية 

ويفتقر الى احلبكة الدرامية.
  وأوضحت انه عندما عرض عليها السيناريست 
سيد السبكي السيناريو لتقرأهفوجئت بأنه ضعيف 
ومهلهـــل فطلبت منه ان يعدل بعض االمور ولكنه 
رفض وصمم على ان تقدمه بهذا الشكل، االمر الذي 

أزعجها فرفضت املشاركة. 

 أعربــــت غادة عادل عن ســــعادتها بالتمثيل مع أحمد 
السقا، وقالت في حوار لصحيفة األهرام: أنا سعيدة جدا 
بالعمل مع أحمد الســــقا، خاصــــة وأنه كان من املقرر أن 
جنتمع سويا في أكثر من فيلم، ولكن الظروف حالت دون 
ذلك، واحلمد هللا أننا التقينا في «ابن قنصل» مع مخرج 
كبير مثل عمرو عرفة.  وأكدت الفنانة أنها لم ترفض فيلم 
«الديلر» بسبب بعض املشــــاهد اجلريئة التي يتطلبها 
الــــدور أو لصغر حجمه، وقالت: بالعكس فأنا دوري في 
فيلم «الديلر» كانت مساحته أكبر، أما بالنسبة للمشاهد 
اجلريئــــة فأنا أقدم ذلك في فيلــــم «الوتر» مع مصطفى 

شعبان دورا جريئا علي، لذلك أقدمه على الفور . 


