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ــنــتــجــة مــتــحــابــان). لــكـن الــشــركــة ا
للمسلسل أصدرت عقب ذلك بيانا قالت
فيه (إن الثنائي بيرت وإرني ليس لديه

{ لـــنـــدن - وكـــاالت - نـــفـت الـــشـــركــة
نتجة لبرنـامج األطفال الشهير شارع ا
سمـسم أن الثـنائي بـيرت وإرني مـثلـيا
اجلــنس.وفـي الــنــســخـة الــعــربــيــة من
الـــبـــرنـــامج والـــتـي كـــانت حتـــمل اسم
(افـتح يا سـمـسم) كـانت الـشخـصـيـتان

معروفتان بالثنائي بدر وأنيس.
وجـاء نـفي الـشـركـة  بـعـد تـصـريـحـات
ـسلـسل حـول شخـصـيتي ألحـد كتـاب ا
بـــيــــرت وإرنـي.وكــــان الـــكــــاتـب مـــارك
سالـتزمـان قد قال (إن كـتابـاته حولـهما
ــنــتج كــانت مــســتــوحــاة من عالقــته 
األفالم أرنـولـد غالسـمـان). واضاف في
مــقـابــلـة مع مــوقع كــويـرتي اإلخــبـاري
ـــعــني بــشــؤون مــثـــلــيي ومــتــحــولي ا
ا شـعرت ح ومزدوجي اجلـنس( لطـا
كــنت أكـتـب شـخــصـيــتي بــيـرت وإرني
بأنهـما شريكـان ببسـاطة ودون أجندة
مـسـبـقــة). كـمـا أضـاف (ال أعـتـقـد أنـني
كــنـت ألجــد طـــريـــقـــة أخــرى لـــكـــتـــابــة
الــشــخـصــيـ ســوى أنــهـمــا شـريــكـان
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يـــبــقــيــا مــجـــرد دمى كــان الــهــدف من
ورائــهــا تـعــلــيم األطــفـال الــصــغـار أنه
باإلمكان إنشاء صداقات قوية حتى مع

مـيول جـنـسـية).وأضـافت وفـقـا لتـقـرير
للـبي بي سي (عـلى الرغم من أنـهمـا قد
يـبـدوان بـشـرا لـكـنـهـمـا في واقع األمـر
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طـبيب اجلـراحـة التـجمـيـليـة االستـرالي من اصـول عراقـية
ضيفته قناة (الشرقية) امس االحد ضمن برنامج (اطراف

احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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الـتشـكيـلية االردنـية شـاركت في معـرض للفن الـتشـكيلي
اقـيم ضمن فـعـاليـات مـهرجـان صـيف الرصـيـفة الـثـقافي

التي نظمها منتدى الرصيفة للثقافة والفنون.

الــفـــنــان الـــعــــراقـي يــحـــتــفي به
ــلــتــقى االذاعـي والــتــلـفــزيــوني ا
عــصــر غـــد الــثــالثــاء بـــجــلــســة
ــلــتــقى صــالح يــديــرهــا رئــيس ا

الصحن.
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مـثلـة الـسوريـة تسـتعـد لبـدء تصـوير مـشاهـدها بـبطـولة ا
ــســلــسل االجــتــمــاعي ( نــبض ) لــلــكــاتب فــهـد مــرعي ا

واخملرج عمار تميم .
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ــمـــــــــــــثـل الــعــراقي تــلـــقى امــنــيــات الـــوسط الــفــني ا
بـالـصحـة الـدائـمـة بعـد عـودته من الـهـنـد حيـث أجريت له
ـفـتـوح عـلـى أن يـعـود إلسـتـكـمـال عالجه عـمـلــيـة الـقـلب ا

قريبا .
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ـطـربـة الـلـبـــــنـانــيـة طـرحت أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة (مـبـروك ا
ــــوقع لــــقــــلــــبـي) عـــلـى حــــســــابــــهــــا الــــشــــخــــــــصي 
(انـستـغـرام).وهي بالـلـهجـة الـلبـنانـيـة من كـلمـات واحلان

سليم عساف .
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ـؤسسـة خالد اخملرج اإليـطالي عـرضت له دارة الفـنون 
شومان في الـعاصمـة االردنية عمـان فيلمه الـوثائقي (نار
فـي الـبـحـر)  وهـو من إنـتـاج عـام 2016 وحـاصل عـلى
جــائـزة الـدب الـذهــبي ألفـضل فــيـلم في مـهــرجـان بـرلـ

السينمائي.

اذا تصـرفت حسب مشـاعرك فإنك ستـحقق أهدافك.
تفاءل باخلير جتده.
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عليك االسـتفادة من فرص تتـوافر لك ب ح وآخر.
رقم احلظ 3.
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ابق مــرحـاً مــهـمــا طــرأت ظـروف قــاســيـة عــلــيك.يـوم
السعد االربعاء.
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ـمــكن أن تــضـطــر إلى الــتــأقـلـم مع فـريـق عـمل مـن ا
جديد ال تشاطره القناعات.
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صلحتك تطورات متسارعة في العمل وهذا سيكون 
ونتائجه أكثر من مضمونة.
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تــنــتـــظــرك مــهــمـــة كــبــيــرة تـــواكــبــهــا بـــأمل وتــفــاؤل
يوم السعد اخلميس. وشجاعة
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سـتـكتـشف حـقـيـقة مـشـاعـر الـشريـك قريـبـاً وهـو قد
يفاجئك كثيرا في هذا اجملال.
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الشريك يـواكبك في كل رغباتك بكل طيبة خاطر. رقم
احلظ 6.
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حـاول ان تـنـظم أوقـاتك بـشـكل يـتـنـاسب مع قـدراتك
. حتى ال تدفع الثمن الحقاً
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تخف احلركـة وتتراجع احلـظوظ قليالً ال تـكن قاسياً
في بعض األمورالعاطفية.
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.يوم قـرب تـحاورين أو بـأحد ا قـد تصـطدم ببـعض ا
السعد الثالثاء.
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قــد يــطــرأ مــا يــجــعــلك مــضــطــراً إلى صــرف بــعض
األموال بصورة مفاجئة.
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ابدأ باعطاء مـرادف الكلمات من

احلــرف وسط الــشــكـل احلـرف

مع نــهــايــة كل كــلــمــة هــو بــدايـة

لكلمة اخرى:

1- تلميذ

2- يسهم

3- انثى الغزال

4- لب
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ـؤلف ـنـتج وا ــصـريـة ا نـعت وزارة الـثـقـافـة ا
سرحي سـميـر خفاجى الـذى توفي اجلـمعة ا
عن عمـر ناهز  88عامـا.وقالت وزيـرة الـثقـافة
ــصـريــة إيــنــاس عــبــد الــدا في بــيـان (إن ا
الــراحل تــرك بــصــمــة واضــحـة عــلـى ســاحـة
الـفــنــون فى مــصــر والــوطن الــعــربى ســتـظل
خالـدة فى الـذاكـرة وكـان سبـبًـا فى اكـتـشاف

وجناح كوكبة من النجوم).
ولد خفاجى عام 1930 وساهم منذ سـتينات
القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق
سرحية كما شارك مع بهجت قمر في كتابة ا
بــعض من أجنح مــســرحــيــات الــثــنـائـي فـؤاد
هـنـدس وشـويـكـار مثل ( سـيـدتي اجلـمـيـلة) ا
).وكـان وراء تـكويـن فـرقة و(أنـا فـ وانت فـ
ـتــحـدين الــتي قـدمت الــكـثــيـر من الـفــنـانــ ا
الوجوه الفنية وقدمت مسـرحيات ناجحة منها
(شـاهــد مــاشــفش حــاجــة) و(ريـا وســكــيــنـة)

و(شارع محمد علي).
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صرية غادة عـادل بأنها بالفعل استقرت مثلة ا كـشفت ا
عـلى عمل درامي لعام 2019 لـكنها لن تكشف تفاصيله
حلـ التعاقد عليه بـشكل نهائي) وتابعت في تصريح
ـوقع الفن (بأنـها في الوقت احلالي وبـعد أن تعود
ـهرجان سـتعمل من اجلـونة حيـث تشارك في ا
عـلى استـئنـاف تصـوير مـشاهـدها في فـيلم
"نـادي الرجـال السري" والـذي تشارك به
ـمثل كـر عبـد العـزيز) .وعن قـلة مع ا
اعــمـالــهــا الــســيــنــمــائــيـة وإن كــانت
الـدراما أخذتـها من الـسينـما قالت
ــاضي (بــأنـــهــا قـــدمت الــعـــام ا
ـمثل "هـروب اضـطـراري" مع ا
ـصــري أحـمــد الـســقـا ولـكن ا
بـالفعل العروض الدرامية أكثر

من الـسـيـنــمـا ولـكـنـهـا تـتـمـنى ان
زيد من االعمال). تقدم ا
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يواصل مـهرجـان اجلونة الـسيـنمائي
بدورته الثانية فعالياته التي انطلقت
ـاضي وتـسـتـمـر حـتى الـ اخلـمــيس ا
28 من الشهر اجلاري حتت شعار

(ســـيــــنـــمـــا من أجـل اإلنـــســـانـــيـــة) 
شـاركة نـحو  74 فـيلـمـا منـها 50 و
سـابقات اخملـتلفـة فيما فيـلما داخل ا
تعـرض البـقيـة ضمن بـرامج موازية..
هرجان في االفتتاح الذي أقيم وكرم ا
ـصـر ـاريـنــا في اجلـونـة  ـسـرح ا
ــصــري داود عــبــد الــســيــد اخملــرج ا
ـنـتـجـة الـتـونـسـيـة درة بـوشـوشـة وا
بجائزة (اإلجنـاز اإلبداعي) عن مجمل

أعمالهما.

ـهــرجـان في دورته كـمــا اسـتــحــدث ا
الثـانـيـة جـائـزة خـاصـة بـاسم الـفـنان
الــراحل عـمــر الـشــريف وكـان أول من
ــمـثل الــبـريــطـاني يــحـصل عــلـيــهـا ا

كاليف أوين.
 وحضـر حفل االفـتتـاح نحو  450من
الــــفـــنـــانــــ وصـــنــــاع الـــســـيــــنـــمـــا
والشخصيـات العامة منـهم التونسية
درة والـلبـنانـيـة نور والـسوري جـمال
سليمان واألردنيـة صبا مبارك إضافة
إلى يــســرا وإلــهــام شـاهــ ولــبــلــبـة
وعـادل إمـام وليـلى عـلـوي ومنى زكي
ونـاديـة اجلـنـدي ونـيـلـلي كـر وآسـر

ياس من مصر.
انطلق احلفل بأغنـية مصورة بعنوان
(العالم جـونة) من تأليف تـامر حبيب
وإخـراج هادي الـبـاجوري
والـتي جـمـعت عـدد كـبـير
من النـجـوم منـهم شريف
مـنيـر ويـسـرا ومنى زكي
وأحـمــد مــالك وجــمـيــلـة
عوض..فـيمـا قدمت حفل
االفـتـتـاح الـلـبـنـانـيـة ريا
أبي راشــــــد .وعـــــرض
ــــــــهــــــــرجـــــــــان في ا
االفـــتــتـــاح الـــفـــيــلم
الـــفـــرنـــسي (ســـنــة
أولـى) لــــلــــمــــخـــرج
تـــومــــاس لـــيـــلـــتي.
يـتـناول الـفـيـلم قـصة
طـــالــبـــ في الــســـنــة
األولى بــــكـــلـــيـــة الـــطب
أحــدهـمـا يـعـيـد الـسـنـة
بـــعــد أن رسب لــكــنه
شــــغــــوف بـــالــــطب
واآلخــــر الــــتــــحق
بالكلية بناء على
رغـــــبـــــة والــــده
اجلــــــــــراح وال
يـكتـرث كـثـيرا
بدراسته لكن
صـــداقـــة مــا
تـــــــنـــــــشــــــأ

كاليف اوين
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qOL& WOKLF
عــلى احلـــفــاظ عـــلى نـــضــارة الـــبــشــرة
خصوصًا أن بولند تـخضع حاليًا حلمية
غـــذائــــيـــة مـن أجل أن تــــخـــســــر بـــعض
الـوزن.وتـأتي عـمـلـيـة الـتـجـمـيل هـذه من
أجل احلفـاظ عـلى جمـال بـولنـد وحتى ال
تتأثر بشـرتها من الريـجيم الذي تقوم به

حاليًا.
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ـصــريـة عــبــيـر صــبـري ــمـثــلــة ا نــفت ا
التقارير الصحفية واألخبار الفنّية التي
تــداولت خــبــر خــضــوعــهــا لــعــمــلــيــات
التـجـميل وأعـربت عن غـضبـهـا الشـديد
حيال األمر وقـامت بنشر صـورة للفنّان
أحـمـد زكي من فـيـلم احلب فـوق هـضـبـة
الهـرم وكـتب علـيهـا اقـتبـاس من الفـيلم
(كــلــهم كـدابــ وعــارفـ إنــهم كــدابـ
وعــارفـــ إنــنــا عــارفــ إنــهم كــدابــ

وبـرضه مـستـمـرين في الـكـدب وبـيالقوا
اللي يصقـفولهم).وتـركت صبري تعـليقًا
عــلى الــصـورة قــالت فــيه( لــكن الــواحـد
رضى النـفسيـ الكداب بيتـرفع عن ا

والناس اللي فشـلت تكون شيء فمالها
احلـقـد واحلـسـد والـغل عـلى الـلي حـقق
شيء). الـى ذلك كـــــشــــــفت اإلعـالمـــــيـــــة
الـكـويـتــيـة حـلـيـمـة بـولـنـد عن اجـرائـهـا
عـمـليـة جتـمـيل جـديـدة من خالل فـيـديو
نشرته عبـر تطبيق سنـاب شات ويظهر
في الفيديو صوت بولـند والتي تخبرها
طبيبة التجميل أنها ستجري لها عملية
عبير صبريجتـمـيـل تـدعى األلـتـرا فــورمـار تـسـاعـد

ــدرب الـــعــراقي تـــلــقى تـــعــازي االوســـاط الــريـــاضــيــة ا
واالعالمـيـة بـوفـاة شـقـيـقه.تـغـمـده الـله بـرحـمـتـه الـواسـعة

واسكنه فسيح جناته.
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ـا مـن يـخــتـلــفــون عـنــا كـثــيــرا). ولـطــا
أحاطت التـكهنـات بثنـائي الدمى الذي
كـان يـتشـارك غـرفـة الـنـوم وإن كان في
سـريـرين مـنـفـصـلـ مـنـذ ظـهوره ألول
مــرة في أولى حــلــقـات الــبــرنــامج عـام

1969. وقد أصبح بيرت وإيرني
ـثـليـ بل أيـقـونـات في مـجـتـمع ا
وألــهـــمت شـــخــصـــيـــتــاهـــمــا
مــــســـرحــــيـــة الــــعـــرائس
الشـهيـرة في برودواي
كـــيـــو.كــمـــا نـــشــرت
صحيفة نيويوركر
2013 عــــــــــــــــــام 
صــــــــــورة غـالف
لـلــثـنــائي وهـمـا
جــــــــالــــــــســــــــان
مــــلـــــتــــصـــــقــــان
يشاهـدان التـلفاز
ووضــعت عــنــوانـا
لــــلــــصـــورة (حلــــظـــة

فرح).

بـيـنــهـمـا ويـقـرران الـتــحـالف مـعـا من
أجل حتقيق النجاح. 
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وتــــعــــرضـت يــــســــرا حلـــــادث بــــعــــد
انـتـهـاءحـفل االفـتـتـاح وخـروجـهـا من
كان اخملصص له اذ استقلت سيارة ا
ـهـرجان الـتـنـقل اخلـاص بـ ارجـاء ا
(سيارة الغـولف) فانزلق فـستانها في
ا أدى اطـار الـسـيارة وبـدأ يـتـمـزق 
الى ســقــوطـــهــا أرضــاً وإصـــابــتــهــا
بـبعض الـكدمـات اخلفـيفة.وقـد تداعى
ـــــكــــان كل مـن كـــــان مـــــوجــــوداً فـي ا
ساعدة يسرا  فـتب ان اصابتها لم
تــكن كـــبــيـــرة بل عـــبــارة عن كـــدمــات
ـمــثـلـة بــأمـاكن عــديـدة.كـمــا كـشــفت ا
يــاســمـــ رئــيس ان زوجــهــا اخملــرج
هــادي الــبــاجــوري  تــعــرض لــوعــكــة
هرجان صحية اثناء مشاركتهما في ا
ستشفيات  حيث و نقله الى احد ا
نــشـرت صــورة له اثــنــاء تــواجـده في
ـسـتـشـفى وعــلـقت عـلـيـهـا بـالـتـالي: ا

(سالمتك يا حبيبي).
ـمــثل الـبـريـطـاني كاليف أوين وقـال ا
هـرجان  (إن في تـصريح عن جـائـزة ا
تـــلــقـــيـه جــائـــزة عـــمــر الـــشـــريف من
مـهـرجـان اجلـونـة كان لـه أثر بـالغ في

نــفــسه خــاصـة وأنـه كـان مـن مـحــبي
النجم الراحل) مشيرا إلى (أنه شاهد
مــؤخــرا أفالمــا مــصــريــة أعــجـبــته).
مضـيفـا (إنه عرف اسم عـمر الـشريف
مـنـذ فـتـرة طــويـلـة وشـاهـد أفالمه إال
صري الوحيد الذي أبهره أنه ليس ا
ـلك أوين الـذي وجــذب انـتـبــاهه). و
حصل عـلى جائـزة جولـدن جلوب في
2005 أكثر من 70 عمال في رصيده

ب فيلم ومسلسل.
ــمــثل ×عـــلى صــعــيــد مــتـــصل قــال ا
الـتــونـسي مـحـمـد ظـريف (67 عـامـا)
(إن فيـلم ولـدي الذي عـرض ألول مرة
اضية في نطقة العـربية اجلمعة ا با
مــهــرجــان اجلــونــة أعـاده مـن جــديـد
للسينما التونسية بعد غياب طويل).
مــؤكـــدا في تــصــريـح (بــفــيــلم واحــد
عــــوضت تــــقــــريــــبــــا 30 ســـــنــــة من
الـنـسيـان).وكـان ظـريف  قد قـدم فـيلم
(ريـح الـــســــد) في 1986 مع اخملـــرج
نوري بوزيـد والذي شارك حـينها في
مـهـرجـان كان الـسـيـنمـائي لـكـنه غاب
مـنـذ ذلك احلـ عن شـاشـة الـسـيـنـما
وانحصـر عمله بـالتلـفزيون واإلذاعة.
ويــقـدم ظـريف في الـفـيـلم الـذي كـتـبه
وأخــرجه مــحــمــد بن عــطــيـة دور أب

يــكـرس حـيـاته من أجـل ابـنه ويـشـعـر
بـالـقــلق الـكـبـيـر عـلى مــسـتـقـبـله لـكن
االبن يختفي فجأة ودون مقدمات قبل
أيــام من مــوعــد امــتــحــانــات الــســنـة
درسـة ليـكتشف األب أنه النـهائـية بـا
سـافـر إلى سـوريـا فـيـبـدأ رحـلـة بحث

عــنه هـنــاك.وقـال
(بــالــتـــأكــيــد

سمير خفاجي
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{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - تـداول رواد ومـتـابـعو
مواقع التواصل اإلجتـماعي للحظة رومـنسية شهدها
اضي ي الذي اقـيم االسبـوع ا حفل تـوزيع جوائـز إ
على مـسرح مـايكـروسوفت بـوالية لـوس أجنلوس في
ي  جون ـتـحدة. حـيث تـقـدم اخملـرج الـعـا الـواليـات ا
فـــايس بـــطــــلب يـــد صـــديــــقـــته جـــان ســــفـــيـــنـــدسن
ي عن عــدّة أعـمـال لـلــزواج.وبـعــد تـسـلــمه جـائــزة إ
ناجـحة وخالل إلـقائه لكـلمته قـال (إنه يحـتاج للـحظة
لـيـشـكـر صـديـقـته جـان سـفـيـنـدسن لـكـونـهـا الـشـمس
ـشـرقـة فـي حـياتـه). ويـبـدو جـون في الـفـيـديـو وهو ا
يجثوا على ركـبته وقال حلبيبـته أمام اجلمهور(كنتي
اذا ال أدعـوك بـصديـقتي ألنـني أفضل أن تـتسـائلـ 
تـكوني زوجـتي).وقدم إلـيـها خـا الزواج وقـال(أريد
مـنـك أن تـضــعـي هـذا اخلــا الــذي يــخصّ أمي في
إصــبــعك أمـام احلــضـور وأمــام أمي ووالــديك الـذين

ينظرون إلينا من السماء. هل تقبل الزواج بي?).

عادل امام في حفل افتتاح مهرجان اجلونة

يسرى


