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ستكون مثلـة السوريـة هدى شعراوي  ا
حاضرة في اجلزء العـاشر من مسلسل
(باب احلارة) لتستـكمل تأدية شـخصية
الــدايـــة أم زكي الـــتي لن تـــغـــادر حــارة
مثالت القليالت الضبع علماً أنها من ا
ـسـلـسل الـلـواتي ظـهـرن بـكـافـة أجـزاء ا
الشهيـر التسـعة مثل صـباح اجلزائري
وأمــيــة مــلص ووفــاء مــوصــلــلي.واشــار
مـوقع الـفن انه ( قـبل بـاب احلـارة فـإن
شـعــراوي ســتــحل ضـيــفــة شــرف عـلى
إحـدى حـلـقـات مــسـلـسل نـاس من ورق
مع اخملرج وائل رمضان لـتضمن بذلك
تــواجــدهــا في عـــمــلــ خالل رمــضــان

(2019
يشـار إلى أن اجلـزء العـاشـر من تـأليف
ال فــــؤاد شــــربـــجـي وإخــــراج مــــؤمن ا
ـمـثـلـ الـقـدامى إلى وبـطـولـة عـدد من ا
بعض اجلدد منهم  سلوم حداد وصفاء
سلطـان ومهيـار خضور
وليلى جبر بينما من
ـــــؤكـــــد غـــــيــــاب ا
مـــــــصــــــــطــــــــفى
اخلــانـي وعــلي
كـر وعـباس

النوري.
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ــقـيم في أســتـرالـيــا صـدر له عن الـشــاعـر الــعـراقي ا
صـرية مؤسـسـة شمس لـلنـشـر واإلعالم بالـعاصـمـة ا
يقع  ( القـاهـرة ديـوان شـعـر بعـنـوان ( عـطش و سـنـ

توسط . في 324 صفحة من القطع ا
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طـرب العراقـي احيا مـؤخرا امـسية مـوسيـقية طـربية ا
وصل. تركمانية في مقهى قنطرة الثقافي في ا
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ـــمــــثـــلـــة الـــســـوريــــة اعـــلـــنت ا
مـــشـــاركـــتــهـــا الـــرســـمــيـــة في
مــــســــلــــسل (ورد أســــود) من
تـألـيف جـورج عـربـجي وإخـراج
سـمير حس في ثـاني أعمالها

وسم. هذا ا
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ـكتبة الوطنية للحديث الكـاتبة االردنية ضيفتها دائرة ا
عن كـتــابـهــا (يــوم فـرح) وقــدم قـراءة نــقــديـة لــلـكــتـاب
ـة وأدار احلـوار الـدكـتـور باسم الدكـتـور مـحـمـد غوا

الزعبي.
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لتقى االذاعي والتلفزيوني ذيع العراقي الرائد يستعد  ا ا
فرع تـركيا لالحتفاء به قريبا مع اخملرج ومهندس الصوت

خضر حمودي والفنان الرائد طالب الربيعي.
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الـشـاعـر الـسـوري وقع مـجـمـوعـته الـشـعـريـة اجلـديـدة
ــديــنـة ـركــز الــثــقـافـي الـعــربي  (وشـوم الــظل) فـي ا
قامـشلي التي صدرت حديثـا عن احتاد الكتاب العرب
توسط وضمت 21 وجاءت في  114صـفحة من القطع ا

قصيدة .
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ــاجـــســـتـــيــر الـــعـــراقي تـــلــقـى تــهـــاني االهل طــالـب ا
ـاجـسـتـيـر من كـلـية اإلعالم واالصـدقـاء لـنـيـله شـهاد ا
ـوسـومـة (صـورة بـاجلــامـعـة الـعـراقــيـة  عن رسـالـتـه ا
وذجا). العراق في اجملالت األمريكية مجلة التا ا
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الشـاعرة العُمانية صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان
(خـذ بيـدي فقد رحل اخلـريف) تقع في  72صـفحة من

القطع الوسط.
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الـتـالي)من احملــزن مـعـرفـة مـرور مـصـور
رموقة مرينال س األفالم السينمائيـة ا
من بـوفـان شـوم إلى ثالثـيـة كـلـكـتـا فـقـد
جـعـله تـصـويـره لـلـحـقـائق االجـتـمـاعـية
الـذي يــتـمـيـز بـاالخــتـراق واحلـسـاسـيـة
مــؤرخًـــا جــيــدًا في عــصــرنــا. . خــســارة
لـبــنــغـال لــلــهــنـد ولــعــالم الــسـيــنــمـا ).

ــــمــــثل { دلــــهي  –وكــــاالت - تــــوفـي ا
الهندي ?قادر خان ?في مستشفى بكندا
الـثالثـاء عن عـمـر نـاهـز 81 عـامـاً بـعد
ـرض.وذكــرت إذاعـة صــراع طـويل مـع ا
أول إنـديــا الـرســمـيـة( أن خــان نـقل إلى
مــســتـــشــفى في تــورنــتــو حــيث تــلــقى
العالج من أمـراض مـرتبـطة بـالتـقدم في
الـــــــسن مـن بــــــيــــــنــــــهـــــــا مــــــشــــــكالت
تنـفسـية).وسـتقام مـراسم وداع خان في
كنـدا حـيث تقـيم عـائلـته هـناك بـحسب

ما قال جنله سارفاراز لإلعالم الهندي.
وولـد خــان في كـابـول وظــهـر ألول مـرة
في األفالم عام 1973 وعمل في أكثر من
فــيـلـم إلى جــانب كـتــابــة حـوارات 300

لـ 250فيلماً. 
الى ذلك تـوفي اخملـرج الهـنـدي  مـريـنال
سـ عن عـمـر يـنـاهز الـ 95عـاماً ?بـعد
تــعــرضـه ألزمــة صــحــيــة في الــقــلب في

اضي. مدينه كولكاتا األحد ا
رئــيـس الــهـنــد رام نــاث كــوفــيــنــد نــعى
اخملرج الـراحل مـريـنال سـ حـيث كتب
تـعلـيـقـاً عـبر حـسـابه اخلـاص عـلى أحد
مـواقـع الـتـواصل اإلجــتـمـاعـي جـاء فـيه
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والــفـيـلم بــطـولــة جـايـســون مـومـوا
وآمـبـر هـيـرد وولـيـام دافـو ونـيـكـول
كــــيــــدمـــــان ومن إخــــراج جـــــيــــمس
ــوسـيـقي عـودة وان.وجـاء الــفـيـلم ا
مــاري بـــوبـــيــنـــز (مـــاري بــوبـــيـــنــز

{ لوس أجنلوس - وكاالت - تصدر
ائي ـغامرة الرجل ا فيلم احلركة وا
(أكـــوا مـــان) إيـــرادات الـــســـيـــنـــمـــا
األمــريــكـيــة لألســبــوع الــثـانـي عـلى
التوالي محققا 51.55 مليون دوالر.

ــيــلي مــورتــيــمــيـر ومـن إخـراج وإ
روب مارشال.

واحتل فـيلم اخلـيال الـعلـمي النـحلة
ـركـز الـثـالث الـطـنــانـة (بـامـبـلــبي) ا
لـألســـبــوع الـــثـــاني عـــلـى الــتـــوالي
بــــإيـــرادات بــــلـــغت 20.5 مـــلــــيـــون
دوالر.والــــفـــيــــلم بــــطــــولــــة هـــيــــلي
ستاينفيـلد وجون سينا ومن إخراج

ترافيس نايت.
ـتـحـركـة كـمـا احــتل فـيـلم الــرسـوم ا
(ســـبــايــدر مــان: إنـــتــو ذا ســبــايــدر
ـركـز الـرابع هـذا األسـبوع فـيـرس) ا
مـحـقـقـا 18.31 مـلـيـون دوالر.أخـرج
الــفــيــلم بــوب بــيـرســكــيــتي وبــيــتـر
رامــــسـي وقــــام بــــاألداء الــــصــــوتي
شاميك مور وجيك جونسون وهيلي

شتيفيلد.
ــهــرب (ذا واحـــتل فــيـــلم احلــركـــة ا
ـركز اخلامس هـذا األسبوع ميول) ا
بـــإيـــرادات بــلـــغت 11.78 مـــلـــيــون
دوالر.الــفـــيــلم من إخـــراج وبــطــولــة
كلينت إيسـتوود وشارك في بطولته

برادلي كوبر وتايسا فارميجا.

ــرتـــبــة الـــثــانـــيــة ريــتـــيــرنـــز) في ا
لألســبـوع الــثــاني بـإيــرادات بــلـغت

20.5مليون دوالر.
ـيـلي بـلـنت ول والـفـيلـم بطـولـة إ
مــانـويل مــيـرانـدا ومــيـريل ســتـريب
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ـصـريـة شـيـرين احـتـفـلت الــفـنـانـة ا
عبد الـوهاب بـرأس السنـة اجلديدة
ـيّـز أحـيـته في أحـد فـنـادق بـحـفل 
الـــقـــاهــرة. وبـــدأت شـــيــريـن احلــفل
بـــأغـــنــيـــة كل عـــام وانت حـــبـــيــبي
وبـعــدهـا قـدمت الـعــديـد من األغـاني
الـطـربيـة كـمـا غـنّت عـددا كـبـيراً من

أغاني ألبومها اجلديد نساي.

وظـهـرت شـيـرين بـإطاللـة مـخـتـلـفـة
حيث إختارت أن تطل على اجلمهور
في بــدايـة الــعــام اجلـديــد بـشــعـر
قصيـر وفسـتان بالـلون األسود.
أمــا الــفـنــان الــتـونــسي صــابـر
الـربـاعـي فـبـدأ حـفـلـه بـأغـنـيـة
متخـافش مني وبعـد األغنية
األولـى رحّـب الـــــــــربـــــــــاعي
ـــلـــحن حـــلـــمي بـــكـــر بــــا
ـصـريـت ـمـثـلـتـ ا وا
رجاء اجلداوي وإلهام
شــاهــ واخملــرجــة

إيناس الدغيدي.
وتــألّق الــربـاعي
ـجــمـوعـة من
أغــــــــــانـــــــــــيـه
الــــطــــربــــيـــة
واجلــديـدة
خـــــــــــــــالل

احلفل.

 2019 مـنـاسب إلبــرام صـفــقـات نـاجــحـة والــشـراكـة
عندكم فيها مكاسب كبيرة.
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من حـسن طـالعـكم ان بـرجكم هـذا الـعام يـأخذ احلظ
العالي رقم احلظ.9
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 وان كنـتم ال تـعـملـون فـالعـمل في انـتظـاركم بـعام 97
ماعليكم اال السعي.
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ـاضي وقـد تـنـتقل جتـني ثمـار مـا زرعـته في الـعام ا
من مكان الى مكان أفضل.
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سـتـكــون خـطـواتـكـم مـوفـقه وان كـانـت لـديـكم جتـارة 
فستكون مزدهرة في العام اجلديد. 
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ـكن ان لـديـكم تــنـقالت مـهــمـة في الـعــام اجلـديـد و
يكون تنقل في العمل.
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بـشـكل عـام حتـظى بـعـام سـعـيـد لـكن اهـتـمـوا كـثـيـرا
بصحتكم.
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في 2019  تــتــركــون الــعــمـل وحتــصــلــون عــلى عــمل
افضل منه او حتصلون على ترقية.
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ان كـنتم مـتـزوجـ فـاحذروا مـن االنفـعـاالت الـزائدة 
واجهات العنيفة مع الشريك. وا
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عــلى الــصــعـــيــد االجــتــمــاعي والــعـــاطــفي ســتالحق
شاكل بعض افراد االسرة. ا
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عام 2019 مناسب لإلرتباط والزواج وشهور احلظ
هي 2 و 4 و10  و11 .
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مــشـاكل ســرعـان مــا تـمــر عـلـى خـيــر واالفـراح تـدق
ابواب العائلة في2019.

 u(«
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اشطب الكلمـات داخل الشبكةولك
خـتلف االجتـاهات حريـة التـنقـل 
ــكن شــطـب احلــرف اكــثــر من و
طلوبة: مرة لتحصل على الكـلمة ا
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االســـــتـــــيـــــطـــــان  –االحـــــتالل –
قاومة عاهدات  –االجتياح  –ا ا

–مستعمرة  –االستعمار  –
ثورات  –حرب  –دفاع  –حركات
–هدنة  –مفاوضات  –وطنية  –

جـيش  –عـلم  –سالح  –رايـة –
آالم  –سـالح  –نــــــــــــــــصـــــــــــــــر.
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ضمن فعاليات مهـرجان ايام السينما
الـعـراقـيـة الـدورة االولى الـتي اقـيمت
ــســرح الــوطـني مــؤخـرا فـي صـالــة ا

عــمل خـلف الـكـوالــيس بـروح الـفـريق
الواحد) .

وعن هـذا الـفـيـلـم قـال عـضـو الـلـجـنـة
الـتـحـضـيــريـة اخملـرج فالح الـعـزاوي
(من خالل هـذا الـفيـلم اردنـا ان نوجه
االنــتـــبــاه نــحـــو امــرعــمـــيق ومــؤثــر
ومــفـاجئ يــوضح لـنـا انـه عـلى الـرغم
من عــبـثــيـة ووحــشـيــة احلـرب هــنـاك
االمل ولبراءة وخـيال االطفال دور في
جناح هـذا الفيـلم الذي الهـمنا الـكثير
ونحن سعـداء جدا وحتية انـقلها لكل
الـفـريق الـذي سـاهم في صـنـع الفـيـلم
ـؤثـر لـتـحــبك قـصـته ودور االطــفـال ا

فيه ).
وعن مـجمل هـذه االفالم الـتي عرضت
ـهـرجان قـال الـناقـد الـسيـنـمائي في ا
مـــهـــدي عـــبـــاس ( هـــؤالء اخملـــرجــ
ـهم الــشـبــاب اسـتــطــاعـوا بــنـاء عــوا
اخلاصـة بالوان وافـكار مـبهرة نـشعر
بــسـعــادة وفـخــر المـثــيل له فـنــصـرخ
بـصـمت انـهم يـصـنـعـون ويـخـطـطون
ويكـتبـون فالشئ يقـف امام طمـوحهم
.لقـد ابرهتمـونا واشعـرتمونـا بالفرح
فــتــلك االفـالم واالفــكــار هي صــنــاعــة

ـــــشـــــاركــــة الـــــعـــــديـــــد من االفالم و
الــسـيــنـمــائـيــة الـعــراقـيــة   عـرض
الفيـلم الروائي القصـير (البنـفسجية)
لــلــمــخــرج بـاقــر الــربــيــعي الــذي قـال
(الفيـلم يروي قصة طـفل اثناء احلرب
سـاعدة امه ثم يـحاول ايـجاد طـريقـة 
ـسـاعدة يـلـتـقي بـفتـاة تـعـرض علـيه ا
مـقــابل عـدة طـلـبــات عـلـيه تــنـفـيـذهـا)
واضـاف ( احداث الـفيـلم تـتنـاول عدة
مــراحل مــر بــهــا الــعــراق وهـي فــتـرة
النظام السـابق وفترة االحتالل وفترة
مـابـعـد االحــتالل ويـبـ الــفـيـلم كـيف
راحل عاش الـعراق وشـعبه في تـلك ا
) مــضــيــفـــا (ان الــفــيــلـم حــصل عــلى
الــعـــديــد من اجلـــوائــز داخل وخــارج
الــــعـــــراق وشــــارك في الـــــعــــديــــد من
ـــهــرجـــانــات احملـــلــيـــة والــعـــربــيــة ا
والـدولـيـة مـنـهـا مـهـرجـان تـغـيـيـر في
غرب ونال جائزة افضل فيلم روائي ا
قصـير كذلك شـارك في مهـرجان اربيل
الـــســـيـــنـــمـــائي ومـــهـــرجـــان الـــنـــهج

السينمائي الدولي الثالث).
 مـوضـحـا (هـذا الـفـيـلم لـم يـرى الـنور
لــوال االرضــيـة الــتي وفـرهــا له كل من

مــتـــقــنـــة وتــلك الـــقــدرة فـي الــتالعب
ــكــان اظــهــرت لــنـا بــالــزمـن وبــنــاء ا
ـــكن ان تـــشـــكل في قـــدرات رائـــعـــة 
ـسـتـقـبل الـقـريب مـشـاريع حـقـيـقـية ا

واســمــاء مــهــمـة فـي فــضـاء
السـيـنمـا وهذه االفالم
ــشــاركـــة تــنــوعت ا
مــابـ الــواقـعــيـة
والــــــــرمــــــــزيـــــــة
والــكــومـــيــديــة
فـــــــــــضـال عـن
االفــــــــــــــــــــالم
الــــواقـــعــــيـــة
اخملــــتـــــصــــة
بـــــاجلـــــوانب
االنـــســـانـــيـــة
والــثـــقــافـــيــة
وحتــــيـــة لـــكل
مـن ســــــــــــــاهـم
بـــــصــــــنــــــاعـــــة
هـــــذاالـــــفــــــيـــــلم

هرجان). وا

اريانا غراندي

الـسـرطـان فـي مـعـهـد كـوري الـواقع
في الــعـاصــمـة الــفـرنــسـيــة بـاريس
مـرتـديـاً زي القـرصـان الـشـهـيـر جاك
سـبـارو. وإرتــدى ديب الـزي
ـا إشــتـهـر به ذاته الـذي طــا
في ســــلــــســـلــــة قــــراصــــنـــة
الـــكـــاريـــبـي في حـــ وضع
اخلــــوا الـــــكـــــثـــــيـــــرة في
أصــــــــــابـــــــــــعـه وأضــــــــــاف
ناسبة. كما اإلكسسوارات ا
تـبــادل احلـديث مـع األطـفـال
ــركــز الـــطــبي ومن ثم في ا
الــتــقط مـــعــهم ومع الــطــاقم
الطبي الصور الكثيرة. يُذكر
ـــرة األولى أنـــهـــا لـــيـــست ا
الـتي يقـوم بـهـا ديب بـزيارة
ـستـشفى سـرطان مفـاجئـة 
إذ قام بـذلك سـابقـاً في كـندا

وأستراليا.

اســـتــرلــيــني كــمـــا شــاركــهــا في احلــفل
الـنـجـوم أمـثـال جـاسـتـ بـيـبـر ومـايـلي
سـايرس  وكـايـتي بـيـري وروبي ولـيـامـز

وغيرهم.
وبَــعـــد هــذا الــفــعل اخلــيــري تــواصــلت
ــســؤولــة عن تــســلــيم شــرف الــلّــجــنــة ا
الفروسـية مع غـراندي ودعتـها إلى حدث
ها ليـأتي رد أريانا بالرّفض حيث تكر
قـالت (أن الــوقت مـا زال مــبــكـرا السـتالم
) كـمـا أشــار مـصـدر مُـقـرّب هـذا الــتّـكـر
لصحيفة ذا صن البـريطانية بأنّ غراندي
ما زالت في حالـة حُزن على األرواح التي

فُقدت في حفلها بعد الهُجوم الصّادم.
وعلى الرّغم من فرحتها بهذا التّكر إال
أنّ أريـــــانــــا تـــــخـــــشى أن يـــــرى بـــــعض
ُــتــضـررين قُــبــولـهــا لـلــقب الــفـروســيـة ا

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - قــررت
ـيــة أريـانـا غـرانـدي رفض الـفــنـانـة الـعـا
اســـتالم لـــقب شـــرف الــفـــروســيّـــة الــذي
ــلـكـة إلــيـزابـيث لــكل من يُـقـدم تــمـنـحه ا
ّ دعوة خدمة لـدول الكـومنويـلث حيث 
غراندي لـلحصـول عليه تِـجاه ردّة فعـلها
بـعــد الـهـجـوم اإلرهـابـي الـذي اسـتـهـدف
ـاضي حــفـلــهـا في مــانـشــسـتــر الـعــام ا
والـذي راح ضـحيـته 22 شـخـصًـا وجُرح

ئات. فيه ا
فبعد الهُجوم اإلرهابي بأسبوع عادت
غــرانـدي إلى مــانـشــســتـر وأقــامت حـفال
خيـريّاً من أجـل جمع الـتّبـرّعات لـعائالت
الـضّـحـايـا ودعـمـهم وأطـلـقت عـلـيه اسم

One Love Manchester
حيث جمعت من خالله  17 مليون جنيه

ـــة ي بـ (عـــد الـــتـــكـــر
اإلحــســاس) لــذا اعــتـذرت

عـــلـــمًــا عن اســـتـالمه بـــكُل أدب
بأنّها حصلت على مـواطنة مانشستر
الــفـخــريـة بــعـد احلــفل اخلـيــري الـذي
ًا أقامـته بعـد الهُـجوم اإلرهـابي تكـر

لها.
يُــذكــر أنّ الــنــجــمــة الــهــولــيــووديــة
أجنـيلـيـنـا جولي حـصـلت عـلى لقب
ــلــكـة ي من ا الــفــروســيـة الــتــكــر
إلــــيــــزابــــيـث عـــام 2014 وذلك عن
اخلــدمــات الــســيــاســة اخلــارجــيـة
ـتـحــدة الـتي قـدّمـتـهـا لـلــمـمـلـكـة ا
بــاإلضـافـة إلى عــمـلــهـا في حــمـلـة
إنهـاء العنـف اجلنسي فـي مناطق

احلُروب.
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جوني ديب

{ بـــاريس  –وكـــاالت - فـي لـــفـــتـــة
إنـسـانــيـة مـنه فـاجــأ الـنـجم جـوني
ديـب األطــفـــال في مـــركـــز مــعـــاجلــة

شيرين
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