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صري كر فهمي لـبطولة الفيلم ا
ـــشـــاركـــة في الـــذي أعـــلـــنـت عن ا
صـريـة ياسـم ـمثـلـة ا بـطـولته ا
رئــيس.الـــفــيــلـم من إخــراج هــادي
الـبـاجــوري وبـدأ الـقـائــمـون عـلى
العمل التحضـيرات األولية للفيلم
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كــــشف اخملــــرج مــــحـــمــــد ســــامي
بتـدوينـةٍ نشـرها عـبر حـسابه على
ـنتج (إنسـتغـرام)(عن تعـاقده مع ا
وائل عـــبــــد الـــلـه إلخـــراج فــــيـــلم
الـعـمــيل صـفـر من بـطــولـة الـفـنـان
ن وتار أكـرم حـسـني وتـأليـف أ
وإنـتـاج وائل عـبـدالـله). و لن يـبدأ
حسني تصوير الفيلم قبل انتهائه
من مــســلــسـل (تــيــمــون وبــومــبـا)
ــقــرر عــرضه في شــهــر رمــضـان ا
ــقــبل. عــلـمــاً أن اخملــرج مــحــمـد ا
ســـامي يـــتــولى كـــتــابـــة وإخــراج
مـسـلـسل (الـبـرنس) الـذي يـخوض
بـطــولـته الـفــنـان مـحــمـد رمـضـان
وتـشـيـر الـتـوقـعـات لـعـرضه أيـضاً

في شهر رمضان من العام.2020
ــمــثل عــلى صــعــيــد آخــر أنــضم ا

ي Âö∫ تسلق اجلبال محور أفالم مهرجان عا √
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صريـة غادة عادل أنها خضعت ـمثلة ا كشفت ا
جلـراحـة دقـيـقـة عــاجـلـة شـارحـة (أنـهـا شـعـرت
بـآالمٍ ال حتتـمل في مـنطـقة الـبطن فـتوجـهت على
ـسـتـشـفى. وبـعد الـفـحـوصـات تـب الفـور إلى ا
إصــابـتــهـا بــالـتــهــابٍ حـاد في الــزائـدة الــدوديـة
اســتـلـزم خــضـوعـهــا جلـراحـة الســتـئـصــالـهـا).
وطـمـأت اجلـمـيع بـأنـها أصـبـحت بـحـالـةٍ صـحـية
ستشفى جيدة مـشيرةً إلى (أنها لم تمكث في ا
ـوقع ايالف (أنها ). وقالت وفـقا  إال يومـاً واحداً
حتــتـاج إلى تــمـضــيــة بـقــيـة األســبـوع في فــتـرة
ــواصـلـة عـمـلـهـا الـفـني). نـقـاهـة قـبل أن تـعـود 
وكـانت عــادل قـد وافــقت عـلى مــشـاركـة الــفـنـان
مــحـمـد رمــضـان في بــطـولــة مـســلـسـلـه اجلـديـد
ـقـرر عـرضه في شـهـر رمـضان من (الـبـرنس) ا
ـقـبل.هـذا وشـاركت عـبـر حـسـابـهـا عـلى الـعـام ا
إنـسـتـغـرام صورة كُـتِبَ عـلـيـها (قـلـبـكم يـسـتحق

السعادة).

الـــذي يـــدور في إطـــار رومــانـــسي
ـقــرر الــبـدء في اجـتــمــاعي ومن ا
ـقـبل. تـصـويـر مـنـتـصف الـشـهـر ا
يــشــار إلـى أن فــهــمـي أوشك عــلى
االنـتــهـاء من تـصــويـر فــيـلم ديـدو
ــمــثــلـون ويــشــارك في بــطــولــته ا
بيـومي فؤاد أحمـد فتـحي حمدي
ـرغــني مـحـمـد ثـروت وآخـرون ا
تألـيف كر فـهمي وإخـراج عمرو
صالح. هـــذا وتــشـــارك رئـــيس في
بطـولة فـيلم لص بـغداد إلى جانب
مـثـلـون مـحـمـد إمـام فـتـحي عـبد ا
الـوهاب أمـينـة خلـيل محـمد عـبد
الـرحـمن ومــجـمـوعــة من ضـيـوف
الــــشـــرف ومـــنــــهم أحـــمـــد رزق
وصـالح عـبــد الــله تــألـيف
تــامـر إبــراهـيم إخـراج

أحمد خالد موسى.
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ــؤرخ وأول ســفــيـر الـبــاحـث وا
لـدولة فلـسط في الـعراق نعته
ى جنله يـعرب واياب و عـائلـته 
ونــــيــــنـــا وشــــيـــعــــته االوســـاط
الــدجـبـلـومـاسـيــة واالجـتـمـاعـيـة

ـاضــيـة. وتـقـام ـنــيـة في دبي اجلـمــعـة ا حـيـث وافـته ا
الفاحتة على روحه في النادي االردني بدبي.
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ي الـعـراقـي  تـكـلـيـفه االكـاد
بـأدارة مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
بـبغـداد- الـدراسـة الصـبـاحـية
ي ضـــــيــــاء خـــــلــــفـــــا لالكـــــاد

القيسي.
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الصـحـفي والـشاعـر الـعراقـي نعـته االوسـاط الـثقـافـية
ـــــوت اثـــــر مــــرض واالعالمـــــيـــــة بـــــعـــــد ان غـــــيــــبـه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. عضال
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ـقــيم في دولـة االمــارات الـعــربـيـة ـصــور الـعــراقي ا ا
افـتـتـح مـعـرضه الـشـخـصي اجلـديـد في قـاعـة كـالـري

ازابيال  في دبي.
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ـمــثل الــســوري يــحل كــضــيف شــرف عــلى الــفـيــلم ا
الـســيـنـمـائـي الـروائي الـطــويل (الـبـحث عـن جـولـيـيت)

ؤلفه ومخرجه زهير قنوع.
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الفـنان الـسوري يـنـتظـر انتـهاء الـتـحضـيرات لـتصـوير
ــتـبـقـيـ من مـسـلــسل (احلـرمـلك) لـلـكـاتب اجلـزأين ا

سليمان عبد العزيز و اخملرج تامر اسحاق.
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قيمـة في بريطانـيا شاركت بقراءة الشـاعرة العراقـية ا
شعـرية في اجللسة الـتضامنيـة مع الشباب في ساحة
التـحرير والتي أقامتها اجلاليـة العراقية بلندن اجلمعة

اضية. ا
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كتبة الوطنية ضمن ي االردنـي ضيفته دائرة ا االكاد
أمسـيـات نشـاط (كـتاب األسـبـوع) للـحـديث عن روايته

. (1989)
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فـلسـيف عصـام و الـتصـوير فِي مـقر
تدريبـات الفرقـة  في مدينة سـتوكهولم
الـــســويــديـــة واكــدن ايـــضــا من خالل
رســـالـــتـــهن (انـــهن يـــنـــشـــرن احملـــبــة
والـــــسالم مـن خالل أغـــــاني الـــــتــــراث
الـعراقـيـة الـتي تـبـثـها  الـفـرقـة بـقـيادة

ايسترو عالء مجيد). ا
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وجــهت عــضـوات فــرقــة طـيــور دجــلـة
رسـالـة مـصـورة قـصـيـرة الـى الـشـباب
ـنتفض  حـاولن من خاللها العراقي ا
بــيــان هــويــتــهن بــتــنــوع ثــقــافــاتــهن
ولــهــجــاتـــهن من خالل فــيــلم قــصــيــر
ــونــتـاج صــوره ســمـيــر مــزبــان امـا ا
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ضمن فعاليات خيمة سينما الثورة
في يومها اخلامس عقدت مساء
اضي جلسة نقاشية حول السبت ا
سرح والثورة) أدارها اخملرج (ا
عالء قحطان وضيفا اجللسة  هما
اخملرجان حترير االسدي وباسم
الطيب  وتلى اجللسة عرض اربعة
هند رشيد افالم هي  : (سلمية) 
هند الطيب و(عودة الروح) 
و(البنفسجية ) لباقر الربيعي
و(ابيض) حلس العكيلي.
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كــشـفت الــفـنــانـة أسـيـل عـمـران في
لقاء مع  بـرنامج إنسايـدر بالعربي
عن حتضـيراتهـا في الوقت احلالي
خلــوض أولى جتـاربــهـا فـي مـجـال
ـرة األولى الــسـيـنـمـا والــتي تـعـد ا
لـهـا في مشـوارهـا الـفـني وحتدثت
أيــــضًـــا خالل الــــلـــقـــاء عـن بـــعض
الــتــفــاصــيـل اخلــاصــة بــفــيــلــمــهـا
اجلــديـد.وقـالـت عـمـران (أن الــفـيـلم
سـيكـون ذا طـابع مـوسـيقي راقص
وسـيــحـمـل في طـيــاته الــكـثــيـر من
التجـارب اجلديدة بـالنسـبة لها في
رحلتها الفنية) مؤكدة (أنها تشعر
بـــحــــمـــاس شـــديــــد خلـــوض أولى
جتـاربـها فـي عالم الـسـيـنـما). وعن
تـفــاصـيـل الـعــمل اجلــديـد كــشـفت
عــمـــران بــعض مالمح الــدور الــذي
سـتقـدمه حـيث ستـجـسد دور فـتاة
شـامــيـة تــتـحـدث بــهـلــجـة شــامـيـة
ـــوقع أردنــــيـــة وأضــــافت وفــــقــــا 

البوابة(أن الـفيلم سيتـضمن القليل
من أجـــــواء عـــــالم ألـــــيـس في بالد
الـعـجـائب) وعن اسم الـفـيـلم قـالت
ــــمــــكن أن يـــــحــــمل اسم (أنه مـن ا
مـانــهـاتن كـيــنغ كـتــسـمـيــة أولـيـة).
وكـــانت هـــنـــاك مـــشـــاركـــات بــارزة
اضية حيث لعمران خالل الفترة ا
ظــهـرت مع تــامـر حــسـني من خالل
كــلـيب نــاسـيــني لــيه وشـاركت في

السـباق الـرمضاني مع
قــــصي خــــولي في
مـــــــســــــلـــــــسل
هــــــــــــــــــــارون

الرشيد.

ساء تخرج تشعـر بالكآبة من فترة الخرى لكنك في ا
إلصالح نفسيتك.
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يوم النـجاحات  عليك عدم التـفريط بالفرص التي قد
حتصل عليها.
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تـدهـورة مع مـن حتب و تـستـمع تـتـجـاوز االوضـاع ا
مع أصدقائك.رقم احلظ  9
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ؤثرة عـليك فال الـعاطـفة والـغيـرة هي اكثـر العوامـل ا
جتعلها تدمرك.
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االوضاع واالحـداث حولك قد جتـعلك تـدخل في كآبة
منذ الصباح .
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ال حاجـة لـلـتردد وفـقط عـلـيك قـول نعم لـكي تـاخـذ ما
تريد .
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ـلـل مـسـيـطــران عـلـيك لـذلـك تـتـراكم لـديك الـكـسل وا
االعمال.رقم احلظ . 8
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 احلظ في مقدمة الداعم لك منذ الصباح و يسير
اعمالك بكل سهولة . 
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ــقـربـ قـد يــحـدث بـعض اخلـالف بـيـنـك وبـ احـد ا
رقم احلظ . 2 اليك 
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في الــصـبـاح قـد تـهــتم بـبـعض االمـور الـعــائـلـيـة لـكن
ساء تتفرغ لترفيه نفسك . با
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ــفــضل عــدم  تــشــعــر بــالــتــعـب في الــصــبــاح من ا
نزل. اخلروج من ا
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ــزاجـيـة لــيـست مـن سـمـاتـك لـكـنــهـا كــذلك في هـذا ا
اليوم.رقم احلظ .5
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أشــطب مـرادف الـكــلـمـات أدنـاه
ـــكن بـــجـــمـــيع االجتـــاهـــات و
شــطب احلــرف اكــثــر من مــرة 
مع احلل الصـحيح حتصل على
حـــــروف تــــشـــــكـل الـــــكـــــلـــــمــــة

طلوبة:(والية امريكية): ا
عاصي احلالني  –وائل كـفوري
 –ديانـا حداد  –صـابر الـرباعي

 –جلفار  –مجالت  –باسكال –

ايهاب  –حمد  –ذهب  –اصالة
 –مـحـمد حـمد  –مـحمـد فؤاد –

فـضل شـاكـر- لـطـيـفة  –نوال –
كـلودا  –جـورج وسوف  –جهه
 –رمل  –مـرسـاة  –وداد  –دهن

 –برد  –موناكو  –جرير  –امل.
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ــهــرجــان ـــاضي ا اخـــتــتم االســبــوع ا
ــغـــامــرات ي الفالم اجلـــبـــال وا الــعـــا
واحلــضــارات الــغــريـــبــة واســتــغــرقت
عــروضه من  12ـ 16تـــشــرين الـــثــاني
اجلـاري في مديـنـة غراتس الـنـمسـاوية
بإحـتفـاليـة توزيع اجلوائـز على االفالم
الـفـائـزة الـتي حـصـدت كـامـيـرات األلب
الـذهـبيـة عـلى مـسـرح صالـة شـتـيـفاني
ـســتـشـار وقــام ا ــؤتـمـرات في قــصـر ا
ـديـنـة كــونـتـيـر ريـغـلـيـر الــثـقـافي في ا
دينة وكضيف شرف ونيابة عن عمدة ا
 بتقد اجلـائزة الكبرى لـلمهرجان في
الـلـيلـة الـطويـلـة للـفـلم الفـائـز ايسـلـندا
الساحرة وفي ليلة اخلتام وعرضت كل
االفـالم الـفــائــزة لـغــايــة صـبــاح الــيـوم
الـتـالي. ويــقـام مـهـرجـان افالم اجلـبـال
سنويا في شـهرتشرين ثـاني في مدينة
هرجان منذ انطالقته غراتس ويرأس ا
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ي عـام  1986مــتــســلق اجلــبــال الــعــا
شهـور روبرت شاور وفي هـذا الشهر ا
ــهـــرجـــان في شــوارع تـــرفـــرف اعالم ا
ــديـنــة وعـلى جــبل قــصـرهــا في قـلب ا
ـدينة وفريق العمل كل دينة وهيأت ا ا
ـهرجان وتكـون قبلة الوسائل الجناح ا
ــــتـــــســـــلــــقـي اجلـــــبــــال فـي الــــعـــــالم
ــنـتـجـ واالبـطـال والـســيـنـمـائـيـ وا
باالضـافة الى عـشاق الـسيـنمـا واجلبل
ـهــرجـان في والـثــلج. وعــرضت افالم ا
عدة صاالت ومنها دار سينما شوبارت
وصــالـة شـتـايـامـارك في ثالث صـاالت 
والـصــالــة الــزرقــاء وامـا االحــتــفــالــيـة
الـرســمــيــة تــكـون كــالــعــادة في صــالـة
ؤتمرات وهي بـدورها قطعـة فنية من ا
ارث النمـسا.وهنـاك اربع جوائز كـبيرة
ــهــرجــان وهي اجلــائـزة الــكــبـرى في ا
كـــــامـــــيـــــرة األلب غـــــرانـــــد بـــــريـــــكـس
كامـيرة ألب الـنمـسا وجـوائز الذهـبيـة
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واحلــفـر في الــصـخــر والـتـزحــلق عـلى
الـــــثـــــلـج واجلـــــلـــــيـــــد وهي طـــــاقـــــات
السـتـكـشـافـات الـبـشـر والـطـبـيـعـة مـعـا
ووجــود االبــطــال احلــقــيـقــيــ لالفالم
واســعــدنـي كـثــيــرا لــقــائي والكــثــر من
هرجان بشخصيات عقدين في تغطية ا
حفروا اسمـائهم في قمـة جبل ايفرست
وجبـال الـعالم ومـنهم صـديـقي متـسلق
ي والـكــاتب الــكـســانـدر اجلــبــال الـعــا
لـفـوف من بـولـونـيـا الـذي قـال : ال اقـدر
ان اتـــصـــور مـــديـــنـــة غـــراتس من دون
مــــهـــــرجــــان افـالم اجلــــبـــــال!. اجلــــبل
هـرجان ال يـنسيـان عشـاقهـما ولذلك وا
ــا ـــؤتــمـــرات تــكـــر عــرضت صـــالــة ا
لـلــمـتــسـلق الــراحل هــانـز يــورغ فـلــمـا
يـا وكان رؤيـة خاطـفة عـلى حياة تكـر
الـراحل والنه كـان قـدوة وصـورة طـيـبة
لــعــشـاق اجلــبل وااللب بــاالضــافـة الى
شخصـيته احملبـوبة واستـغرق الفلم 3

تـقـديـرية اخـرى. وتـألـفت هـيـئـة حتـكيم
ـهـرجـان لـهـذه الـدورة من كـريـسـتوف ا
كــريل ـ الـــنــمــســا فــيـــلــمــا بــراديــتــو ـ
ريــبــيـكــا مــارتــ ـ الــواليـات الــنـمــســا
ــتــحــدة االمــريــكــيــة. وتــنــوعت افالم ا
هـرجان مـا ب االسـتكـشافـات وجبال ا
األلب  21فـــيــلـــمـــا وريـــاضـــة اجلـــبــال
والـــطـــبـــيـــعـــة  41فـــيـــلـــمـــا والـــبـــشــر
واحلضارات  24فليما والشيء اجلميل
ـــهــرجـــان حــضـــور االبــطــال في هــذا ا
ـــســرح ـــغـــامـــرين عـــلـى خـــشـــبـــة ا وا
واحلــديـث عن افالمــهـم اخلــارقــة الــتي
تــشــد االنــفــاس وابــطــال يــحـفــرون في
الــصــخــر وتـــوغل في كــهـــوف غــريــبــة
ومـغـامـرات الـقـطب .  وعـرضت صـاالت
دار شـوبارت االفالم الـسـاحرة وبـعـدها
تـنـتقـل الكـامـيـرة ومعـهـا اجلـمـهور الى
ـؤتــمــرات والـصــاالت االخـرى صــالــة ا
لـعــرض االفالم حـول اجلــبل والـتــسـلق

دقـــــائـق ووقف احلـــــضـــــور دقـــــيـــــقـــــة
حـــــــــــداد عـلى روحه  مـهـرجان افالم
اجلــبــال نـــافــذة خـالبــة عــلـى اجلــبــال
ـــغـــامـــرات واالقـــوام واحلـــضـــارات وا

الـــــغـــــريـــــبـــــة فـي غـــــراتس
النمساوية.

عضوات فرقة طيور دجلة يدعمن شباب التحرير

كر فهمي

UNðUO UF  q «uð …—u¦ « ULMOÝ

أسيل عمران

dNE  w  Âd−Ž

œb−²
ÊU e « ≠  wÐœ

طـربة الـلبـنانـية  نـانسي عـجرم صـدمة أحـدثت ا
ايجابـية حملبيها بأحدث إطاللة لها في آخر حفل
أحيـته في دبي اذ اعـتمـدت لوك جـديد من خالل
اخـتـيـارهــا فـسـتـانــا بـالـلــون اخلـردلي وهـو امـر
نادرا ما نـشهده عـند عجرم الـتي تفضل االلوان
عـجبـون بـاطاللتـها ان(الـفسـتان الغـامـقة.وقـال ا
راق ألبـــعـــد احلـــدود أكــان مـن نــاحـــيـــة قــصـــته
وقمـاشه اضافـة الى انه بـسـيط جدا ال زخـرفات
وال رسومات عـليه لكن كان ينقصها حزام يحدد
اخلـصـر بـشـكل أفـضل وألضـافـة حـركـة لـهذه
ــنـطــقـة من اجلـسـم لـكن اجملــوهـرات الـتي ا
اخـتارتـهم مع الـفسـتـان يلـيـقون مع فـكرة
االطاللـة. من نـاحـيـة ثـانـيـة يـليـق الـلوك
اجلديد وقـصة الشعر الـتي اعتمدتها
والـلـون الذي اخـتـارته علـيـها بـشكل
كـبـيـر وأضـاف حــيـاة وحـيـويـة الى
وجــهـهـا ومالمـحـهــا الـنـاعـمـة أمـا
طـلـوب خصـوصا ـكـياج فـهـو ا ا
من نـــاحــــيـــة لـــون قــــلم احـــمـــر
ـكـنـنـا ان نـقـول في الـشـفـاه. 
الــنـهــايـة ان اخــتـيـار نــانـسي
موفق وأُعـجبنا بهـذا التغيير

الذي قامت به).


