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على الرغم من األوضاع
السياسية واالقتصادية
ر بـها الـصعـبة الـتي 
لــبـنـان انـطـلـقت مـسـاء
ـــــاضي اخلــــــمـــــيـس ا
النـسخـة اخلامـسة من
مــــهــــرجــــان بــــيــــروت
لـألفالم الــــــفــــــنّــــــيــــــة
الـوثـائـقـيـة (بـاف) في
اجلــامـعـة األمــريـكـيـة
فـي بـــــــيـــــــروت حتت
عـنــوان (الــتـغــيــيـر).
ــهــرجــان وافــتــتـح ا
بــــــعــــــرض فـــــــيــــــلم
(ليـوناردو-األعـمال)
مـن إنـــــــتــــــاج عــــــام
ويـــــعـــــرض .2019
هـــذا الـــفــيـــلم عـــلى
مـدى  85دقــيــقـة مــحــطــات من
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تميزة التي اخرجها الشاب حيدر حس فيلم (ريسايكل) √ULŽ‰∫ من االفالم ا

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت -
تـحركة احتفظ فـيلم الـرسوم ا
(فـروزن (2بــصــدارة إيـرادات
الـسـيـنـمـا بـأمـريـكـا لألسـبـوع
الــــــثــــــالـث عــــــلـى الــــــتــــــوالي
مــحـــقـــقــــــــا  34.7 مــلـــيــون
دوالر. الــفـــيــلم بـــطــولـــة تــوم
هـــــانــــكـس ومـــــاثــــيـــــو ريس
وتخـرجه مـاريال هـيـلر. كـما
ـــة احــــتـــفـظ فــــيـــلـم اجلــــر
واإلثـارة والـكـومـيـديـا أعداء
كـــثــــيــــرون (نـــايــــفـــز أوت)
ــركــز الــثــاني مــســجال بــا
إيرادات بلغت  14.2مليون
دوالر.والـــفــــيـــلـم بـــطــــولـــة
دانــــيــــال كــــريـج وكــــريس
إيــفــانــز وأنــا دي أرمـاس
وجــــيــــمي لـي كــــورتــــيس
ومــــايــــكل شــــانــــون ومن
إخــــــــــــــــــــراج ريـــــــــــــــــــان
جـونسـون.كـمـا ظل فـيـلم
احلركة والسـيرة الذاتية
(فـورد في فـيـراري) في
ركـز الثـالث بـإيرادات ا
بــــلــــغت  6.5 مــــلــــيـــون
ـون دوالر. والــفــيــلم بــطــولــة مــات د
وكريستيان بيل وجون بـيرنثال وكاترينا
بــالف ومن إخــراج جــيــمس مــاجنــولــد.
وتـــــقــــــدم الــــــفـــــيــــــلم الــــــدرامي كــــــوين
ــركــز وســلــيم(كـــوين أنــد ســلـــيم) من ا
ـركـز الـرابع محـقـقا 6.5 اخلامس إلى ا
مــلـيــون دوالر.والــفــيــلم بــطــولــة دانــيـال
كالـويـا وجـودي تـيـرنـر سـمـيث وبـوكيم
وودبـ وكــلـو سـيــفـيــني ومن إخـراج
مـيلـيـنـا مـاتـسـوكـاس.وتـراجع الـفـيلم
الـــدرامـي يــــوم جـــمــــيل فـي اجلـــوار
(أبيوتـيفـول دي إن ذا نيـبورهود) من
ـــركــز اخلـــامس ـــركــز الـــرابع إلـى ا ا

بإيرادات قدرها  5.2مليون دوالر.

لـقاءات مع خـبـراء وأمنـاء مـتاحف
ـــــيــــــ الـــــذين ومـــــؤرخـــــ عــــــا
يـــســـتـــعـــرضـــون أشـــهـــر أعـــمـــال
دافــيـــنــشي ومن بــيــنــهــا لــوحــات
(مـونـالـيـزا) و (الـعـشـاء االخـيـر) و
(مـخـلص الــعـالم) وغــيـرهـا. وكـان
ــــهــــرجــــان قــــد تـــأجـل من أوائل ا
ـظـاهرات تـشـرين الـثانـي بسـبب ا
هـرجان في لـبنـان.وقالت رئـيسـة ا
أليس مـغبـغب كرم (هـذه اإلنطالقة
هرجان الصعبة للـدورة اخلامسة 
بـيـروت لألفالم الـفـنـيـة الـوثـائـقـية
في الـظـروف األكـثـر صـعـوبـة التي
نعيـشها نريدهـا ونعلنـها مشاركة
في ثـورة الـلبـنانـيـات واللـبـنانـي
في ســـبــيل وطـــنـــهم ومــســـتـــقــبل
أبــــــــنـــــــائــــــــهـم).وأضــــــــافـت (رغم
الـتـراجيـديا الـتي تـعصـرنـا عنـدما
نرى شبابنا ينتحرون هربا من ذل
الفقر نصرّ عبر هذه العروض على

ـعـلم اإليـطـالي لـيـونـــاردو حـيـاة ا
دا فـــيـــنــشي   1519-1452 الــذي
يعـتبر أحـد أعظم عبـاقرة البـشرية
الــــذي وصف بــــأنـه رمــــز عــــصــــر
الــنــهــضــة.وبــدا الــفــيــلم وهــو من
إخراج الـبريـطاني فـيل جرابـسكي
وكـأنه مـعـرض جـوال ألهم لـوحات
دا فــيــنــشي حــيث تــدور بــ مـدن
ـــعــــلّم الحــــقـــة لــــوحــــات ا عــــدّة 
اإليـطــالي. بـ لـنــدن وفـلــورنـسـا
وبـاريس وسان بـطـرسبـرج يدخل
ــعـارض ــتــاحف وا الــفــيـلـم إلى ا
ــيـة لـلـبــحث عن أبـرز أعـمـال الـعـا
دافـــنـــشي.ويـــعــد الـــفـــيـــلم رحـــلــة
حـصــريّـة تـســبـر أغــوار كلّ لـوحـة
مـنسـوبة إلى لـيونـاردو دا فيـنشي
بــنــوعــيــة فــائــقــة الــدقّــة وعــالــيـة
الــوضــوح غـــيــر مـــســبــوقـــة عــلى
اإلطـالق.وتــواكب كــامــيــرا اخملـرج
كرابسكي رحلة دافينشي من خالل
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ملكة جمال باكستان السابقة لقيت مصرعها في والية
مـاريـالنـد االمـريـكـيـة اثـر حـادث سـيـر مـروع بـانـقالب

سيارتها. وتبلغ نافيد من العمر  32 عاما.
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رئــــيس حتـــــريــــر جـــــريــــدة كل
االخــــبــــار الـــــعــــراقــــيــــة ألــــغى
االحـتفال السنوي بصدور عدد
اجلـــريــدة األول في  7 كـــانــون
ـــا الرواح شــهــداء االول تــكــر
الـتظـاهرات الـشعبـية فـي بغداد

واحملافظات.

dO¼“ b− √

الـتــدريـسي في مــعـهــد الـفـنــون اجلـمــيـلـة  –بــغـداد –
الــدراســة الــصــبـاحــيــة تــســلم رئــاســة قــسم الــفــنـون

عهد خلفا للفنان ماجد العشماني. سرحية في ا ا
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ـعـنـون الـشـاعـرة الـسـوريـة احـتـفت بـتـوقـيع ديـوانـهـا ا
) بجـلسة اقيمت في قـاعة االجتماعات (أنثى الـياسم

بنى محافظة طرطوس.
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ســكــرتـيــر اجلـمــعـيــة الـعــراقــيـة حلــقـوق االنــسـان في
تحـدة ألقى محـاضرة في أربيـل بعنوان (ال الواليـات ا
شـروعـة) في اطار رأة نـعم حلـقوقـهـا ا للـعـنف ضـد ا
رأة احلـملة الـوطنية  16 لـيوم منـاهضة العـنف ضد ا

ركز االجتماعي في عينكاوا. قام في قاعة ا ا
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كـتبة الـوطنـية بـعمان الكـاتب االردني  ضيـفته دائـرة ا
ضمـن أمسـيات نـشـاط (كتـاب األسـبوع) لـلـحديث عن

كتابه (وليد سيف: أديباً ومفكراً).
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الطـالب في جامعة دهوك نال فيـلمه (التحدي) اجلائزة
األولـى في مــهـــرجــان الـــشــارقـــة لالفالم اجلـــامــعـــيــة

شاركة  23 جامعة عربية و 60 عمال فنيا.
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الـكـاتـبـة االردنــيـة ضـيـفـهـا صــالـون أرسـطـو الـثـقـافي
بـأمـسـيـة قـصـصـيـة وحـواريـة قـدمـهـا الـروائي مـحـمد

الصاحلي ورافقها على الكيتار يزن أبو سليم.
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وشـعبها وقالت ( فعالً انتم أهل للثقة
وحتيا مصر).

على صعيد آخر يواصل اخملرج محمد
زهـيـر رجب تـصـويـر مشـاهـد مـسـلسل
ـة بــروكــار في أحــيــاء دمــشـق الــقــد
وتــــدور أحـــداثه في عـــام  1942خالل
فــتــرة االحــتالل الــفــرنــسي لــســوريـة
ويـتـحـدث عن صـنـاعـة الـبـروكار خالل
هـنـدس تـلك الـفتـرة ومـحاولـة أحـد ا
الــفــرنـســيــ سـرقــة هــذه الـصــنــاعـة
واخلـروج بصنـعة اجلاكـار كي يضرب
الــبــروكــار وهي أنــواع مـن األقــمــشـة.
وتـدور األحـداث في احلـارة ويـتـنـافس
شـخصان على الزعامة وتنشب بينهما
عــــدة مـــشـــاكـل األول عـــبــــد الـــهـــادي
الـصباغ أبـو النور الـذي يتاجـر بخيط
الـذهب والـثـاني زهـير رمـضـان عزمي
بــــــيـك الـــــــذي يــــــتــــــاجـــــــر بــــــخـــــــيط
ـسـلسل الـفـضـة.ويـشارك فـي بطـولـة ا
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مثلة السورية سوزان جنم  تعرضت ا
الــديـن لــلــســرقــة فـي مــطــار الــقــاهــرة
الـدولي .وقـالت في فـيديـو نشـرته عـبر
حـسـابـهـا الـرسـمي عـلـى  اإلنـسـتـغرام
(فـي احلــقــيــقــة ألول مـــرة في حــيــاتي
أسـافـر بـدون حقـيـبـة يـد ووضعت كل
ـاس أغــراضي الــثـمــيـنــة من ذهب و أ
ونــقـود في احلــقـيـبــة الـكـبــيـرة والـتي
سـرقت مني في مطـار القاهرة الدولي)
.أضـــافت(أشـــكــر كل رجـــال الــشـــرطــة
ـطــار الــذين والــبــحث اجلــنــائي فـي ا
تـابعـة حثـيثـة و بجـهد كـبير عـملـوا 
حـتى تمكنـوا من الوصول إلى الفاعل
ـنــطـقـة وتــمت مـداهــمـته فـي مـنــزله 
الـــشــرقــيــة وتـــمــكــنـــوا من إرجــاع كل
ـتـلـكاتي عـلى الـرغم من أن الـسارق
كـان قـد قـام بـالتـصـرف بـهـا ).وخـتمت
ــصــر الــفــيــديــو بــتــوجــيه الــتــحــيــة 
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حصل الفنان تـامر حسني على لقب أكثر فـنان مؤثر وملهم في العـالم ضمن موسوعة غينيس
ناسبة ناشـراً لقطات من احلفل حلظة استالمه لـلجائزة عبر حساباته ية. واحتـفل بهذه ا العا
عـلى مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي وعـلق كـاتـبـاً عـبـر حسـابه عـلى إنـسـتـغـرام( كـسـرنـا الرقم
ي القـد بـأكـثر من ضـعـف احلـمـدلله. تـامـر حسـني. يـدخل مـوسوعـة جـينـيس ريـكورد الـعـا
كـأكثر فـنان مـؤثر و مـلهم في العـالم).وفيـما شـارك تغريـدات التـهنـئة عبـر حسـابه على تـويتر
عـلّق على صور احلـدث عبر حـسابه اخلاص على فـيسبـوك(من اجمل و اعظم ايـام حياتي يوم
دخـولي مـوسـوعة جـيـنـيس ريكـورد كـأكـثر فـنـان مـلهم و مـؤثـر في الـعالم و الـلي مـفـرحني و
مشـرفـني اني حـصـلت عـلـيـها عـلى مـسـتـوى الـعـالم مش الـشـرق األوسط بس و كـمان اني
احصل عـليـها في السن دا و بـالقـيمة دي انـا فعالً فـرحان من كل قلـبي. احلمـدلله).وكان
راكـز التجـارية أبوظـبي بدولة اضيـة حفال لغـنائيـا في احد ا حسنـي قد أحيـا  اجلمعـة ا
االمـارات الـعـربــيـة  وخالل احلـفل أعــلن عن دخـول حـســني مـوسـوعـة غــيـنـيس لألرقـام
ركز التجاري للمعجب ليسجلوا عليها القياسية بفـضل اللوحة الضخمة التي أعدها ا
رسائلهم حلسـني وحسب معايير حتطيم الرقم القياسي جاءت اللوحة كأكبر مشاركة
فـضل في بـلـد ال يـعـيش فـيه الـفنـان.  وكـان اجلـمـهور من ـطـربـهم ا من اجلمـهـور 
ركز الـتجاري أليام ليـسجل كلماته ووصل عدد جنسيات مـختلفة قد تـوافد على ا
ـكتـوبة عـلى الدور رسائل اجلـمهـور عـلى اللـوحة  12086وأكـدت أغـلب الرسـائل ا
ـلـهم الـذي يلـعـبه حـسـني في حـيـاة قاعـدته اجلـمـاهـيـرية مـن الشـبـاب كـنـموذج ا
وسـيقية ناجح وقدوة.وكـان من كواليس احلفل عـمل مزاد لبـعض أشهر اآلالت ا
واألزيـاء التي استـخدمها وارتـداها حسـني في أعماله الـشهيـرة وتشمل الـغيتار
الـذي ظهـر حـسني يـعـزف علـيه في فـيلـم (عمـر وسلـمى) أحـد أكثـر أفالمه شـهرة
وسـترة كـان حـسـني قد ارتـداهـا في فـيـلمه األخـيـر (الـبـدلة) وسـوف تـذهب عـوائد

رتبطة بالطفولة. زاد لألعمال اخليرية ا ا

ـصـري نـادين خـوري أيــضـاً سـلـمى ا
ـصــري ســعـد ســلــيم صــبـري مــهــا ا
مـــيـــنـــة قـــاسم مـــلـــحـــو عالء قـــاسم

يماس وغيرهم وصفوح ا
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مـرة أخـرى  عـلى بـوابة الـسـنـة اجلـديدة
ــواقـع اإلخـــبــاريـــة ووســـائل تـــتــنـــاقـل ا
الـتواصل االجتماعي  خبر وفاة الشاعر
واقع الـكبير مظفر النواب  وتكتظ تلك ا
ـقاالت الرثـاء والتـمجيـد من أشخاص  
في أغـلبـهم أدعياء مـحبـة ولم يتـصلوا به
أو يـلتـقوا به أو يـعـلمـوا شيـئا عن حـالته
الـصحية  ويساهمون بـانتشار الشائعة
بـشـكل اشـد حـتى تـكـاد تـصـبح حـقـيـقـة
يـصـعب نـفـيهـا  وذلك في تـوقـيت مـعـلوم
األهـداف واخللـفيـات. يـهمـنا الـتأكـيد أن
الـشــاعـر مـظــفـر الـنــواب بـوضع صـحي
مـستـقر و مـعروف لـلمـقربـ منه ولـلذين
زاروه مــؤخــراً (رغـم قــلــتــهم) وال يــزال
يــقـــيم  فـي الــشـــارقـــة بــدولـــة االمــارات

العربية ..
وهـا نـحن نـتــمـنى مع مـظـفـر عـلى بـوابـة

السنة اجلديدة 
أن يــرجع الـلــحن عــراقـيــاً    وعـسى أال

! يكون حزيناً
aOA « Â“UŠ

صديق ومساعد الشاعر مظفر النواب

ن حولك  انتبـه على عمـلك في الظـهيـرة وكن حذرا 
و ال تتكلم كثيرا.

qL(«

فـي الـعــمل ان تــقــود اآلخـريـن ال تـكن مــتــرددا تــمـتع
طلوبة . بادرة ا با

Ê«eO*«

حــاول ان تـــوازن كالمك قـــبل خـــروجه وخـــاصــة مع
رئيسك في العمل.

—u¦ «

لديك مشـاريع مهمة عـليك ان تركز قـدر االمكان على
حتقيق اجلزء االكبر .

»dIF «

ـساء جـيد لـقـضاء الـوقت مع االصدقـاء لـكن شيـئا  ا
يحصل يجعلك تغادر اجللسة .

¡«“u'«

زاجية كلّ احلبّ الذي يـأتي في طريقك قد يشعرك با
في نهاية اليوم. 
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في الـعـمل لديـك من يتـمـنى ان يـراك تـخـطئ ال تـبالي
بذلك ألنك متميز .

ÊUÞd «

احلب الذي كنت قـد نسيـته يعود لـيظهـر على السطح
من جديد.

Íb'«

. تـمتّع عـاطفـيا أنت في أغـلب األحيـان مركـز االنتـباه
بذلك! رقم احلظ .9

bÝô«

إذا كـنت تـشـعـر بـأنـك مـنـطـوي الـيـوم ال حتـارب هذا
الشعور.رقم احلظ .2

Ë«b «

أنت مبتـكر وسـاحر. ال تتـفاجأ إذا سـألك شخص ما
عن نصيحة مثيرة.

¡«—cF «

حتـبـذ أن تـكـون لـوحـدك الـيـوم الـتـحـفـيـز اخلـارجي 
سيكون سدى في الوقت احلاضر.

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الـــكــــلـــمـــات مـن اعـــلى الى
ـظـلـلـة أسـفل في الــدوائـر ا
حتــــصل عــــلـى الــــكــــلــــمـــة
طلوبة: (اعالمية عربية): ا
 1- من سور القران الكر
 2-لعبة شهيرة لالطفال

 3-نقود
ثلة عربية -4 
 5-اصناف

 6-مدينة اوربية
سك  7-من انواع ا

 8-مدرسة
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ــتــمـــيــزة الــتي اخــرجــهــا من االفالم ا
الـشـاب حيـدر حـسـ فيـلم (ريـسـايكل)
ـــهـــرجـــان والـــذي شـــارك قـــبـل مـــدة 
اوسكـار ايجـيـبت الرابع الـذي اقيم في
صر دورة الفنان الراحل االسكندرية 
نـور الــشـريف لـيـحــصـد جـائـزة افـضل
فــكــرة ســيــنــمــائــيـة واجلــائــزة ذهــبت
للمـمثل محـمد عبـد الستـار والفيلم من
اخــراج حــيـــدر حــســـ الــذي قــال لـ (
الـزمان ) أن ( فـكـرة الفـيـلم تتـركـز على
نـــبــــذ كل اشـــكــــال مـــظــــاهـــر احلــــقـــد
والكـراهية وبـث مشاعـر احملبـة وااللفة

بـــ اجلــمــيع مـن خالل اعــادة تــدويــر
االنـسان ووظـيفـة الـتدويـر هي حتـقيق
الـفــائــدة لــلــجـمــيع مـن خالل االشــيـاء
ـسـتــهـلـكــة واحـداث الــفـيـلم تــتـنـاول ا
اصــحـــاب الــكـــفــاءات وعـــدم اهــتـــمــام
ـعـنـية بـهم حـيث تـؤدي الى اجلـهـات ا
ان يـــحـــرق اصـــحـــابـــهـــا الـــشـــهــادات
والـــنــيـــاشــ وبـــهــذا هـــو يـــحــرق كل
تاريخه الذي كتبه بجهد وعرق كبيرين
كــذلك الــفـيـلـم يـثــبت ان اليـكــون هـنـاك
تــمــايــز طــبــقي يــقف حــائال امــام حب
الـوطـن ) . وعن الـفـيــلم حتـدث اخملـرج
صباح رحيمـة قائال ( الفيلم من االفالم

اخملــــرج الـــــزمن واالحـــــداث حــــيث 
) واضــاف تــصــويــرهـــا بــظــرف طــار
(االفالم الــعــراقــيـــة لــهــا صــدى عــربي
ودولي ونالت الـعديـد من اجلوائـز لكن
شكـلة فرصـة االخراج التوجـد لهؤالء ا
الـشـبـاب) مـؤكـدا (ان االفـكـار اجلـريـئـة
هـي هــــدف مـن اهــــداف جنـــــاح االفالم
والـفــكـرة الـتي   طـرحــهـا في الـفـيـلم
جـميـلة خـصـوصا الـرمزيـة فـهي مهـمة
في االفالم الـــقــصـــيـــرة) مــشـــددا عــلى
(ضرورة التعامل مع هؤالء الشباب من
خالل مـنـاقـشـة الـفـكـرة وتـطـويـرهـا من

خالل ورش سينمائية).

ـهــرجــان كــونه يــسـلط ـتــمــيــزة في ا ا
ر ـهمـة الـتي  الـضوء عـلى االحـداث ا
بــهـا مــجــتـمــعــنــا ومـعــانــاته من خالل
شــخص يــبـحث عن فــرصــة عـمل لــكـنه
ـا يضـطره الى الـعمل بـعدة اليجـدها 
مهن بالـرغم من امتالكه الشـهادات لكن
ذلك اليـشــفع له في ايـجــاد فـرصـة عـمل

خلدمة بلده ) .
من جــهـتـه قـال الــنــاقــد ســالم شــدهـان
(الفيلم السينـمائي ليس كاميرة تصور
ا هي قضية انسانية وعند الشوارع ا
عرض اي فيـلم بجب عرض السـيناريو
عـلى جـهـات مخـتـصـة بـرغم ذلك تـناول
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إظــهـار مــا يــخـتــزنه بــنـات
وأبــــنــــاء بالدي مـن طــــاقـــة
وجــــــمــــــال وإبـــــداع عــــــبـــــر
مـــشـــاركـــتـــهم في الـــتـــكــر
ـي لـكــبــيــر من مــبـدعي الــعـا
عـــصــــر الـــنـــهــــضـــة).وقـــالت
(اشتراكنا في تكر ليوناردو
ـان بأن دا فـيـنشي هـو فـعل إ
نهضة لبنان قادمة بفضل ثورة
شــعـبه بــفــضل وحــدة أبــنـائه
بــفــضل شــجــاعــة نـســائه ...بــكل
ــدن والـبــلـدات . عالقــتــنـا بــهـذه ا
ـدن والـبـلـدات وطـيـدة وحـمـيـمة. ا
شـاركة في ونـحن نفـخر بـرسالـة ا
حتسس اجلمال الفني والدفاع عن
الـبـيـئــة الـتي أوصـلــنـاهـا إلى كل
ـدن والــبـلــدات الـلـبــنـانـيــة عـبـر ا
ـــراكــز ـــدارس وا اجلـــامـــعـــات وا
الــثــقــافـيــة ســنــة بـعــد ســنـة دون

توقف).
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سوزان جنم الدين

تامر حسني


