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{ لـوس اجنلـوس - وكـاالت - احتـفظ فـيلم
ـغامـرات الـكـوميـدي (بـاد بـويـز فور اليف) ا
وهـو اجلـزء اجلـديــد من سـلـســلـة أفالم(بـاد
بــويـز) لألســبـوع الــثـاني بــصـدارة إيـرادات
الـســيـنــمـا في أمــريـكــا في مـطــلع األسـبـوع
مـحققا 34 مـليون دوالر. والفـيلم بطولة ويل
ســمـيث ومـارتن لـورنس وفــانـيـسـا هـادجـنـز

ومن إخراج عادل العربي وبالل فالح.
وصـعـد فـيـلم الـدرامـا احلربي (1917) من
ــركـــز الـــثـــانـي هــذا ـــركـــز الـــثـــالث إلـى ا ا
األســـــبــــــوع مــــــســــــجال 15.8 مــــــلــــــيـــــون
ان دوالر.والفـيلم بـطولـة دين-تشـارلز تـشا
وجــورج مــاكــاي وأنــدي أبــولـو ومـن إخـراج
ــغـــامــرات ســـام مــنـــديـــز. وتــراجع فـــيـــلم ا
ركـز الـثـاني إلى الـكـومـيدي (دولـيـتل) مـن ا

ركز الثالث مسجال 12.5 مليون دوالر. ا
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ـــمــثل { نـــيــودلـــهي - وكـــاالت - كـــشف ا
شـاروخــان انه يـخــتـلف بــالـدين مع اوالده 
وأكـد (انه ال يــجــبـر اي شــخص او اي فـرد
من عـائلته على شيء وبـخاصة في موضوع
الـــديــانــات). وقــال (إن ديــانــته هي اإلسالم
لــكن زوجـــته هــنـــدوســيــة)  مـــوضــحًــا (أن
مــسـألــة الــدين لـيــست مــوضـوع نــقـاش في
مـنزله).وتـابع (لم أعطِ أبنـائي ديـنا مـعيـنا
.. وحـ ذهبوا للمدرسـة طلبوا منهم
أن يـكـتبـوا ديـانـاتـهم وأتت ابـنتي
وســألــتـني: مــا هــو ديـنــنـا? ..
فــقـــلت لـــهــا : نــحـن هــنــود
ولـــيس لـــنـــا ديـن مـــعــ
).وخـتم( أعـتـرف أنني
مـســلم .. صـحـيح ال
أصــــــــلـي خـــــــــمس
مـــرات في الـــيــوم
لــــــــــكــــــــــنـي أمن
ـــــــــــــبــــــــــــاد
اإلســـــــــــــــــــالم
وأعــتـــقــد أنه
دين جيد).
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ــطـرب مـحـمـود الـغـيـاث ـطـرب الــعـراقي يـحـيي مع ا ا
ـناسـبة عـيد احلب في احـد فنـادق أربيل وذلك حفـلة 

قبل. في 14 من شباط ا
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر له اجلـزئـ االول والـثـاني من
نجز السردي في كـتاب (أور احلكي  –كـوالج تأويل ا
ذي قــار) ضـمن مــنــشـورات دار الــشـؤون الــثــقـافــيـة

العامة.
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مـثـلة الـسـورية تـواصل تـصويـر دورها فـي مسـلسل ا
(يــومـــا مــا) مـع اخملــرج عـــمــار تـــمــيم فـي مــحـــافــظــة

الالذقية.وهو عمل اجتماعي رومانسي .
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خـلـيل الـشـرقـاوي ولـبـنى ونس عـلـمـاً
أنه يــســـتــخـــدم بــشـــكلٍ واسع مـــجــال
ؤاثرات الصوتية التي تُظهِر عنصر ا
اإلثـارة والتـشويق وتـلون قـصة الـعمل
غامرة. ما ب الرعب والرومانسية وا
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ـمـثلـة حنـان ترك إطالق فـيلم تـنتـظر ا
الـــنـــداهــة األول مـن نــوعـه في مـــصــر
لكونه يدمج ب السينما والراديو في
جتــربـة حتــدث ألول مـرة. وهــو مـبـني

عـــلـى روايـــة الــــكـــاتب
ـــهـــدي الـــتي خـــالــــد ا
طـــــرحـــــهـــــا مـــــؤخــــرًا
ــــعــــرض الــــقــــاهـــرة
الــدولي لــلـكــتـاب ومن
ـتـوقع أن يـتم عـرضه ا
سينمائيًا في الـ 20من
ـقـبل في عـدد شـبـاط ا
كـبـيـر من دور الـعـرض
كــأول درامــا صـــوتــيــة
تُــــعـــــرض في صــــاالت
عـرض جــمـاهـيـريـة في
مصـر والعـالم العربي.
الفيـلم من إخراج خالد
ــهـــدي ويـــجـــمع في ا
بــطـــولــته فـــضال عــلى
تـــــرك  هـــــانـي عــــادل
عــمـــرو الــقـــاضي آيــة
حــمـزة عــايـدة فــهـمي
مــحــمـــد كــامل أحــمــد
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محمد عمر وعلي العتابي

{ اسـطـنـبـول  –وكـاالت - رفـضت
الـنـجـمـة الــتـركـيـة ألـشـ سـانـغـو
خـوضـهـا بـطـولـة مـسـلـسل (حـيـاة
جـديـدة) ألسـباب لم يُـشـكف عـنـها
رغـم انه لم يـعــرض اي جـديــد لـهـا
في هـذه الفـتـرة واعتـبـرت وسائل
اعالم تـركيـة ان سانـغو تـبحث عن
نـصـا يعـيدهـا بـقوة الـى اجلمـهور
بعـد فشـلها في مـسلـسلهـا السابق

(اصطدام).
وعرفـت سانـغو في الـعالم الـعربي
ـــا" فـي مـــســـلــــسل حب بــــدور "د
لـإليـجـار و بـعـده خـاضت بـطـولـة
فيلم يحمل عنوان "وقت السعادة"
الى جـانـب الـنـجم الـتـركي بـاريش
أردوتش الذي يعدّ التعاون الثاني

بينهما بعد "حب لإليجار".
الى ذلك وبـعد اإلنـتـقادات الـكثـيرة
الــتي تـعـرض لـهـا مـسـلـسل "بـابل"
ومـــنـــذ احلـــلـــقـــة األولى بـــســـبب
إتهامه بالترويج جلـماعة سياسية
مـتـطـرفة تـداولت مـواقع إخـبـارية
كـثـيـرة مـا مـفـاده أن جنـمـة الـعـمل

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
إنــتــشــر قــبل أيــام خــبــر إنــفــصــال
ــغــنــيــة األمـــريــكــيــة ريــهــانــا عن ا
حبـيـبهـا رجل األعمـال حسن جـميل
بــــعـــد 3 ســــنــــوات مـن عالقــــة حبّ

جارفة.
وبحسب تقرير نشـرته مجلة بيبول
األمــــريـــكــــيـــة (فــــإن الـــســــبب كـــان
ط احلـيـاة اإلخـتالف الـكـبـيـر في 
فهما يأتيان من عـا مختلف في
كل شيء) بحسب مـا أفاد به مصدر

للمجلة. 
ـصدر من مـنـهـمـا الذي ولم يـحـدد ا
قــام بــإنـــهــاء الــعـالقــة. وشــوهــدت
ريـــــهـــــانـــــا في نـــــيـــــويـــــورك خالل
حـــــضـــــورهـــــا حـــــفل (يـــــامس دي)
اخلـيـري وراء الـكـواليـس مع مـغني
الـراب ايسـاب روكي. وهـذه لـيست
ـرة األولى الــتي تـخـرج ريـهـانـا ا
ـعـروف فـقـد مع مـغـني الـراب ا
ـوضـة حـضـرت مــعه جـوائـز ا
فـي لـــنـــدن فـي كـــانـــون األول
ــاضي. واشــارت مــصـادر ا
لـبــيـبــول(ان روكي صـديق

مـقرّب لـريـهـانا لـكن مـصـادر أخرى
أشارت الى أنّهـما تواعدا
لــفــتــرة قـصــيــرة جـداً
وكـــــانت الـــــعالقــــة

رومــــانــــســــيـــة).

اخملـرج الـسـوري صـور في كـنـيـسـة الـزيـتـون بـدمـشق
شاهد األخيرة من العمل التاريخي (حارس القدس) ا
عن نص الـكاتب حـسن م يـوسف وذلك بعـد الـتصـوير

لعدة أشهر في محافظات سوريا.

كـتبة ـاضي دائرة ا الكـاتبة االردنـية ضيـفتـها االحد ا
الوطـنية ضـمن أمسيات (كـتاب األسبـوع) للحديث عن
كـتـابــهـا (يـكـفــيك شـرف احملـاولـة) وقــدم قـراءة نـقـديـة

ي نبيل الزغول. للكتاب االكاد

الـتشكـيلي العـراقي الرائد اقام
مـؤخـرا في الـعـاصـمـة االردنـية
عـمـان مـعـرضــا ضم مـجـمـوعـة
مـن اعـمـاله الــتي تـغــلب عـلــيـهـا

االنطباعية.

ـاضي دارة ــيـة االردنـيــة ضـيـفــتـهـا الــسـبت ا االكـاد
حاضرة حول أهم الفنون في مؤسسة خالد شومان 
إشـكـالـيـات احلـركـة الـنـسـائـيـة في األردن والـتـحـديات

التي تواجهها.
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الـكــاتب الـعـراقي صـدر له  ضـمـن سـلـسـلـة نـقـد لـدار
الـشـؤون الـثـقـافـيـة كـتـاب بـعـنـوان (بدال مـن اخلوف –

وجهة نظر في اشكاليات أدب احلداثة).

ريهانا

ـا يتم خالل تـقد صـناعـها لـها إ
االخـتــيـار من خـالل اسـتـطالع آراء
الـنــقـاد والـســيـنــمـائـيــ وأعـضـاء
ـهرجان جمـعيـة الفيـلم).وأضاف (ا
يـخــتـار أفــضل سـبــعـة أو ثــمـانــيـة
أفالم من بــ األفالم الــتي عــرضت
جتـاريـا فـي الـعـام الـسـابق وتـقـرر
ن تـذهب اجلـوائز جلـنـة التـحـكـيم 
في مـــخـــتـــلف فـــنـــون وتـــقـــنـــيــات

السينما). 
ـــتــــنـــافـــســـة هي (نـــادي واألفالم ا
الـــرجـــال الـــســـري) إخـــراج خـــالــد
ـمـر) إخـراج شـريف احلـلـفـاوي و(ا
عـــرفـــة و(الـــفــيل األزرق 2) إخــراج
مــروان حــامــد و(الــكــنـز 2) إخـراج
شريف عـرفة و(والد رزق 2) إخراج
طـــارق الــعـــريــان و(خـــيــال مـــآتــة)

ÊU e « ≠ …d¼UI «

 استهل مهرجان جـمعية الفيلم في
مــصـر دورته الـســادسـة واألربـعـ
ـاضي فـعـالـيـاته بـعـرض الـسـبـت ا
فـيلم (الـضـيف) من تألـيف إبـراهيم
عــيـسى وإخـراج هــادي الـبـاجـوري
وبــطـولـة خـالـد الــصـاوي وشـيـرين
رضـــا وأحــــمـــد مـــالـك وجـــمــــيـــلـــة
ـــهـــرجـــان في عـــوض.ويـــعــــرض ا
الـفــتـرة من  25كـانــون الـثـاني إلى
األول من شــــبـــاط ثـــمــــانـــيـــة أفالم
لـلــتــنـافـس عـلى جــوائــز دورة هـذا
العام.وقـال مدير الـتصويـر محمود
ـهـرجـان في عـبـد الـسـمـيع رئـيس ا
ـركـز اإلبـداع الـفـني في االفـتـتـاح 
هرجان ساحة األوبرا (يتميز هذا ا
ــشــاركـة من بــأنه ال يــقــبل األفالم ا

الـسيـنـمائي كـمـال رمزي وعـضـوية
اخملرج هاني الش واخملرجة هالة
خــلـيـل واخملـرج مـحــمـد أبــو سـيف
ومهنـدس الديكور فـوزي العوامري

ـا بـنـتـولـد) إخـراج خـالـد مـرعي و(
إخـــــــــــــراج تــــــــــــــامـــــــــــــر عـــــــــــــزت
و(الــضـيف).تـتــشـكل جلـنــة حتـكـيم
ــــهــــرجــــان بــــرئــــاســــة الــــنــــاقـــد ا

ومدير التصوير محمد عسر
ــونـتـيـرة رحـمــة مـنـتـصـر وا
والـــنــــاقـــدة مـــاجــــدة مـــوريس

والناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة
عـال الــشـــافــعي والـــنــاقـــد مــحـــمــد
الروبي.ويقام حفل تـسليم اجلوائز
فـي الـثــامن مـن فـبــرايــر شــبـاط مع
تـــكــر بـــاقـــة من جنـــوم وصـــنــاع
ـصريـة هم اخملرج داود الـسيـنمـا ا
عـبـد الـسيـد والـسـينـاريـست وحـيد
ـوسـيقـار منـيـر الوسـيمي حـامد وا
ــمــثل لــطــفي لــبــيـب ومــهــنـدس وا
الــديــكــور نـــهــاد بــهــجت والــنــاقــد

السينمائي صالح هاشم.
ـهـرجـان الـذي تأسس كـمـا يـتذكـر ا
عـــــــــام 1975 فـي هـــــــــذه الــــــــدورة
مجمـوعة من الفـنان الـراحل هم

ــــــــمـــــــثـل عـــــــلي ا
ــمــثل الــكــســار وا
تـــــوفـــــيـق الـــــدقن
ــدوح واخملــرج 
شـكــري والـكـاتب
أبــــو الــــســــعـــود
وحتمل اإلبـياري,
الدورة الـسادسة
واألربـــــعــــون من
مهـرجان جمـعية
الـــــفــــــيـــــلـم اسم
الــنــاقــد الــراحل
يــوسـف شــريف
رزق الــــــــــــــــــــلـه.

ــعـروفـة عــربـيـا بـ أصـلي أنــفـيـر ا
(ثــــريــــا) قـــررت االنــــفــــصــــال عن
سـلـسل.لكن هـذه األخبـار لم تكن ا
ـوقع الفن  إذ نفت صحـيحة وفـقا 
ذلك الــنـجــمـة الــتـركــيـة نــور فـاحت
أوغــــلــــو فـي أحــــدث لــــقــــاءاتــــهـــا
ا الصـحفـية مـؤكدة (أن ال صـحة 
 تـــداوله) مـــشـــيــرة إلـى وجــود
عالقة صداقة جتمع بطالت العمل
وأنهـن متـحـمـسـات كـثـيـرا لـنـجاح

سلسل. ا
وكانت تـعرضت احلـلقة األولى من
مثل سلسل الذي يقوم بطولته ا ا
وجة كـبيرة التـركي خالد أرغـنش 
من االنــتــقــادات الـالذعــة فــهــيــئـة
الـرقـابـة في تـركــيـا تـلـقت شـكـاوى
عــــدة من اشــــخـــاص يــــتـــهــــمـــون
ــســلــــسـل بــأنه يــقـــوم بــدعــايــة ا
ـــنـــظـــمـــة تـــنـــدرج حتت عـــنـــوان
اإلرهــاب كــمــا وجّــهت إنــتــقـادات
لـلـمـسلـسـل بـسـبب إيـصـال رسـالة
لـلـجــمـهـور بـأن األغـنــيـاء سـيـئـون

ويجب كرههم.
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ـغامرة تبعـد عنك كل اخلـوف والتردد وتـأخذ جانب ا
وهذا من عاداتك .

qL(«

ـا يجعلك عـصبيًا يوم غير سـهل وغير مـريح بتاتا 
بعض الشيء.

Ê«eO*«

حتقق الكـثير من النقاط لصاحلك قد يفيدك الصمت
وعدم التكلم.

—u¦ «

ضغط الشـغل سوف يكون متواجدا طوال اليوم. رقم
احلظ 67.

»dIF «

فـاجآت الـسارة والـتي قـد تغـير الـكثـير  يوم مـليء بـا
من برامجك.رقم احلظ.9

¡«“u'«

ينتـابك التعب كـيوم أمس  مالزمة البـيت هي السبيل
األفضل للراحة .

”uI «

تــســعى الـى إثـبــات قــدرتك عــلى اإلبــداع فـي الـعــمل
وخاصة أمام رؤسائك.

ÊUÞd «

مـا تـزال تـتـقدم في اجملـاالت الـعـمـليـة فـوضـعك يـتجه
الى األفضل رقم احلظ 5.

Íb'«

قـد تـسـمع كـالمـاً ال يـروق لك من زمالئك في الـعـمل
لكن عليك سد أذنيك.

bÝô«

أخـبـار جـيدة قـد تـأتـيك في فـتـرة الـظهـيـرة. يـوم جـيد
أيضاً لعقد الصفقات .

Ë«b «

ثق بـنــفـسك وال تــسـمح لـالخـرين بــأن يـهــزوا شـعـرة
منك.رقم احلظ 8.

¡«—cF «

ــتـاز والـشـراكـة مع شـخص آخـر سـتـجـلب لك يـوم 
النفع.رقم احلظ 5.
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حتتوي هذه الشبكة على 9

مـربــعـات كــبـيــرة كل مـربع

مـنهـا مـقسم الى 9 خـانات

هـدف هـذه الـلـعـبة صـغـيـرة

مـلء اخلــــانــــات بــــاالرقــــام

الالزمة من  1الى 9  شرط

عـدم تكـرار الـرقم اكـثر من

مـــرة واحـــدة في كل مـــربع

كــبـــيــر وفي كـل خط افــقي

وعمودي.

حنان ترك
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اقـامت دائـرة ثـقـافــة وفـنـون الـشـبـاب
حـفل اسـتـذكار الـفـنـان الـراحل سامي
عبـد احلميـد بحـضور عدد من زمالئه
واصــدقـائـه. قـدم احلــفل االعالمي طه

ـــثل رشـــيــــد قـــائال ( الــــراحل هــــو 
وكــاتب ومـخــرج ومـتــرجم عـراقي من
مــوالـــيــد الـــســمــاوة  1928واســتــاذ
ــسـرحـيــة لـقب مــتـمـرس بــالـعــلـوم ا
ـسـرح الـعـراقي وان ابـداعه بــعـمـيـد ا

ــاضي بــدأ في ســتـــيــنــيــات الـــقــرن ا
واســتــمـر الـى الـلــحــظــة االخــيـرة من
رحـيله وكـان مبـهـرا في ادائه كمـخرج
ثـل. لعب مع الـكبـار بدري حـسون و
فريد  جعـفر السعدي وغـيرهما وكان
يــتـنــافس الن يــقــدم االحـسن تــمــثـيال

واخراجا ) .
حتـــدث بـــعــــده مـــديـــر دائـــرة فـــنـــون
الـشـبــبـاب فــائـز طه ســالم قـائال ( في
هـذه االصـبـوحـة مجـدا لـكل الـراحـل
وهم حـاضـرون بـيـنـنـا دومـا من خالل
عـشـقـهـم لـلفـن والـيـوم وزارة الـشـباب
ــســتــمــر مع تــقــدم هــذا الــبــرنـــامج ا
ــبـدعــ احلـاضـريـن وهـو ذات الـفن ا
في مـــحــــــــطـــة الــراحل ســـامي عــبــد
احلـمـيـد وهـذا الـتـنـوع يـشـكل خـارطة
لـلــراحل مـع كل االجـيــال كــونه كــتـاب

مفتوح).
بـعـدها  عـرض فيـلم وثـائقـي قصـير
ـســرح) اخـرجه بـعــنـوان (اســطـورة ا
حـازم عـبـد الـله يـجـسـد رحـلـة الـفـنان
الـراحل ومـسـيـرته . ثـم الـقت الـفـنـانة
ناسـبة قالت فيها شذى سالم كلـمة با
( شهـادتي مجـروحة النه هـو استاذي

بــعـدهــا  تــقـد مــســرحـيــة (واحـة
احلـيـاة) تـالـيف واخـراج الـفـنـان علي
الــعـتــابي تــمــثــيل مــجــمـوعــة هــيــئـة
الــصــديـــــــقـة الــطــاهــرة وعـنــهــا قـال
اخملـــــــــرج (هي عـــبـــارة عـن خـــيـــمـــة
داخـــلــــهــا اعــمــال وكـــتب ومــؤلــفــات
الــراحل تــتــضــمن مــسـيــرته الــفــنــيـة
ـــــاضي واالبـــــداعـــــيــــة كـــــونـه هــــو ا
ـسـتــقـبل نـقــدم افـكـاره واحلـاضــر وا
ــسـرحـيـة من خالل واحـة وعـروضه ا

احلياة) .

ـسرحـية ورفـيق الكـثيـر من االعـمال ا
والـتلـفزيـونـية وكـانت لي معه جتـربة
سرحـية حلم ليـلة صيف لشـكسبير
ـلك ـثال في الــعـمل وجــسـد ا وكــان 
لـيـر وانـا جـست احـدى بـنـاتـه اضـافة
الى الـعالقـة الـعــائـلـيـة الـتي تـربـطـنـا
مـعه والــعالقــة الـدراســيـة وهــو طـفل
وبـكى كــبــيــر بـانــسـانــيـته وحــنـيــنه 
كــثــيــرا عـــنــد وفــاة والــدي وزرته في
ــســتــشــفى كــان لــديه كــتــاب يــريــد ا
تـرجـمـته قـال لي " تـهيـأي لـديـنـا عمل
نا مسرحي جديد " لكنه لرحل الى عا

االخر).
والقى الـفنـان عقـيل مهدي كـلمـة فرقة
مـــســـرح الـــفن احلـــديـث قـــال فـــيـــهــا
(الـــكــلــمــات التــفـي هــذا الــرجل فــهــو
ـــســـرح اســـتـــاذ جـــلـــيل وجـــوهـــرة ا
ثل ومـخرج ومؤلف كبير العراقي و
واقــتـرح عـلى االسـاتــذة الـذين قـدمـوا
جــهـودا البــقـاء الــفـرقــة ووفـاءا لــهـذا
ــسـرحــيـة الـرجل ان نــقــدم عـروضه ا
لـلـفـرقـة وجنـاح كل واحـدا مـنـا يـعـني
جنــاحــا لـلــجــمـيع النــنــا عـشــنــا مـعه

اجواء جميلة). 
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