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اســتـمــر عـرض مــسـلـسل ”حـلـمت
بجيني “خلمسة مواسم ب عامي
 1965و 1970عــــــلـى شــــــبــــــكــــــة

(إن.بي.سي). 
ولـعب الري هاجـمان دور الـبطـولة
كرائد فضـاء أمريكي تنـقلب حياته
رأســا عــلى عــقب بــعــدمــا يــقع في
غرام جـنـيـة شـقـراء جـمـيـلـة لـعبت

دورها باربرا إيدن.
ولــــعب ديــــلي دور روجـــر هــــيـــلي

قرب لهاجمان. الصديق ا
وبـــعـــد عـــامــ مـن تــوقـف عــرض
مسلسل حلمت بجيني شارك ديلي
بــدور مـسـاعـد فـي بـوب نـيـوهـارت
شـــو الــــذي امـــتـــد عــــرضه ســـتـــة
مـــــــــــــــواسـم بـــ عــــامي 1972
و1978 على شبكة (سي.بي.إس).
وقـــال لـــنـــدكـــويـــست عـــلى مـــوقع
فـيـسـبـوك (إن رغـبـة ديـلي األخـيرة
كــانت إقــامـة حــفل ولــيس مــراسم

تأب أو جنازة).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت -  قال
ـمــثل بــيل ديـلي مـتــحـدث بــاسم ا
الــــــذي اشـــــتــــــهـــــر بــــــأداء دورين
كوميدي مسـاعدين في مسلسل
تــلـفـزيــونـيــ خالل الـســتـيــنـيـات
والسبـعينـيات توفي عن 91 عاما

اضي.  في األسبوع ا
ولــعب ديــلي دور رائــد فــضــاء في
مـســلـسـل (حـلــمت بـجــيـني) ودور
جـــار غـــريـب األطـــوار في (عـــرض

بوب نيوهارت) .
ثله باترسون وذكر بيان أصدره 
لـــنـــدكــــويـــست ( أن ديــــلي الـــذي
ـظـهر اشـتـهر بــسـرعـة البـديـهة وا
ــتــألق واحلس الــســاخـر الالذع ا
انــــتـــقـل في اآلونـــة األخــــيـــرة إلى
سـانتـا في نـيـو مـكـسـيـكـو لـقـضاء

زيد من الوقت مع أسرته).  ا
وقـال بـاتـريك ابـن ديـلي لـصـحـيـفة
ــمــثل هـــولــيــوود ريــبـــورتــر (إن ا
توفي يوم الثاثاء بشكل طبيعي).
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نـشـر الـفـنـان أحــمـد صالح الـسـعـدني
مجـمـوعـة من الصـور لـوالـده بعـد غـياب
لـفـتــرة طـويـلـة عـن أعـ وسـائل اإلعالم
وسط أنـبـاء عن تـدهـور حـالـته الـصـحـية
ـاضـية.وعـلـق السـعـدني خالل الـفـتـرة ا

على الصور قائال: 
(أبـويــا من كــتـر مــا اتـصــور في حــيـاته
مــبـقــاش يــكــره قــد الــتــصــويـر بـس انـا
صورته بالـعافـيه قلـتله انت واحش ناس
كتير عايـزين يطمنوا عـليك صحيح.. انا
اللي دفـعت الـتـمن بـقـفا مـعـتـبـر بس كله

بيعدي.. صباح الفل).
و ظــهـــر الـــنــجـم الــكـــبــيـــر في الـــصــور
البس ريــــاضــــيـــة ويــــقـــرا اجلــــريـــدة
وعالمــات الــسـعــادة عــلى وجه
ليـطـمئـن جمـهـوره على

حالته الصحية.

وكــتـب (كـــانت فـــلــســـفـــة بـــيل في
احلــيـاة أن الـسـعـادة قـرار يـتـخـذه
ـــرء. عـــاش عـــلى هـــذا الـــنـــحــو. ا
استـمتع بـيل تمـاما بـكل حلظة من

حياته).
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ـصـري نـشـر صـور من حـفل زفـافه عـلى اسـمـا ـمـثل ا ا
ـمــثل شــريف مـنــيـر فـي حـفل خــاص بـعــيـدًا عن ابـنــة ا
اإلعالم والصحافة بحضور األهل واألقارب واألصدقاء.
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اخملرج العـراقي تلقى تهاني زمالئه لتسلمه منصب مدير
ـوفقية سرح مـتمن له ا السيـنما في دائرة الـسينمـا وا

في عمله اجلديد.
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الـقـاص االردني ادار االمسـيـة القـصـصيـة الـتي اقامـتـها
جلــنــة الــقـصــة والــروايـة فـي رابـطــة الــكـتّــاب األردنــيـ

لـلـقـاصـة هـنـد أبـو الـشـعـر والـنـاقـدة مـنـتـهى احلـراحـشـة
والباحث أحمد العوريفي.
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الـكـاتب العـراقي يضـيـفه كالـيري االورفـلي في الـعاصـمة
االردنـيـة عــمـان لـتـوقــيع كـتـابـه (قـطـة تـعــزف عـلى طـاولـة

الدرويش) مساء اليوم االربعاء.
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الكـاتب العراقي صدر له عن دار الشؤون الثقافية العامة
ضـمن سـلـسـلـة الـثـقـــــــــافـة الـتـركـمـانـيـة كـتـاب بـعـنـوان
(اجلــهــة اخلــامـســة) يــقع في 192 صــفــحــة من الــقـطع

توسط. ا
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كـتـبـة الوطـنـيـة ضمن الـكـاتـبة االردنـيـة ضـيـفتـهـا دائـرة ا
أمـسـيـات نــشـاط (كـتـاب األسـبـوع) لـلـحـديث عن كـتـابـهـا
(خــبـزي وسـراجي) وقـدم قـراءة نـقـديـة لـلـكـتـاب الـدكـتـور

حس البطوش.
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اخملـرج الـسـوري حـصـد فـيلـمـه الطـويـل (حـرائق) ذهـبـية
مهـرجـان سـفــــــن هـيلـز الـدولي لـلسـيـنـمـا بهـنـغـاريا في
دورته الــثــانـيــة الــتي حـمــلت شــعــار (وسط أوروبـا وسط

العالم).
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حتمل نفس االسم وتلعب فيه روبرتس
دور هــايــدي بــيــرجــمـان وهـي مــوظــفـة
اجـتـمـاعـيـة تـعمل فـي منـشـأة حـكـومـية
سـريـة في بـرنـامج يـدعى (هـوم كـامنج)
ساعدة احملارب العائدين من ويهدف 
احلـــــرب عـــــلى الـــــعـــــودة لــــلـــــحـــــيــــاة
ـدنـيـة.وتـتـنقـل القـصـة بـ فـتـرة عمل ا
الـشـخـصـيـة بـالبـرنـامج وبـ مـسـتـقبل
تلعب فيه روبـرتس دور نادلة في مطعم
ال تـســتـطــيع تــذكـر أغــلب الــوقت الـذي

عملت فيه بالبرنامج.
و عــــــرض أول أربـع حــــــلــــــقــــــات في
مـهـرجـان تـورونـتـو وقـال اخملـرج سـام
إسماعيل للجمـهور بعد عرض احللقات
(إنه مــسـلـسل غــمـوض وإثـارة... هـنـاك
أسـئــلـة كــبـيــرة جـدا ونــأمل... بـنــهـايـة
ــسـلــسل أن نــكــون قـد أجــبــنـا عــنــهـا ا
كلها).وأضاف (في النهاية يتعلق األمر
بالناس... بكيفية تواصلهم مع بعضهم

وكيفية انقطاعهم عن بعضهم).
ـسـلـسل عـلى أمـازون وسـيـبـدأ عـرض ا

قبل. في الثاني من تشرين الثاني ا

{ تـورونتـو - وكـاالت - سارت جـولـيا
روبــرتس جنـمــة فــيــلم امــرأة جـمــيــلـة
(بـريـتي وومـان) عـلى الـبـسـاط األحـمـر
ـسلـسل العـودة للـوطن (هوم للـترويج 
كـامـنج) وهـو أول مـسـلـسل تـلـفـزيـوني
لـهـا وتــنـتـجـه اسـتـوديــوهـات أمـازون.
وروبـرتس ( 50عـامــا) أحـدث من اجته
إلى الــتـلــفــزيـون مـن جنـوم هــولــيـوود
لتنضم لنجـوم مثل ج فوندا وميريل
ســـتــريب وجـــون تــرافـــولــتـــا. وانــضم
كثيرون مـثل روبرتس ألعمـال تعرضها
خدمـات بث على اإلنـترنت مـثل أمازون
ونـتـفـلـيـكـس الـلـتـان جتـذبـان جـمـهورا

بعيدا عن التلفزيون التقليدي.
وقــلــلت روبــرتـس من االهــتــمــام الــذي
حــــظي به حتــــولــــهــــا إلـى الــــشــــاشـــة
الــصـغــيـرة.وقــالت لــلـصــحــفـيــ عـلى
البـساط األحـمر في مـهرجـان تورونـتو
الـســيــنـمــائي الــدولي اجلــمـعــة (األمـر
ســواء... من حـيث األهــمـيـة والــتـحـدي

والشعور بالرضا).
ـسلـسل مـبني عـلى حلـقـات صوتـية وا

تــقـاوم انــدفـاعك األول. و كـن هـاد عــنـد اتــخـاذ أي
قرار مصيري.
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عــلـيـك اسـتــغالل كل فــرصـة لــتـعــويض الــشـريك عن
غيابك عنه.رقم احلظ7.
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مـشورة من بـعض األصـدقاء قـد تسـاعـدك على بـلوغ
ما تريد بالطريق األسلم .
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كن متأكـدا أن رحابة صدر احمليـط تختصـر الكثير
شاكل. من ا
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عـلـيك استـغالل انقـالب احلظ لصـاحلك قدر اإلمـكان
خصوصا بعد معاكسته لك .

¡«“u'«

ـــاضي يـــطل عـــلـــيـك بـــحـــلـــة جـــديــدة شـــخص مـن ا
وتسترجع معه ماضي جميل .
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الـية مـتاحة و تـأتي بـثمـارها .يوم بـعض التـعاقـدات ا
السعد االربعاء.
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ا تكـون هنالك فرصة لبد مشروع عمل مشترك, ر
رقم احلظ 4.
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تتجـنب  اإلقدام على أيـة معامالت مـالية ضـخمة.رقم
احلظ 9.
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عـلـيك هـذا االسـبـوع ان تـتـوخى احلـذر فـيـمـا تـقول و
تصرح به أمام اآلخرين.
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تازة لقضـاء وقت مع الشريك تتاح لك .رقم فرصـة 
احلظ 2.
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فـرصــة عالقـة جــديـدة تــلــوح في األفق إن كـنت غــيـر
مرتبط .
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الكلمة العمودية

ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا

واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة

طلوبة: (برج فلكي): ا

1- تفاوض

2- رؤى ليلية

3- شهر هجري

4- رداء

5- حان موعده

6- كهف جبلي

انع  -7 
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اعـتـبـر الـفــنـان رامي عـيـاش ان الـفـنـان لـيس
بحاجـة لتبـرير كل خبـر ينتـشر عنه او شـائعة

معينة. 
واعـتــبـر ان الـفــنـان هــدفه االسـاس ان يــعـمل
عـلى جـديـده فــنـيـا وتـقــد مـا هـو افـضل في
عمـله قائال في تـصريـح (نحن الـفنـان عـليـنا
تـقــد فن جـــــــــــــمــيل ومــوســيـقـى واطاللـة
جـيدة واحـتـرامـنـا ومـبـدائـنـا وعـاداتـنـا ال احد
يـرضي كل الــعـالـم وهـذا مــا يـجب ان نــعـرفه
دائـمــا فال داعي لــتــبــريـر امــور ســخـيــفــة قـد

تنتشر).
كـــمــا اشـــــــــار الـى (ان عــــــدد االصــدارات
الـفـنـــــــيـة لـيس مـهـمـا بـقـدر مـا هي الـنـوعـيـة
مهـمـة فـالـفن لـيـــــس مجـرد شـراء اغـنـية بل
عـلى الـفـنـــــان ان يـجـتـهـد في انــتـقـاء أعـمـاله
الفـنـيـة بـعــــــنـايـة وقـلـة من الفـنـــــانـ تـفعل

ذلك).

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - ال تــزال
تكن ـيـة ســيـلـيـنـا غـومـيـز  الـفــنـانـة الـعـا
احاسيس وحبـاً كبيراً جلـاس بيبر رغم
انــفـصــالـهـمــا واقـتــراب مـوعــد زفـافه من
اخـرى كـماأفـادت مـواقع اجـنـبيـة مـهـتـمة
ــشــاهـيــر. فــعــلى مــدى أعـوام بــشــؤون ا
طـويـلـة كـانـت عالقـتـهـمـا من اهم االمـور
الـتي مـرت في حـيـاة سـيـلـيـنـا لـذلك فـهي
تخشى حاليـاً ان ال جتد شخصاً يـنسيها
حـبـهـا لـبـيـبـر والـذي فـشل بـالـقيـام به ذا
ويــكــنــد.اال ان غــومــيــز تــدرك تــمــامــاً ان
انفصالهما كان احلل الوحيد لكي يعيشا
في سالم وان انــفــصـالــهــمـا كــان لــسـبب
منطقي جداً رغم أنها أحبّته كثيراً لكنها
تدرك أن عالقتهـا بجاس لم تـكن سليمة
أبـداً. الـى ذلك انـفــصـلت عــارضـة األزيـاء
األمريـكيـة بامـيال أندرسـون عن خطـيبـها
الالعب الفرنسي عادل رامي .وذكر موقع

(تي ام زد) (أن بــــــامــــــيال أنــــــدرســـــون
إنــفـصــلت عن عــادل رامي بـعــد أيـام
قــلــيــلــة من طــلـب األخــيــر يــدهـا
ــوقع الى لــلــزواج). وأشــار ا
أن رامي أهــدى انــدرسـون

خــاتــمـــاً من "كــارتــيــيه"
ولكن النـجمة األمـريكية
رفــــضت قــــبـــول طــــلب
الزواج.ووفـقـا لـوسائل
اإلعـالم فـــــــإن ســــــــبب
رفــضــهــا لــرامي يــعـود
باألسـاس لـعدم اهـتـمام
رامي بــطــفــلــيه الــتـوأم.
فــقــبل تــلــقـيــهــا الــعـرض

أمضـت بامـيال أسـبوعـا كـامال مع طـفلي
رامي وأدركت أن والـدهــمـا ال يـســتـطـيع
مـنـحـهـمـا وقـتـا كـافـيـاً ألنه حـريص جـدا

على العالقة معها.

اجنـاز الــفـيـلم اكـد أن ( الــفـلم حـربي 
تــصــويـره في مــنــطــقـة بــيــجي احملـررة
ـــؤثــرات حــيـث  اســتـــخـــدام كـــافـــة ا
مثلون الول احلقيقية الحداث الـفيلم وا
ثلـون في الفيلم وواجـهت مشكلة مرة 
في كتابـة السينـاريو وبنـاء الدراما لكن
من خالل ورشـة سـيـنـمـائـيـة اسـتـطـعـنـا
اجتياز كافة الصعوبات رغم عدم وجود
دعم مادي ومـعنـوي وكان الـقلق الـصفة
ــوســيــقى ـالزمــة الحــداث الــفــيــلـم وا ا
ـــصــاحــبــة لــلــفـــلم كــانت من االجــواء ا
الـعــامـة) وعن جـديــده قـال الـسـوداني (
لدي فيلم جديد وقصة جيدة وفكرته لها
اطـمـح ان يـكــون له عالقــة بــالــطــفــولــة 

صداه ) .
×وحتدث الناقد مهـدي عباس عن الفيلم
قـــائـال ( هــذا الـــفـــيـــلم يـــعـــد من االفالم
الـتـعـبويـة يـحـمل روح الـسـيـنمـا في كل
عناصره وهو يرصد مايحدث من قضية
جتنيـد االطفال واخملـرج جنح في تقد
هـذا الـفـيـلم حـيث اخـتـصـر االرهـاب في
الــعــالم من خـالل الــصــورة واحلــركـة
وكـانت االنـتـقـاالت جـمـيـلـة والـفيـلم
هـــو رســالــة وفـــكــر جتـــســد عــلى
الـشـاشة وتـكـون مـلـكـا لالخرين
لكن انـطالقة الفـكرة من احملـلية
ـية تتـطلب مسـتلزمات الى العا

ـطــرب الــعــراقي اطــلق  أغــنــيـة ا
حـمــاسـيـة جـديـدة حتـكي أحـداث
الـــبــصـــرة بــعـــنــوان (لـــلــبـــصــرة
) من أحلـــانه وكــلــمــات مــتـــعــنــ

الشاعر حس الشريفي .
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الـسـودانـي تـمـثـيل عـبــد الـسـتـار جـبـار
ــان حـــكــمت  ادارة ويـــاســر سـالم وا
ـشـروع الـتــصـويـر سـيف الــدين وهـو ا
االول لــلــمــخــرج و اجنــاز وتــصــويـر
الـــفــــيـــلم خالل  6ايـــام بــــدقـــة
مــتـــنــاهــيــة وفق االمــكــانــيــات
تاحة . قدم اجللسة االعالمي ا
ـــصــمـم قــائـال ( فــيـــلم فـــؤاد ا
االنـــفـــاس االخــيـــرة نـــال عــدة
جــوائــز مـنــهــا جــائــزة افـضل
اخـــــراج وافــــضل تــــصــــويــــر
ـثل في الـعـديـد من وافـضل 
ـهــرجـانـات مـنــهـا مـهـرجـان ا
الــنــهج الـســيــنـمــائي وقــمـرة
وجــــامــــعـــة بــــابل واخــــرهـــا
مهـرجان عـيون ) بـعد عرض
الـــفـــيـــلم حتـــدث اخملــرج لـ (
الـــزمـــان ) قـــائال أن ( فـــكــرة
الـفيـلم تـدور حـول اثـنان من
قاتل يساعدون امراة من ا
اجل انــقـاذ ولــدهـا الــوحـيـد
اخملــتــطـف من قــبل داعش 
وكـذلك الـفيـلم يـقـدم مـعـاناة
انسانيـة المراة فقـدت ابنها
لـكن في الـنـهـايـة يـتم انـقاذ
هـــذا الــشـــاب ويـــعــود المه
بــامـــان ). وعن صــعــوبــات

كــثــيـرة كــون الـســيـنــمــا صـنــاعـة وهي
بحاجة الى بـناء منظم وان يـكون هناك
حب لــلــسـيــنــمـا وكل مــفــردات الـلــغـة
الـــســـيـــنـــمــائـــيـــة تـــنـــعـــكس عـــلى
الـــســيـــنــاريـــو الــذي هـــو خــطــة
الـــعـــمل) واكـــد (ان الـــشـــبــاب
يـشـكـلــون مـحـورا اسـاسـيـا
لــقـيــادة االفالم لــذا يـجب
االهتـمـام بهم ودعـمهم
مـــاديـــا ومـــعـــنـــويـــا
كــونـــهم عــنــصــرا
اســــــــاســــــــيـــــــا
للـسـينـما في

ستقبل ) ا
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سرح عرض مـنتدى صـدى السـينمـا وا
ـركـز عـلـى قـاعـة الف لـيــلـة ولـيــلـة في ا
الـــثــقــافي الــبــغـــدادي فــبــلم (االنــفــاس
االخـــيــــرة) تـــالـــيـف واخـــراج مــــهـــنـــد
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مـثـلـة الـلبـنـانـية يـسـتعـد الـثـنـائي ا
مثل السوري نادين نسيب جنـيم وا
تــيـم حــسن لــعــرض مــســلــســلــهــمـا
الــشـهــيـر (نـص يـوم) في الــبـوســنـة
والــهـــرسك حــيث غـــزت صــورهــمــا
شـوارع الـعـاصـمـة سـرايـيـفو إعـالناً

لبدأ عرضه على قناة (تي في 1).
ـسـلـسل من إنـتـاج شـركـة صـبّاح وا
ــرّة األولى لإلعالم  وهــذه لــيـــست ا
الـتي تصـل فيـهـا أعـمالـهم الـدرامـية
ــســلـســلي ــيــة اذ ســبق  إلى الــعــا
ـمـثـل (تـشـيـلـلـو) الـذي جـمع بـ ا
تـــيم حـــسن ونـــادين نـــســيـب جنــيم
ويوسف اخلـال و(سمـرا) الذي جمع
صـري أحمـد فـهمي ـمثـل ا جنيـم با
ّ تـرجـمــتـهـمــا إلى الـلـغـة والـلــذين 

اإلسـبــانـيـة وعــرضـهـمـا فـي أمـريـكـا
الالتينية وإسبانيا. الى ذلك يستعد
الـفــنـان ربـيع األسـمـر لــطـرح أغـنـيـة
منـفردة جـديـدة بعـنوان (قـلبي داب)
الـتي إنـتـهـى من تـسـجـيـلـهـا ويـضع
الـلــمـسـات األخـيـرة عـلــيـهـا.األغـنـيـة
جمـعـته مرة أخـرى مع الـشاعـر نزار
فــرنــســيـس في حــ حتــمل تــوقــيع
ـلحن عـادل الـعراقي بـيـنمـا يـتولى ا
وسيقي عملية التسجيل والتوزيع ا
طــوني سـابــا وهي إيـقــاعـيــة حتـمل
روحـاً مخـتـلـفة عـمـا سـبق وأن قدّمه
ـفتـرض أن يصار إبن البـقاع ومن ا
إلى تصـويرهـا عـلى طريـقة الـفيـديو

قبلة. كليب خالل الفترة ا
كمـا يواصل األسـمر إحـياء احلفالت
الـــنــاجـــحـــة ســـواء فـي لـــبـــنــان أو

خارجه.
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