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الـــســيـــنــمـــائي في مــصـــر.. حــيث
تــشـارك في عــمــلـ ســيـنــمـائــيـ
للموسم السـينمائي القادم..واشار
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ـمــثـلــة الــعـراقــيـة كــلــوديـا حــنـا ا
تــــعـــــيش حـــــالــــة مـن الــــنـــــشــــاط
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ـمثلـة السوريـة نادين خـوري تصوير بدأت ا
دورهـا في مسلسل (مقامات العشق- محي
الــديـن بن عــربـي) إخــراج أحـــمــد إبـــراهــيم
أحمـد .والـعمل تـاريـخي مسـتـلهم من سـيرة
مـحمد بن علي بن محـمد بن عربي احلاتمي
ـحي الدين بن الـطائي األنـدلـسي الشـهيـر 
ـــلــقب ــتــصـــوفــ وا عـــربي أحـــد أشــهـــر ا
بــالـــشــيخ األكــبــر وتــنــسب إلــيه الــطــريــقــة
األكبـرية الـصوفيـة.وحتلّ خوري ضيـفة على
هـذا الـعـمل بـشـخـصـيـة (فـاطـمـة الـقـرطـبـية)
وهي مـعلّـمة ابن عـربي الروحـية والـتي كان
لـهــا كـبــيـر األثــر في نـفــسه وحـيــاته. سـيـدة
زاهـــدة ومـــتـــصـــوفـــة وصـــفـــهـــا ابن عـــربي
بـقــولـه(عــذراء.. هــيــفــاء.. تـقــيــد الــنــظــر من
الـعابدات السائحـات الزاهدات.. إن أسهبت
أتـعـبت وإن أوجــزت أعـجـزت وإن أفـصـحت
أوضـحت.. شمس بـ العـلـماء بـستـان ب
األدباء.. عـلـمهـا عمـلـها. عـلـيهـا مـسحـة ملَك
(كـانت وهـمــة مـلِك). كــمـا قــال عـنــهـا أيـضــاً

رحمة لهذا العالم).

مـوقـع دنـيـا الـفن ان (الـفـيـلم األول
والــذي انــتــهت من تــصــويــره هـو
فيلم (يوم العرض) و الفيلم تأليف
إيــهـاب نـاصـر  و إخـراج بـيـبـرس
الشـهاوي.يـنتـمي إلى نوعـية أفالم
االثـارة والـتشـويق و تـدور فـكرته
حـول عـمـلـيـة إحـتـيـال كـبرى داخل
ــسـارح .. وهــو من بـطــولـة أحـد ا
إيــهـــاب فـــهــمـي و احــمـــد صـــيــام
ومــحـــمــد عــبــد اجلــواد و حــســام
اجلنـدي..و الفيـلم الثاني هـو فيلم
(قهـوة بورصـة مصـر) بطـولة عالء
مــرسي وحــسـن حــســني وجنــوى
فؤاد ورانيا محمود ياس ولطفي
لبيب ومـدحت تيخـا وشريف باهر
وعــبـد الـله مـشـرف وأحـمـد صـيـام

وهو من إخراج أحمد مندور).
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اخملــرج الـســوري شـارك فــيـلــمه الـقــصـيــر (حـواس) في
فـعـالـيـات الـدورة الثـالـثـة لــمـهـرجان شـرم الـشـيخ لـلـفـيلم

اآلسيوي وهو من بطولة مأمون اخلطيب و ل غرة.
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ي الفـلسـطيني الشـاعر واألكـاد
ـقيم في الـعـراق منـذعام 1948 ا
نـــعــــاه االحتـــاد الــــعــــام لألدبـــاء
والكـتّاب في العراق بـعد ان غيبه
اضي في ـوت مسـاء الثالثـاء ا ا
احــد مـســتــشـفــيـات بــغـداد بــعـد
ؤلـفـات الـثقـافـية والـتـدريس اجلـامعي. مسـيـرة حـافلـة بـا

 wFOÐd « qO³½

الــبـاحـث الـعــراقي ضـيــفه احتــاد أدبـاء وكــتــاب بـابل في
أمـسيـة بحـثـية تـاريـخيـة ثقـافـية حـمـلت عنـوان (األرشيف

اليهودي).
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اخملرج الـسوري يواصل  تصوير فيلمه السينمائي األول
(يــحــدث فـي غــيــابك) عن نص لـــلــكــاتب ســامــر مــحــمــد

ؤسسة العامة للسينما. إسماعيل  و هو من إنتاج ا
ÕU²  bL×

ــاضي مــعــرضه الــتــشــكــيــلي الــعــراقي اقــام الــثالثــاء ا
الشخـصي التاسع عـشر الذي نـظمه مركـز باليت لـلفنون
بـرعــايـة الـدار الــعـراقــيـة لألزيـاء فـي كـالـيــري الـواسـطي

التابعة للدار.
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سـؤولة في ي االردني حتـدث عن (دور الـثقافـة ا االكاد
تـعـزيـز الـثـقافـة اجملـتـمـعـيـة االيجـابـيـة) في نـدوة اقـامـتـها
مــديـريـة ثـقـافـة مـحــافـظـة الـبـلـقـاء وبــالـتـعـاون مع مـنـتـدى

العارضة الثقافي.
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مـسـؤول شعـبـة الـبـيت الـثقـافي في سـامـراء عـرض بـحثه
عـنون (دور وسـائل اإلعالم اجلديـد في تنـشيط احلـركة ا
ـعــنـونـة (اإلعالم الــسـيـاحـيــة في سـامـراء) فـي  الـنـدوة ا
وأثـره في تـنـشـيط الـسـيـاحـة األثـريـة والـديـنـيـة في مـديـنة

سامراء) التي نظمتها كلية اآلثار بجامعة سامراء.
WMŽ«d  …œULŠ

ـكتـبة الـكـاتب االردني تضـيفه مـساء الـيوم االحـد دائرة ا
الـوطنـيـة بعـمان ضـمن أمـسيـات نشـاط (كـتاب األسـبوع)

: قراءة ورؤية مستقبلية). للحديث عن كتابه (فلسط
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خالل انــشــغــال الــفــنــان طالل هــادي
بـــالـــتــــدريـــبـــات فـي احـــدى قـــاعـــات
سـرح الوطني. سألناه التمارين في ا
عن الـعـمل الـذي يتـدرب عـلـيه فـاجاب
ان (الـتدريـبات مـسـتمـرة على فـصول
سرحية الـشعبية الـكوميدية  جنوم ا
الظهر  للفرقة الوطنية للتمثيل و هي
من تأليفي و إخـراجي و بطولة كاظم
الــــقــــريــــشي ..مــــيالد ســــري .. نـــزار
عــلـوان.. عـبــيـر فـريــد وأسـيل عـادل )
بـاإلضافـة إلى مـجمـوعـة من الـفنـان
بدع و منهم من سيعتلي الشباب ا
اخلــشــبــة ألول مـــرة) واضــاف وفــقــا
لـلــمـوقع الـرســمي لـدائــرة الـسـيــنـمـا
ـــســـرحـــيــة ـــســـرح( تــاتـي هــذه ا وا
ــشـروع الــدائــرة بـتــبـني اسـتــكــمـاال 
ـــســـرحـــيـــات الـــشـــعـــبـــيــة انـــتـــاج ا
الـكــومـيـديــة بـاالعـتــمـاد عــلى اجلـهـد
الـذاتـي و اعـتـمـاد مـعـايـيـر مـسـرحـية
الئــقــة بـاجلــمـهــور الــعـراقي) .. و من
ـســرحــيـة خالل اذار ــؤمل عــرض ا ا

اجلاري.

{ مدريد - وكاالت - قـالت محكمة
في إقليم قطالونيا اإلسباني (إنها
ـغــنـيــة الــكـولــومـبــيـة اســتــدعت ا
شـاكـيـرا لـلـمـثـول أمـامـهـا يـوم 12
حــــزيـــــران لــــتــــواجه اتــــهــــامــــات
بالتقاعس عن دفع ضرائب قيمتها
 14.5مـلـيـون يورو ( 16.5مـلـيون

دوالر).
ونُـــشـــر بــيـــان اســـتـــدعـــائــهـــا من
احملــكـمــة والــذي حــمل تــاريخ 22

اضي. كانون الثاني الثالثاء ا

ـثـلو االدعـاء اتـهـامات في ووجه 
كـانــون األول زاعــمـ أن شــاكــيـرا
تقاعست عن دفع ضريبة على دخل
حــصـــلت عــلــيـه بــ عــامي 2012
و 2014وهي الــفـتــرة الــتي قــالـوا
إنـهــا عــاشت خاللــهــا في اإلقــلـيم.
وقــال مــنــدوبــون عن شــاكــيــرا في
بـيـان بــعـد تـوجـيـه االتـهـامـات (إن
غنية لم تكن تقيم في إسبانيا إال ا
بعد  2015وأوفت بكل الـتزامـاتها

الضريبية).

تـسير األمـور بشـكل جيد وتـنفـرج مسألـة كنت تـتذمر
منها .
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 إن كثرة انشغالك تضفي عليك برودة في العواطف
و تدفعك للغرور .
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هنية فتشعر بثقة أكبر بالنفس .يوم تزدهر شؤونك ا
السعد االربعاء.
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تكون سيء الـطباع مع احلبيـب وتتذمر فاحذر من أن
يؤدي ألزمة في عالقتك معه.
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تـنـتـهي من مـرحـلـة عـاطـفـيـة مـؤثـرة في حـيـاتك خالل
النصف الثاني من اذار اجلاري.
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يـجب أن تـكـون منـتـبـها لـصـحـتك ألن تـوتر مـشـاعرك
يؤثر سلبا عليك.
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تــضع نـفـسك في مـواقف صــعـبـة ثم تـضع كل الـلـوم
على احلبيب .
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 يجب أن تأخذ فترة راحة واستجمام ليكون لديك
الوقت إلعادة حساباتك.
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تــكـون في مـنـتـصف الــعـام اجلـاري أمـام خط فـاصل
في عالقتك مع الشريك.
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 حـاول تــفـهم مـشـاعـر الــطـرف اآلخـر بـشـكل واضح
ودون أي تدخل أو تأثير خارجي.
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سـتـقـبل عالقـة عاطـفـية ,بـعد أن  حتـاول وضع حـد 
نفذ صبرك .
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 انـسجـام عـاطفي وفـكـري مع الشـريك يـؤسس لبـناء
أسرة ناجحة.رقم احلظ .2
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ثالث مــجــمــوعــات تـشــكل كــلــمــات من خــمــسـة
حـروف يكـمل بعـضهـا بعـضا بـواسطـة احلرف
االخــيـــرين من كل كـــلــمــة.في خـــانــات الــعــمــود
طـلوبـة:(من سور الـوسط حتـصل على الـكلـمـة ا

:( القران الكر
(أ)

ـارس لـريـاضـة عـنـيـفـة  –تـعـجـيل  –وقـائع –
تفاهم  –احاسيس  –عاصمة اسيوية  –مسرات

توهج.  –حجر النار ا
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يــعـد الــفـنــان رضـا اخلــيـاط
مـطـربـا من جيـل السـبـعـيـنات
وبدا مسيره الـفني باول اغنية
عـنـوانـهـا (احـرك بـروحي حـرك)
ــتـازاً ثم غـنى وحـقــقت جنـاحـا 
اغــنـيــتـه الـشــهــيــره طــيــر احلــمـام
ومغرورة وعدداً من االغاني التي
نـالت شـهـرة واسـعـة وتعـامل
اخلـــــــيـــــــاط مـع عـــــــدد من
ــلــحـنــ خــاصــة الـذين ا
بــرزوا في الـســبـعــيـنـات
امـثـا ل جـعـفـر اخلـفـاف
ومـــــحـــــسن فـــــرحـــــان

وآخرون .
( الزمان ) التقت به
في حــــوار ســــريع
وســـــــــالــــــــــتـه عن

اغنياتي ان يستحصل موافقتي وكذلك
ـلـحن لـيـكـون امـنـا من ايـة الـشـاعــر وا
ســرقـة تـســجل ضـد اي صــوت يـسـجل
ـطـرب عـراقي او عـربي مـثـلـمـا اغـنـيــة 
هندس عندما رغب طرب ماجد ا فعل ا
بـتسـجيل اغـنيـتي جـنة جـنة ومـغرورة
فقـمت بالـتنازل الـرسمي لـلمـهندس من
اجل تــســجــيــلــهــا واتــمـنـى ان تــتــخـذ
االصـوات التي تـرغب تـسجل اغـنـياتي

طرب ماجد ) . نفس خطوات ا
ـــاضي وعن الــــفـــرق بـــ اغـــنــــيـــات ا
واحلـاضر يـقـول اخلـياط ( التـوجـد اية
ـة ظلت حتيافي مقارنة فـاالغاني القد
ـتلـقي اما احلـاليـة يوجـد فيـها ذاكرة ا
اجلـيـد والـرد الـذي اليـبـقى في ذاكـرة
اجلــمــهــور ). وعن اخــتـيــاره لالغــنــيـة
النـاجحـة يقـول ( اهم شئء في االغنـية
هــو الــلـحن والــكالم مع صــوت جــمـيل

جــديـده ? قــال ( اعـكف االن عــلى اعـادة
تسجيـل وتوزيع االغاني التـراثية التي
ســجــلـــتــهــا وبــاطـــار جــديــد ومــشــوق
وخــاصــة الــتي حــفــظــهــا اجلــمــهــور )
مضيفا (صـدر لي مؤخرا ديوان شعري
غنائي بعنوان ايام وصور وحكايات).
وعن اول اغـانـيه خالل مـسـيـره  الـفـني
قـال ( اجلـمـهــور يـعـلم ويـتـابع اعـمـالي
مـنــذ اول اغـنـيـة اشــتـهـرت وهي احـرك
بــروحي مـن كــلـــمــات كـــاظم اخلـــطــيب
واحلــان جــعــفــر اخلــفــاف اضــافــة الى

االغاني التي اشتهرت في وقتها ) .
ــطــربــ وعن مــوجــة ســـرقــة اغــانـي ا
الـعـراقـي قـال ( لـقـد سـرقت مـني اغان
سـجلـتـها سـابقـا وهي مـخالـفـة لقـانون
ــلــكــيــة الــفـــكــريــة وبــالــرغم من عــدم ا
ــانـعـتي من اعــادة تـسـجــيل اغـانـيي
لــكن اتــمــنى من الــذي يـرغب تــســجـيل

ـطـرب الى وهي عـوامل ثالثـيـة تـقـود ا
الــنــجــاح في تــقـد اغــنــيـة تــصل الى

ستمع بشكل الئق ومهذب ) . ا
وعن افضل اغنية  سجلها خالل جهده
قال ان ( جـميع اعـمالي جيـدة وجمـيلة
والـدليل انـها جـمـيعـا وصلت لـلـمتـلقي
وهي تــــــعــــــبــــــر عن احلــــــالــــــة الــــــتي

يعيشهااجلمهور ). 
وعن جتــربـته في مـجـال الــتـمـثـيل قـال
ــسـرحــيــات كــومــيــديـة (نــعم مــثـلـت 
فـكــاهـيـة مــثل جــار الـعـمــر مع الــفـنـان
الكومـيدي مكي عـواد). وعن انشغاالته
حـالـيـا يـقـول (انـا االن بـصـدد تاسـيس
رابـطــة الـفن االصـيل تــضم فـنـانـ من
جــيـلي وكــذلك تــضم ارشـيف كل فــنـان
وتاريخه الـفني وافـضل ماادى على ان
يــتم اخــتــيــار عــازفــ ومــوســيــقــيــ

موهوب لذلك). رضا اخلياط

(ب)
واقــــيـــة لالنف- وزارة  –كــــواكب ســـمـــاويـــة –
تـسـتـخـدم للـكـتـابة  –مـجـاهـد من مـصر- مـجـلة
عــربـيـة لالطـفـال  –قــرارات قـضـائـيـة  –شـديـدة

احلس.
(ج)

بــراعــة  –مـن اجـزاء الــبــطن- االحظ  –نــقــود –
حــجـر اســمـنـتي  –مــسـاخـر  –تــوقـيع  –جـدول

احملتويات.
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اضي تصوير اجلزء العاشر من مسلسل (باب احلارة) في انطلق االربعاء ا
حي القـزازين بـدمـشق وهـو من تـأليف مـروان قـاووق وإخـراج محـمـد زهـير
ـثـلـ ـقـبل. وتـضم قـائـمـة الـعـمل  رجب عـلى أن يـعـرض خالل رمـضـان ا
شاركـوا في النـسـخة األصـليـة من الـعمل مـنـهم محـمد الـشـماط وعـادل علي
.كمـا يـشارك في الـبطـولة سـلمى وأميـة ملص وعـلي كريّـم وزهيـر عبـد الكـر

صري وجناح سفكوني وتيسير إدريس ونظلي الرواس وأماني احلكيم. ا

ÊUC — w  ÷dFK  bF² ¹ …—U(« »UÐ

طالل هادي وأسرة (جنوم الظهر) في مرحلة التدريب
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أثـارت الفـنانة هـيفاء وهـبي الكـثير مـن اجلدل حولـها في اآلونـة األخيرة والسـيما
عـندمـا أطلـقت خط األزياء اخلـاص بهـا  ومشـاركتـها إلحـدى التـصامـيم التي
ثلـي فعـدها اجلمـهور أنها اسـتخدمـت فيهـا ألوان قوس قـزح اخلاصة بـا
ثـلية اجلنـسية بشـكل صريح.وفي حديث لصـحيفة عـربية خرجت تدعم ا
هـيــفـاء وهـبي عـن صـمـتــهـا ألول مـرة وعــلـقت عـلـى مـا  تـداوله عن
دعـمهـا للـمثـليـ وقالـت( إطالق خط أزياء خـطوة تـعني لي الـكثـير
وأحــاول إرضــاء نـفــسي وأهـلـي وجـمــهـوري الــذي أراه الـداعم
األول لي في كل خــطـواتي الــفــنـيــة وغـيــر الـفــنــيـة). وتــابـعت
(أستـخـدم ألـوانـا تدعـو لـلـسعـادة والـتـفاؤل والـبـهـجة ومن
يرى األمر بـطريـقة أخرى فـهو فقط يـريد التـشويش على
جناحي وهـؤالء موجودون ومعـروفون وال يفعـلون شيئا
ـوذج نــاجح). وكـانت ـشــاكل حـول أي  سـوى إثــارة ا
قـابالت (أنهـا لديـها وهبي كـانت قد كـشفت في إحـدى ا
) وأكـدت (أنـهـا لـيس لـديـهـا أي مـشـكـلة أصـدقـاء مـثـلـيـ

بالتعامل معهم).
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كشـفت الفـنانـة الـلبـنانـية سـيرين عـبد الـنور
عن إسم شــخــصـــيــتــهــا الــتـي تــؤديــهــا في
مسـلسل (الـهيـبة-الـعودة)والـذي تشارك في
ــمــثل الـــســوري تــيم بــطــولـــته إلى جــانـب ا
حــسـن.وجــاء ذلك من خـالل نــشــرهـــا عــبــر
صـــفـــحـــتــهـــا اخلـــاصـــة عــلـى أحــد مـــواقع
الـتـواصل إلجـتـمـاعي صـورة لـقـالب حـلوى
حـــــمل صــــــورة لـــــهـــــا إلى جـــــانـب حـــــسن
سلـسل (جبل ونور). وكان وإسـميهمـا في ا
حسـن وفريق عمل مسلسل (الهيبة) كانوا
فاجـأوا عـبد الـنور مـؤخراً بـاإلحـتفـال بعـيد
مــيالدهـا في كـوالـيس الــتـصـويـر.وقـد نـشـر
حــسن عــبــر صـفــحــته اخلــاصــة عــلى احـد
مـواقع الـتواصل اإلجـتـمـاعي مـقـطع فـيـديو
من أجـواء االحتـفال بـعيـد ميالد عـبد الـنور
ظــهــر إلى جــانـب عــبــد الــنــور وفــريق عــمل
سـلسل وهم يـفاجـئونـها بـالغـناء وإشـعال ا

الشموع على قالب احللوى.

شاكيرا  لصق الترويجي ا
لفيلم (قهوة

بورصة مصر)


