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وغـسـان مـســعـود في مـرحـلـة الـكـهـولـة
بــاإلضـافــة إلى عــدد كـبــيــر من الـنــجـوم
الذين يجـري التفـاوض معهم لالنـضمام
لـلـمـسـلـسل الـذي يـجـري الـتـحـضـيـر له
ــتـوقع بــصـورة مــتـســارعـة حــيث من ا
انــطـــــــالق تــصــويــره في شــهــر تــمـوز
ــــنـــاطق ــــدن وا ـــقــــبل في عــــدد من ا ا
الــســوريــة حـــيث يــعــدّ الـــعــمل بــوابــة
ــوسم 2020 و من األعــمــال الــدرامــيــة 
ـتـوقع أن يـســتـغـرق تـصـويـره حـوالى ا
شـهـرين ونـصف الـشـهـر لـيـكـون جـاهـزًا

للعرض بعدها.

الـنـهــايـة كـانـت صـادمـة لي كــنت قـد كــتـبت في األيــام األولى حـ هـوجم
مسلـسل (الفنـدق) في أولى حلقـاته وقلت (لـننتـظر حتى الـنهايـة لنسـتطيع

سلسل من كل جوانبة القصة السيناريو اإلخراج والبقية) .. ان ننقد ا
الكي واقعة حقيقية جداً اليستطيع احد ان ينكرها بل قدم الكاتب حامد ا
ا ـائـة  وكـمـا قـدم في احـدى تـغـريـداته وقـال (مـا قـدمت هـو عـشـرون بـا
ا قدم وايضا النستطيع ان موجود) وهو محق بذلك الواقع اكثر مـرارة 
نـنكـر ذلك فـهي مـعـانـاة عـراقيـة درامـيـة حـقـيقـيـة جنـدهـا الـيوم فـي مواقع
الـتـواصل وفي مـلـفـات الـشـرطـة واحملـاكم وكل مـا يـدور هـو حـقـيـقـة واقع

وكانت الشخوص حقيقية من الواقع .
ـالـكي ووقت قيـاسي من إعـداد القـصة العـمل كان سـريع جـداً كمـا قدم ا
ا والسـينـاريو والـتصـوير حـتى ان احللـقات األخـيرة انـتهى تـصوريـها ر

في مواعيد عرض احللقات العشرة األولى حسب معلوماتي .
اخملرج حـسن حسـني احاطت به ظـروف كثـيرة بـالعـمل اضافـة لبـعده عن
ـن قدم الـعـراق كـان سـبب بـعـدم مـعرفـتـه كـثيـر مـن الـوجوه فـذهـب حـينـا 
ن يـعـرفهم من سـنوات وال احـتاج لـلتـوضيح بعـضهم وأخـرى ذهب فيـها 

اكثر .
كـان عـلـيه وضـع وجـوه جـديـدة لم يـكـن مـوفق بـاخـتـيــار (كـر نـعـمـان)م
ثقف حمود ابو الـعباس رغم احتـرامي له والمكانـياته لكن تقـد صورة ا
ـثقف بـهذه الـصـورة كـان مـتـعـمداً لـكن نـسي انه لـيس شـرطـاً ان يـكـون ا
بهـذا السن والـذي وصل للـستـ ولـيس شرطـاً ان يكـون شعـره منـسدلـنا
على وجهه وليس شرطا ان يكون شارباً للخمر فالصورة التي وضع فيها

. ثقف كانت خاطئة جداً وعكس ما قدم تماماً ا
ه بصوره واقعية اكـثر ويتحملها الكاتب واخملرج من مكن تقد كان من ا
ثقف مجنون بالكامل طـاف جند ان ا جانب القصة والوجه ثم في اخر ا
ـثقف مـريض نفـسي وبهـذه الصورة ـرضه وبهـذا قدم ا ويتـعاطى حـبوب 

فقط .
ا يـأتي يـوم بـعـد هذه ـثـقف مـريض نـفسـي ر وهي سـك ذو حـدين ان ا
ـثـقف مريض نـفسي بـحب الوطن السـنوات الـعجـاف بكل شي ان يـكون ا

الن من قاده اليعرف واليضع للوطن قيمة..
وكـان الــنــصح والـتــوجــيه من شــخص حـ يــســال من انت يـقــدم نــفـسه
كمجـنون وفعـال هو مجـنون من يبـدد ثروة كـاملة عـلى ملـذاته فهو مـجنون
ا تذهب وبالتـالي يأتي الـنصح والـتوجـيه من هذا اجملنـون وأيضـا هنـا ر

. ( للمقوله (خذو احلكمة من افواه اجملان
اجاد عـزيـز خـيون بـدوره لـكـنه قدمه بـطـريـقة مـسـرحـية ولـيـست تـلفـزونـية
وأيضا اعطي السبب لقصر الوقت فـانا متاكد انه لو اعطي الوقت خليون

كان سيبحث عن الشخصية في الشوارع ويتقمصها ويقدمها.
سناء عبد الرحمن كانت مبدعة وقدمت شخصية رائعة وبقوة وإجادة .

النريد ان نزيد على ما قدم البقية فكل منهم له حسناته
وسيئاته .

(الفـندق) بـأجمـله حـالة عـراقيـة يـوميـة قدمت بـاجادة
وحرفية رغم اعتراض الكثير. 
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ـمثل التركي تلـقى تعازي زمالئه ومتابـعيه لوفاة والد ا
زوجـته وانــتـشــر عـلى مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي

مقطع فيديو لتاتليتوغ من مراسم العزاء.
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اخملـرج العراقي يضـيفه احتاد االذاعـي والتفـزيوني
الـعراقـي في جلـسة حـوارية حول (الـرؤية االخـراجية

قبل. لالغنية التلفازية) صباح السبت ا
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الـشاعر االردني شـارك امس في االمسية الـشعرية
الــتي اقــامــهــا احتـــاد الــكــتــاب واألدبــاء االردنــيــ
بـعــنـوان (أدب اخملـيم) وادارتــهـا  الـكــاتـبـة اعــتـمـاد

سرسك.
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لــشـركــة مالبس وذلك بــعـد أن ظل
هاربا ألعوام.

اإلنـتربـول يبحـث عن فرانـسيـسكو
غــالــديــلـي الــبــالغ من الــعــمــر 58

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
الـــقي الـــقــبـض في تـــايالنـــد عــلى
ـمـثل إيـطـالي انـتـحل شــخـصـيـة ا
األمــريـكي جـورج كـلـوني لـلـدعـايـة

عــــامـــا وزوجـــته فــــاجنـــا غـــوفي
الـبـالـغـة من الـعـمر 45 عـامـا مـنذ

عام 2013.
واشــــار تــــقــــريــــر لـــلــــبـي بي سي
مثل األمريكي رفع قضية ضد ان(ا
ـــتــهــمــ وشــهـــد ضــدهــمــا في ا
احملـكــمـة عـام 2010 وقـال إنــهـمـا
اســتــخـدمــا اسـمـه بـدون وجه حق

نتجاتهما). للدعاية 
ويـتهم االثـنان بـسلـسلـة أخرى من
عمليات االحتيال في إيطاليا.وكان
الـزوجـان قـد غادرا مـنـزلـهمـا هـربا
من الـشـرطـة وأطـلق علـيـهـمـا لقب
بوني وكاليد اإليطـالي على غرار
الـــشــخـــصـــيــتـــ األمــريـــكــيـــتــ

عروفت بسرقة البنوك. ا
ــتـهــمـان الــعـيش في واسـتــطـاع ا
تـــايالنـــد مـن خالل بـــيع ســـاعـــات
روليكس مـزيفة كمـا أفادت تقارير
لح للـمشترين بدل بأنهمـا أرسال ا

الساعات الثمينة.

تـفـكـيـرك بـشأن الـيوم يَـعـتـمـد الـشـريك عـلى كـلمـاتك 
قضية مهمة واسع و عميق .
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العاطـفة هي االمر االكثر تعقيدا في احلياة لذا حاول
التتمتع بها بدل فهمها .
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عليك ان تـراجع نفسك لـكي تكون اكثـر واقعية و اقل
خيالية .
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ـا سـيـجعـلك عـرضـة ألنـظار أنت مـتواضع الـيـوم  
من حولك .رقم احلظ .6
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ال تـكثـر باحلـديث عن نفـسك . علـيك أن تسـتمع اكـثر
ا تقول كي حتسن خططك .
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 احـــــذر من األوهـــــام: ابـقَ صـــــامـــــداً فـي قـــــراراتك
ومخلصاً آلراء مجموعتك. 
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إخالصك يُشـرقُ من خالل أيّ شئِ تَـعمَلُـه. و هذا ما
يجذب الناسَ إليك .
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ال تـتـرك نــفـسك مــنـسـاقــا وراء عـاطـفــتك و اال وقـعت
فريسة للضغوط النفسية و العصبية.
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تَــفـكـيـرك بـشــأن قـضـيـة مـهـمــة واسع و عـمـيق . يـوم
السعد االربعاء.
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ــشــاورة عــقــلك فـي احلــ و اآلخــر و تـرك  عــلــيك 
القلب جانبا .
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دع األمـور كــمـا هي عـلــيه حـالــيـاً حـتى تَــتـوصّل إلى
 . بَعْض النتائجِ
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ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال.
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حتتـوي هذه الـشـبكـة على 9 مربـعات
كـبـيـرة كل مـربع مــنـهـا مـقـسم الى 9
هـدف هذه اللـعبة ملء خانات صـغيرة
اخلـانـات بــاالرقـام الالزمـة من  1الى
9 شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر من
مـرة واحــدة في كل مــربع كـبــيـر وفي

كل خط افقي وعمودي.

ي االردني ضـيــفه مــنـتــدى الــرواد الـكــبـار االكــاد
ضـمن بـرنـامـجه الـثقـافي (مـبـدع وجتـربـة) لـلـحديث
عن جتـربـته اإلبـداعـيـة في كـتـابـة الـروايـة واإلخـراج

السينمائي.

الـباحث العـراقي ناقش في قسم الـتصمـيم في كلية
الـفـنون اجلـميـلة  –بـغداد اطـروحـته لنـيل الدكـتوراه
ـعنونة ( االدائيـة وتمثالتها في تـصميم الفضاءات ا

الداخلية).

ـوت فـي احـد ــتــقــاعــد غــيـبـه ا الـطــيــار الــعــراقي ا
مشافي العاصمة االردنية عمان اثر مرض عضال.

ـصري افـتـتح االثنـ نـشاطه الـصـيفي ـوسيـقي ا ا
ـصـرية ـكشـوف بـدار األوبرا ا سـرح ا بـحـفل في ا
وسيقى الثانى. فيما يحضر حاليًا إلطالق ألبومه ا
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 مـستشار الصحة النفسية في
وزارة الـصحـة العـراقيـة ضيفه
مـكــتب الـنـائـب مـحـمــد الـغـبـان
لـــتــــقـــد بــــحــــثه في الــــنـــدوة
احلـــواريـــة الـــشــــهـــريـــة حـــول
ادية على اجملتمع ). (اخملدرات وآثارها النفسية وا

جينيفر لوبيز

وريتشـارد برتون ولـورانس أوليفيه
وأليك جينيس وفاي دونواي وجون
فويت.وأخرج عدة أفالم مأخوذة عن
مسـرحيـات لشـكسـبيـر ورشح فيـلمه
”رومــــيــــو وجــــولــــيت “جلــــائــــزتي

ئات { فلورنسا  –وكاالت- جتمع ا
في مــديــنــة فــلـــورنــســا اإليــطــالــيــة
الثالثاء لـلمشـاركة في جنـازة مخرج
السـينـما واألوبرا فـرانكـو زيفـريللي
ـنـية  الـسـبت عن عـمر الـذي وافته ا
 96عــامــا.وزيــفــريــلــلي من مــوالــيـد
فــلــورنـســا وهــو آخــر فـرد فـي جـيل
عمالقة الـسينما اإليـطالية الذي جاء
ـــيــة الـــثــانـــيــة بــعـــد احلــرب الـــعــا
.وامـتألت أرجـاء كــاتـدرائـيـة سـانـتـا
مــاريـــا ديل فــيــوري بــأفــراد عــائــلــة
زيــفـريـلــلي وأصـدقــائه وسـيــاسـيـ
مـــنـــهـم وزيـــر الـــثـــقــــافـــة ألـــبـــرتـــو
بـــونــيــســـولي.وقــال رئــيـس بــلــديــة
فـلـورنـسـا داريـو نـارديال (فـلـورنـسا
تــرد اجلــمــيل لألســتــاذ عــلى كـل مـا

منحه للمدينة).
وأخرج زيـفريـللي الـذي كان يـحظى
عــادة بــتــقــديـر اجلــمــهــور أكــثـر من
النقاد ما يربو على  24فيلما وعمل
مع جنــوم مــنــهم إلــيـزابــيث تــيــلـور

ـــديــــنـــة فـي دار أوبـــرا ال ســــكــــاال 
مـيالنــو عـام  2006وقـوبل الــعـرض
بــاســتـحــسـان كــبــيـر وتــصــفـيق من
اجلـمــهـور ألكــثـر من  15دقـيــقـة في

ليلة االفتتاح.

أوسكـار أفضل فـيلم وأفـضل مخرج.
وقـدم فيـلم ”هامـلت “عام  1990من

بطولة النجم ميل جيبسون.
وكــان من أبـرز مــا قــدمه زيـفــريــلـلي
خالل مسـيـرته أوبرا عـايـدة لفـيردي

واضـاف (الـفيـــــــلم صـور في الـعـديد
ــــــنـــــــاطق مـن االمـــــــاكن واالزقـــــــة وا

الشعبية).
وعـن صـــــعـــــوبـــــات الـــــفـــــيـــــلم قـــــال
ادي (الصعوبـات كثيرة مـنها الدعم ا
عنوي ومحاولة زرع اساسيات فن وا
التمثيل لطفل لم يتجاوز العاشرة من
عـمره اليصـال عمـليـة جتسـيد لـقطات
لـطـفل صـغـيــر تـتـطـلب جـهـدا كـبـيـرا)
واشـار الى (ان هــنــاك مـفــارقـة اثــنـاء
تـصـويـر اللص وهـو يـسـرق احلقـيـبة
 الـــتــقــاط عــدة صـــور لــلص اثــنــاء
الـسـرقـة ولـوجود كـامـيـرة مـراقـبة في
ــا احـرج كــادر الــتـصــويـر الــشـارع 
بــســبب خــروج عـدد من االهــالي وهم

يــتـســائـلـون هـل هـنــاك عـمــلـيـة
سـرقــة حـقـيــقـيــة ام مـجـرد
تــصــويــر فـــيــلم) وعن
مصدر فـكرة الفلم
قــــال اخملــــرج
(انـــا امـــيل
الــــــــــــــــــــى
الـسـيـنـمـا
الـواقـعـيـة
وابــــحث عن

جميع القصص من
حـــولي او الــــتي حتـــتـــاج

حلـل كــــــمـــــا انـي ابــــــحث عـن كل
ظـاهــرة في اجملــتـمع ) وعـن امـنــيـاته
كمخرج شاب قال (اتمنى االرتقاء الى
ية وعودة دور العرض العربية والعا
الـسـيـنمـائي في الـعـراق واعـد نـفسي
في بداية مـشواري وامامـي طموحات

كثيرة ).
فـلم لـقـطـة صـغـيـرة تـالـيف كـاظم الزم
واخــراج مــحـــمــد احــســـان تــصــويــر
خـضـيــر الـعـتـابي .  وبــطـولـة الـطـفل

حسن خضير وساره تركي.

ـتـهم اعـترف وقـالت الـشـرطة (إن ا
باستخدام اسم كلوني).

وقـالت الشـــــــــرطة (إنـها سـتوجه
لـــلــــزوجـــ تـــهــــمـــة جتـــاوز مـــدة
الـتـأشيـرة قـبل الـبـدء في إجراءات

ترحيلهما).
وعــثـر عـلى الـزوجــ يـوم الـسـبت
ـــاضي في عـــمــلـــيـــة مــشـــتـــركــة ا
لــلـــشــرطـــة اإليــطـــالــيـــة وشـــرطــة

تايالند.
وطـوقت الـشـرطـة فـيال فـاخـرة كان
الـزوجـان يـقـيمـان فـيـهـا وذلك بـعد

تعقبهما لفترة.
واعـتـرف غالـديلـي أثنـاء التـحـقيق
بـــــادعــــائـه أنه جـــــورج كــــلـــــوني
البس وبـإنـشـائه شـركـة لـتجـارة ا
لالحـتـيال عـلى الـزبـائن حـسب ما
أفـــــــادت وكـــــالــــة فـــــرانس بــــرس

لألنباء.
وكان الـزوجان يقـيمـان في تايالند
مـنـذ عـام 2014 واعـتـقل غـالـديـلي
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 كــشف مــهـرجــان جـرش لــلــثـقــافـة
والفنون في األردن تفاصيل دورته
اجلـديــدة الـتـي تـنــطـلق في تــمـوز
قبل وتتضمن حفالت لبعض من ا
ـصـري كـبـار الـنـجـوم من بـيـنـهم ا
محـمد مـنير الـذي يعـود للمـشاركة
بــعــد غـيــاب نــحـو  17عـامــا.وقـال
ن سـمـاوي في ـهـرجـان أ مـديــر ا
(إن مــــؤتــــمــــر صــــحـــفـي االثــــنـــ
مـجــمــوعــة كــبــيــرة من الــفــنــانـ
الــعــاشــقــ لألردن ســتــشــارك في
جرش  2019من بيـنهم الـتونـسية
صوفيا صادق والفلسطيني محمد
عــســاف واألردنــيــة ديــانــا كــرزون
صري واللبناني مرسيل خليفة وا
محـمد مـنيـر.وعلى مـستـوى الفرق
تـــشــــارك فـــرقـــة نـــادي اجلـــيل من

األردن وفــــرقـــة شــــيــــوخ سالطـــ
الــطـرب مـن سـوريــا وفــرقــة أوبـرا
اإلسـكـنـدريـة من مـصـر إضـافة إلى
فـرق شـعـبـيـة وفـلـكـلـوريـة من دول

عربية).
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عـــــــام 2014 لـــــــكـــــــنـه فـــــــر خالل
مـــحـــاكــمـــته بـــعـــد أن دفع رشــوة
حلـــراس الــســجن قـــيــمــتــهــا 570

يورو.
وكان الـزوجان قـد أسسـا مشـروعا
البس واخـتصـا بـالـبيع لـتـجـارة ا
لألفراد وادعيـا أنهمـا حصال على
مـوافـقة كـلـوني وعـرضا مـا ادعـيا

أنه توقيعه. 
واتـهم الـزوجـان بـاسـتـخـدام صور
مثل فوتـوغرافيـة زائفـة لهمـا مع ا
األمـريـكي في أكـثـر مـن فعـالـيـة من
ــنـتــجـاتـهــمـا.وقـال أجل الــدعـايـة 
ـمثل في شـهـادته (إنه لم يـفوض ا
الـزوجـ بـاستـخـدام اسـمه بـشكل
جتــاري وأنه لــيس الــشــخص في

الصور التي يعرضانها).
وأضـــاف (ال أدخـن هـــذه لــــيـــست
ســــــــاعـــــــــتـي وال أرتــــــــدي هــــــــذا
البنطلـون). وقال(هذان الشخصان

يستخدمان اسمي لالحتيال).
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وفـــيــــلــــمه
القصير (لقطة صغيرة).

 ( الزمـان ) الـتقـته وحاورته عن فـكرة
الفيـلم فقال ( تدور احـداث الفلم حول
طــفل صــغـيــر بــعـمــر عــشـرة ســنـوات
يعـشق مهنة الـتصويـر ياخذ الـكاميرا
ـرض اخلـاصـة بـوالـده الـذي تـعـرض 
ـهنـة ليـخرج الى ـارسة ا اقـعده عن 
الـشـارع مع الكـامـيرا مـحـاوال التـقاط
عـدد من الــصـور لــكن يـصــادف اثـنـاء
التقاطه الصور احد اللصوص يسرق
حقـيبـة امراة لـيلـتقط له صـورة تكون
ـــشــاهــد دلـــيل عــلى ادانـــته وكــانت ا
ـتحف الـبغدادي االخـيرة للـفيـلم في ا
الــذي يــحـــتــفل بـه كــاصــغـــر مــصــور

عراقي).
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هــــنــــاك الـــــعــــديــــد من
احملــاوالت يـــطــلـــقــهــا
الشـباب من اجل دفع
عــجــلـة الــســيــنــمـا
العراقية الى امام
ومـــنــــهم اخملـــرج
الـــشــاب مـــحـــمــد
احــــــــــســــــــــان
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يــســتــعــد الــنــجــمــان غــســان مــســعـود
ومــحـــمــود نـــصــر لـــلــمـــشــاركـــة بــأداء
شـــخــصـــيــة واحـــدة وهي شــخـــصــيــة
طران هـيالريون كـبوجي في مـسلسل ا
( حــــارس الـــقــــدس) تـــألـــيـف حـــسن م
يــــوسـف وإخــــراج بــــاسل اخلــــطــــيب
ــؤســـســة الــعــامـــة لإلنــتــاج وإنــتــاج ا

التلفزيوني واإلذاعي .
وسيؤدي النـجمان السوريـان شخصية
ـسـلـسل عـلى أن يـؤديـها ـطـران في ا ا
مــحــمــود نــصـر فـي مـرحــلــة الــشــبـاب

{ لــــــوس اجنــــــلــــــوس  –وكـــــاالت -
ية جينيفر لوبيز حرصت النجمة العا
ـغـني عـلى مـعـايـدة زوجـها الـسـابق ا
ـنـاســبـة عـيـد ي مــارك أنـتـونـي  الـعـا
االب ونــشـــــرت عـــبـــر صــفـــحـــتـــهــا
اخلـاصـة عـلى أحــد مـواقع الـتـواصل
اإلجــتــمــاعي عــدداً من الــصــور الــتي
ـنـاسـبة جـمعـتـــهـمـا من إحـتـفـالهـمـا بـا
وذلك بــحــضــور أبـنــائــهــمــا وخــطــيــبــهـا
ـعـتـزل ألـيكس احلالـي العب الـبيـسـبـول ا

رودريغيز.
وعـلّــقت لــوبـيــز عـلى الــصـور حــيث عــايـدته
ـوقـع الـفن إلى(أن أبــنـائــهـمـا مـشــيـرةً وفـقــا 

.( يحبانه كثيراً الشرطة تقبض على فرانسيسكو غاندين


