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الـقـربـان) بـيـنـما ذهـبت الـنـجـمـة الـبـرونـزية
ـغـربي (آدم) إخـراج مـر توزاني. لـلـفـيـلم ا
وحـصل الفيلم اجلزائري (بابيشا) للمخرجة
مـونـية مـدور عـلى جائـزة أفضـل فيـلم عربي
روائي طـويل.وفاز البولـندي بارتوز بيـلينيا
ـثل عن دوره في فيلم (عيد بـجائزة أفضل 
الـقربان) بيـنما فازت الـتونسيـة هند صبري
ـثـلـة عن دورهــا في فـيـلم بــجـائـزة أفـضـل 
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 اختتمت الدورة الثالثة من مهرجان اجلونة
ـاضية باالعالن الـسينـمائي مساء اجلـمعة ا
عن االفـالم الفائزة . حيث فـاز فيلم (ستموت
في الـعشرين) لـلمخرج السـوداني أمجد أبو
الـعالء بجائـزة النجـمة الذهـبية في مـسابقة
األفالم الـروائـيـة الـطـولـيـة.وذهـبـت الـنـجـمة
سـابـقـة للـفـيلم الـبـولنـدي (عـيد الـفـضيـة بـا
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هــنـاك وجــوه شــبـابــيـة مــوهــوبـة لــهـا
طـاقـات فـنـيـة مـتعـددة  كـالـفـنـان ضـياء
ــســرح ومـازال الــشــطـري الــذي احب ا
مـــتـــواصال يـــبــحـث عن امل اصـــطــاده
االخــرون لــكـنه عــبـر احلــراك حـاول ان
ـــســرح يـــجـــد طــريـق اخـــر فــجـــرب ا
والـدراما فكان له حضور واضح من
خـالل الـوعـي اجلـمــالي  قــراءاته
تــعــددت وله مــرويـات عن واقع
مـعاش  خريج معـهد الفنون
اجلــمــيــلــة قــسم الــتــربــيــة

الفنية. 
(الـــزمـــان) الـــتــقـــته في
حــــوار عن مــــســــيـــره
الــفــني وســالـته عن
الـــبــدايـــات فــاجــاب
(بــدايــاتي كـانت من
ــــــــــدرســــــــــة وهي ا
الــسـبــيل احلـقــيـقي
فـي كل الــــــفــــــنـــــون
ومـنـهـا بـدات اتـاثـر
بـــــشـــــخـــــصـــــيــــات
مــســـرحــيــة مــهــمــة
وبـداياتي احلـقيـقية
كـانت من ايـام معـهد
الـفنون اجلـميلـة فقد
ــــــــــســــــــــرح درسـت ا
والـــتــمــثــيـل عــلى يــد
اســـاتــذة مـــخــتـــصــ
فـــــــــكــــــــان اول عـــــــــمل
مــسـرحي لي هـو جـدار
الـثـلج لـلـكـاتب واخملرج

هـادي الهاللي بـعدها 
تــــاســــيس فــــرقـــة لــــكش
ــســرحــيــة في لــلــفــنــون ا
قــــــضـــــاء الـــــشــــــطـــــرة في
الـــنــاصـــريــة وبـــصــحـــبــة
الــفــنــانــ طــالـب خــيـون
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تعرّضت
ـــمـــثـل جـــوني ديب احملـــفـــورة جنـــمـــة ا
ـشاهـير في هـوليوود ر ا بإسمه عـلى 
إلى الـتـشويـه من قـبل أحـد األشـخاص
واظــهـــرت ذلك صــورة إنـــتــشـــرت عــبــر
مواقع الـتواصل اإلجـتمـاعي باإلضـافة
إلى كــــتـــابـــة ســــبـــاب عــــلى الـــنــــجـــمـــة
نفسها.ومن تلك الكلـمات مثلما ظهر في
تـــقــــريــــر نــــشـــره مــــوقع (ديــــلي مــــيل)
ــواقع األخـرى الـبــريـطــاني وعـدد من ا
كـلـمــة (مُـتـصــنع) وذلك في إشـارة إلى
خالفاته مع زوجته السابقة النجمة آمبر
هــــيـــــرد والــــتي وصـــــلت إلـى احملــــاكم
وتـشـتـعل خالل الـفـتـرة األخـيـرة بـشـكل
أكبـر خـصوصـاً مع مـطـالبـته بـتـعويض
مــالي مــنــهــا يــصل لـ 50 مــلــيـون دوالر
أمــريــكي بــســبب مــا كــتـبــتـه في مــقـال
بخصوصه بعد إنفصالهما وذكرت فيه

أنها تعرضت للضرب على يده.

ـغرب (تـشـرفت بتـرشيح فـيلـمي لـتمـثيل ا
في األوســكـار أعـتــقـد أن األمـر ال يــتـعـلق
بــكـونـه الـفــيـلم األول لي أو الــعـاشــر لـكن
بـجـودة الـفـيـلم).وأضـافت (الـتـرشيح
أمـر مـلـهم لي ولـلكـثـيـرين من جـيلي
ـنـطقـة. اعـتبـره اعـترافـا بـجيل في ا

جديد من صناع السينما).
وعــمــلت تــوزاني ( 39عــامــا) عــلى عــدد من
األفالم الـقصيرة قبل إخراج فـيلمها الروائي
ـــهــــرجـــان كـــان األول (آدم) الــــذي عـــرض 
الـسينمـائي هذا العام وجـاء عرضه العربي
ـهـرجـان اجلونـة.ويـتـطرق الـفـيلم األول 
ــشــكالت االجــتــمــاعــيــة إلحــدى أبــرز ا
ــغـــرب وهي احلــمـل خــارج إطــار بـــا
الـــزواج الـــشــرعـي من خالل قـــصــة
سـاميـة التي تتـرك بيت أهلـها حتى
ال ينكشف أمر حملها وتظل تتجول
بــــحـــــثــــا عن مــــأوى حــــتـى تــــضع
مـولودها وتقودهـا هذه الرحلة إلى
رور مـنـزل عـبـلـة وطفـلـتـهـا وردة.
الـوقـت تـنـشـأ عالقـة إنـسـانـيـة بـ
ــــولــــود الــــثـالثــــة إلى أن يـــــصل ا
ــنــتــظــر.وقـالـت تـوزانـي (أعـرف أن ا
احلـــمل خــارج إطــار الـــزواج مــشــكــلــة
مــزعـجـة وهـنـاك جلــنـة رسـمـيــة تـشـكـلت
ـرشح لألوسـكـار ومـعنى الخـتـيـار الـفيـلم ا
أنــهم اخــتـاروا هــذا الــفـيــلم أن هــنـاك إرادة
حـقـيـقـة لـلـنقـاش وطـرح الـقـضـيـة). والـفـيلم
بـطولـة نسرين الـراضي ولبنى أزبـال وعزيز

حطاب ودعاء بلخودة وحسناء طمطاوي.

(حــلم نـورا).. وكـانت مـفــاجـأة حـفل اخلـتـام
مثل األمريكي ستيفن سيجال. حضور ا

وفي مـسابـقة األفالم الوثـائقيـة الطويـلة فاز
فـــيــلـم (احلــديـث عن األشــجـــار) لـــلــمـــخــرج
الـســوداني صـهـيب قـسم الــبـاري بـالـنـجـمـة
الـذهبية فـيما ذهبت الـنجمة الـفضية لـلفيلم
اجلـزائري ( 143طـريق الـصحـراء) لـلمـخرج
حـسـان فرحـاني وجـاءت النـجمـة الـبرونـزية
من نــصــيـب الـفــيــلم األفــغــانـي (مـديــنــة في
الـريح) للـمخـرج أبوزار أمـيني.وحـصل فيلم
(إبـراهـيم إلـى أجل غـيـر مـسـمى) لـلـمـخـرجة
الـفلـسطـينـية لـينـا العـبد عـلى جائـزة أفضل
فــيــلم عـربـي وثـائــقي طــويل.وفي مــسـابــقـة
األفـالم الـقــصــيــرة الـتـي ضـمت  24فــيــلــمـا
ـصـري وتــرأس جلـنــة حتـكــيـمــهـا اخملــرج ا
مـروان حـامد فـاز بالـنجـمة الـذهـبيـة الفـيلم
الــهــولـنــدي (امــتــحـان) مـن إخـراج ســونــيـا
حـداد.وفاز بالنجمة الفضـية الفيلم اللبناني
(أمي) مـن إخـراج وسـيم جـعـجع بـيـنـمـا فـاز
بـالـنـجمـة الـبـرونزيـة فـيـلم (حلم) لـلمـخـرجة
الـبرازيلـية كاميال كـاتر. وفاز بـجائزة أفضل
فـيلم عربي قصير (سالم) لـلمخرجة األردنية

زين دريعي.
غربـية مـر توزاني التي وقـالت اخملرجـة ا
حـصـد فـيـلمـهـا (ادم)الـنـجمـة الـبـرونـزية في
مــهــرجــا اجلــونــة (أن تــرشــيح فــيــلــمــهـا
ـــغـــرب في الـــروائـي األول آدم لـــتـــمـــثـــيـل ا
ـنـافـسـة عـلى جـائـزة أوسـكـار أفـضل فـيـلم ا
أجـنـبي هو اعـتـراف بجـيل جـديد من صـناع
ــنـطــقـة.مــضـيــفـة ــغـرب وا الــسـيــنـمــا في ا
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ـسرحي والـتـشـكيـلي الـعراقي ا
اضي ـغتـرب ضـيفه الـسـبت ا ا
(بـــيـس بـــغــــداد)  في امـــســــيـــة
مفتوحة قدمها صبري العقيلي.
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اضي منـتدى الرواد الـباحث االردني ضيـفه السـبت ا
ناقـشة كتابه (الكاتبون بالضوء) الكـبار بأمسية أدبية 

ادارتها القاصة سحر ملص.
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الــــكـــاتب الــــعـــراقي صــــدر له عن دار امـل اجلـــديـــدة
بسـوريـة كتـاب بـعـنوان (قـد كـان مـا كان في الـنـقاش

والرأي) ويقع في  248 صفحة من القطع الكبير.

 U³D)« Í“u

البـاحث والـناقـد األردني ضـيفـته الـلـجنـة الـثقـافـية في
جمـعية الـفالـوجة اخلـيرية/ فـرع إربد بـأمسيـة ثقـافية
شـعـريـة لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى كـتـابه اجلـديـد (سـعـيـد

يعقوب.. شاعرا وإنسانا).
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ـسـلـسل ـمـثـلــة الـسـوريـة انــضـمت لـقــائـمـة ابـطــال ا ا
البـدوي صقـار  تألـيف دعد ألـكسـان وإخراج شعالن

الدباس.
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الروائـية الـعراقـية مـؤلـفة (سـاعة بـغداد)  تـلقت تـهاني
االهل واالصـدقــاء  لـنـيـلـهـا شـهـادة الـدكـتـوراه بـدرجـة

امتياز في األنثروبايوجلي اإلداري.
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طـرب الـسـوري طرح  فـيـديـو كـليب أغـنـيـته اجلـديدة ا
(متـل الولد) عبر قناته على (يوتيوب) وهي من احلانه

و كلمات جاد خولي.
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إشـراف اخملــرجـة ريـشـا سـركـيس
وظهرت في الفيديو كليب روان بن
حــسـ الـتي شــاركت كـمـوديل في
ــــرة األولى الـــتي الـــعــــمل وهي ا
جتــتــمـع فــيــهــا في عـــمل فــني مع

زيتون. 
وكــان زيـتـون طـرح مـؤخـرا أغـنـيـة
فــارقـوني قــبل أسـبــوعـ وقـاربت
عـــــــلى الـــــــوصــــــول إلى  7مالي
مـشـاهـدة وهي مـن كـلـمـات عـدنان
األمـيـر وأحلـان أدهم وتـوزيع عـمر
صــــبــــاغ وهي األغـــــنــــيــــة األولى

لناصيف باللهجة العراقية.
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تــــزامـــنًـــا مع يــــوم مـــيالده طـــرح
ــطـرب الـسـوري نـاصـيف زيـتـون ا
فـيـديـو كــلـيب فـارقــوني الـيـوم في
الـ 25من أيـلــول وذلك عـبـر قـنـاته
الــرســمـيــة عــلى مــوقع يــوتــيـوب
وخالل سـاعـة فـقط حـصـد الـكـلـيب
أكثر من  100ألف مشـاهدة والذي
شــهــد أيـضًــا مــشــاركـة الــعــارضـة
الــــكـــــويــــتــــيــــة روان بن حــــســــ
رة كموديل.واختار ناصيف هذه ا
مــكـان الـتـصــويـر في أحـد األمـاكن
الـــــصـــــحــــــراويـــــة في دبـي حتت

{ اســطـنـبـول  –وكـاالت  –رشح الــنـجم الــتـركي أوزجـان
ديـنيز زمـيلـته النـجمـة التركـية نـورغول يـشيلـتشـاي لتـجسد
ـلك وأشارت ـقبل ا دور الـبطـولـة النـسائـية فـي مسـلسـله ا
صـــحف تــركــيــة الى ان نـــورغــول تــنــظــر لــهــذا الــعــرض

بـإيــجـابـيــة. وكـان الــثـنــائي أوزجـان ونــورغـول مـثال
ــســلــسل قــصــر احلب ســويــاً في الــســابق 
وأيــضــاً في فــيــلم فــرصــة ثــانــيــة.كــمــا ان
أوزجـان ديـنيـز كـان قـد انفـصل مـؤخرا
عن زوجــــــته اال انـه عـــــاد وظـــــهـــــر
بـرفـقــتـهـا مع ابـنــهـمـا األمـر الـذي
اثـار جدال كبيرا وتساءل البعض

عمّا اذا كانا تصاحلا أو ال.

خفف من تسرعك هذا اليوم فهو قد يتسبب بوقوعك
في مأزق يوتر أعصابك.

qL(«

اجلهود التـي تبذلها تعطي نتائج مشجّعة جداً شرط
أن تتصرف بعقالنية .

Ê«eO*«

تـنتقل الـى جديد وتـباشر أعـماالً كثـيرة متـراكمة .يوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

يـجــتـاحك مــيل إلى االنـطالق بـال هـوادة.يـوم الــسـعـد
االربعاء.

»dIF «

تضع نصب عيـنيك اهدافاً ضخـمة تسعى لتـحقيقها.
يوم السعد الثالثاء.

¡«“u'«

بادرة وتـفرض على الـشريك وجهة  تستـعيد زمـام ا
نظرك من منطلق ثابت.

”uI «

تـعاطف كـبيـر مع شريك قـد خذ وقـتاً لـلتـفكيـر قبل
اتخاذ أي قرار.

ÊUÞd «

 تــسـلك أســلـوبــا مـقــنـعــا تـكــون نـتــيـجــته أفـضل من
. السابق.يوم السعد االثن

Íb'«

هـنـالك اعـتـبـارات سـابقـة تـعـود مـجـدداً إلى الـواجـهة
فتعيق تقدم األمور.

bÝô«

ـشـروبـات الـغـازيـة واسـتـعض  ال تـفـرط في تـنـاول ا
بأنواع من العصير الطبيعي.

Ë«b «

 وضـعك الـصـحي ال يـطـمـئن اتـصـل بـطبـيـبـك وحدد
موعداً ليكشف عليك.

¡«—cF «

كن متـساهالً مع اآلخرين ألنّ األدوار تـتبدل فـتنقلب
األمور ضدك .

 u(«
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اشــــطب حـــروف
الكلمات داخل الشبكة

بـجمـيع االجتـاهات مع امـكانـية
شـــطـب حـــرف اكـــثــــر من مـــرة
لــــتـــحـــصـل عـــلى الــــكـــلـــمـــة

ــطــلــوبــة: ا
(مـــــديـــــنـــــة

سعودية):
فـيروز  –فـاديـة خـطاب –
فـاتن حـمـامة  –فـهد بالن
 –فـــقـــمـــة  –فـــؤاد  –فـــاتن

حناوي  –فادي لـبنان  –فرس
 –فن  –فلم  –فنلندا  –فرنسا –

فاس  –فنجان  –فقيد  –فجر –
فـريد  –فـسـيـلة  –فرد  –فتى –

فاجر.

الـكــاتب الــعــراقي صـدر لـه عن دار الـرفــاه لــلـطــبــاعـة
سـتديرة ) وهـو (تدبر ائـدة ا والنـشر كـتاب بعـنوان (ا
قــرآني في قـصـة عــيـسى واحلـواريـ عــلـيـهم الـسالم
ــرتــبــطـة بــهــا من مــنـظــور جــديــد) و يـقع واالحـداث ا

توسط. فـــــــي  194صفحة من القطع ا

صورة (سيلفي) في حفل ختام مهرجان اجلونة

eOM¹œ „—UAð ‰uſ —u½

pK*« ‰uDÐ

ناصيف زيتون

نور غول

ÂuO  ÃÒËdð …—œ
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مثلة التونسية درة عن اإلعالن كشفت ا
الدعائي لفيلمـها اجلديد (يوم وليلة) اذ
انها نـشرته على حـسابهـا اخلاص على
احـــد مــواقـع الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي
وعلقت عـليه قـائلـة (أوّل تريلـر لفـيلم يوم
ولـيلـة (يـوم مـصـري سـابـقـا) قـريـبا في
ـو للـسيـنـما الـعربـية ختـام مهـرجـان ما
في السويد وفي افـتتاح مـهرجان الدار
ـغـرب). و فـيــلم من تـألـيف الـبـيـضــاء بـا
يحـيى فكـري ويـشارك في بـطولـته عدد
مثل من بـينهم خالد النبوي كبير من ا
وأحـــمـــد الـــفـــيـــشـــاوي ودرة وحـــنـــان
مطاوع وسامي مـغاوري وميدو عادل
وسيـعـرض الفـيلـم في صاالت الـسـينـما

صر خالل موسم رأس السنة.

وزيــدون داخل وعـلي هــاشم فـكـان اول
عـرض مـسرحي لـلفـرقة صـفر االحـاليل
لتوية تاليف محمد وتـعني االساليب ا
خــضــيـر واخــراج طــالب خــيـون) وعن
هرجان ابـرز مشاركـاته قال (شاركـت 
ــــســـــرح الــــعـــــراقي االول في ربـــــيع ا
ــسـرحــيــة ربـيـع الـدبس الــديــوانـيــة 
هـرجان الثاني اخـراج زيدون داخل وا
ــسـرحـيـة الـبــز اخـراج طـالب خـيـون
ولـي مـشــاركــات في مــهــرجــان ذي قـار
ــســرحي االول ونــلـت جـائــزة افــضل ا
تــمــثــيـل عن مــســرحــيــة ربــيع الــدبس
خملــــــرجــــــهـــــا زيــــــدون داخـل  وابـــــرز
مــشـاركـاتي في مــجـال الـدرامـا هي في
مــســلـسل فــدعــة تـالــيف ســعــد هـدابي
واخــراج هــاشم ابــو عـراق ومــســلـسل

اذاعـي بـعـنـوان درب احلـطـابـات اعـداد
ـطـلب الـسـنـيـد واخـراج الــفـنـان عـبـد ا
وفـيلم بغـداد خارج بغـداد اخراج قاسم
حـول وفـيلم غـنيـلي اخـراج سمـا وهاب
رجع ولي فـيلم قصـير بعنوان الـسيد ا
ومـــســـرحـــيـــة ونــ وشـــاورمه ضـــمن
ـسرح ضد االرهاب فـعاليـات مهرجان ا
ـسرح الـذي اقـامـته دائـرة الـسيـنـمـا وا
اخـراج زيـدون داخل واخيـرا مـسرحـية
مـكرود ضـمن فعالـيات مهـرجان الهـيئة
الـعربـية للـمسـرح اخراج زيدون داخل)
وســالـنـاه اين يـجـد نـفــسه فـنـانـاً فـقـال
ــســرح (اوال اعـــتــز بــكل اعــمـــالي في ا
واالذاعـة والـتلـفـزيون واجـد نـفسي في
ـسـرح كونه يـخلق احملـبـة والتـسامح ا
وهــو عـالـم من الـوعي واحلــيـاة واالهم

بـالـنـسبـة لي وهـو حوار مـتـواصل ب
الـنـاس لبـنـاء احليـاة الـيومـية بـالـشكل
ــسـرحـيـة الــصـحـيح )  وعـن االعـمـال ا
سرح الـتي يقـدمهـا الشـباب اضـاف ( ا
يــفـقــد هـويـتـه الـعـراقــيـة فــالـكــثـيـر من
االعـمــال اجـدهـا اسـتـنـسـاخـاً لـتـجـربـة
سـابـقة بـاسـتثـنـاء بعض االعـمـال التي
تـنهض عبـر جهود فـردية لكن دون دعم
واضح لـكن هناك مـجموعـة من الشباب
تــريــد ان تــقـول شــيــئــا يـخـص الـواقع
ـميز الـذي نعـيشه وهـنا يـكون الـعمل ا
ـكن لـلـحـيـاة ان تـقـوم او تـسـتـوي وال
كن ان مـالم يـكن للـشـباب دور فـيه وال
ـومــة لـلـمــسـرح بـدون تــكـون هـنــاك د
ـادي وجــود الــشـبــاب لــكن مع الــدعم ا

عنوي). وا ضياء الشطري


