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ـصـريـة تـدعـو في ديـوانـهـا االول(بال ادنى الـشـاعرة ا
صـرية لـلكـتاب الى خلق اهمـية) الـصادر عن الـهيئـة ا
مديـنة فاضـلة كالتي دعـا اليهـا افالطون والفارابي من

بعده.
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ي مـدير قسم التربـية البيئـية في وزارة التربية االكاد
العـراقيـة شارك في ورشـة عمل لـتدريـب العامـل في

درسية اقيمت في البصرة. مجال التغذية ا
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أيام قرطاج الـسينمـائية. وقال مؤسس
ــو لــلــســيــنــمـا ورئــيس مــهــرجــان مــا
الــعــربــيــة مــحــمــد قــبالوي في كــلــمــة
ـهـرجـان أصـبح االفـتــتـاح (الالفت أن ا
و مـا يعني يشـار إليه دولـيا باسم مـا
ـعالم أنـنا أصـبـحنـا جزءا أصـيال من ا
ـدينة اجلـميـلة التي األساسـية لـهذه ا
أصـــبــحت الــيــوم نـــقــطــة حــوار ثــري
ـــهــرجــان يـــنــاقش فـــيــهـــا جــمـــهــور ا
ــوضـوعــات الـفـنــيـة واحلــيـاتــيـة من ا

خالل السينما).
ـهرجان  47فيـلمـا ب طويل وعرض ا
وقــصـيــر من مــصـر ولــبــنـان وســوريـا
ــغــرب واجلـــزائــر وتــونس واألردن وا

وفلسط والسودان.
حـــضـــر االفـــتـــتــــاح بـــعض من جنـــوم
ـمثل وصـنـاع السـيـنـما الـعـرب منـهم ا
ــــصـــري آســــر يــــاســـ واخملــــرجـــة ا
ـمــثـلـة الــفـلــسـطــيـنـيــة مي مـصــري وا

صرية شيرين رضا. ا
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إفـتـتح الـفـيـلم الـتـونسـي (في عـيـنـيا)
لــلــمــخـــرج جنــيب بــلـــقــاضي الــدورة
و لـلسـينـما الـتاسـعة مـن مهـرجان مـا
ـاضيـةوالـذي يـعد الـعـربـيـة اجلمـعـة ا
أكبر حدث فـني سنوي يروج للـسينما

العربية في الدول االسكندنافية.
الـفـيـلم بـطـولـة سـوسن مـعـالج وعـزيز
جبالي ونضال لطفي وإدريس خروبي
ومـنى نـور الـدين وتـدور أحـداثه حول
رجل تـونـسي يـعـيش في فـرنـسـا لـكنه
يضطر إلى العـودة لوطنه لرعاية ابنه
ـصـاب بـالـتوحـد جـاء عـرض الـفـيـلم ا
في إطـار اخـتيـار الـسيـنـما الـتـونسـية
ـهرجـان الـذي يـقام في ضـيف شـرف ا
ــو ثـالث أكــبـر مــدن الـســويـد من مـا

ساحة. حيث ا
ـهـرجـان في االفـتـتـاح اسم كــمـا كـرم ا
ــنــتج الـــتــونــسي الــراحل الـــنــاقــد وا
ـهرجان جنيب عـياد الرئـيس السابق 
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Íb¦ « روي لــلـــمـــخــرج الـــفـــرنـــسي لــوك
بيسون بإغتـصابهـا بعد أن كانت
الـشكـوى ضد بـوسـون قد أسـقطت

اضي. في شهر شباط ا
وفي تصريح لصحـيفة اإلندبندنت
الـبـريطـانـيـة أكد وكـيل الـدفاع عن
بـيـسون(إنه لـديـنـا آماالً كـبـيرة في
أن يـــــــتـــــــوصـل الــــــــقـــــــاضـي إلى
االســتـنـــــــتــاجـات نــفـســهــا الـتي
ـدعي الـعام تـوصل إلـيهـا مـكتب ا
والـذي يـتـابع الـقـضـيـة ألكـثـر مـنذ
عـام  وأعـرب بـوضـوح تـام عن (أن
الـــســـيـــد بـــوســون لـم يــرتـــكب أي

ة). جر
وكـــانت فــــان روي قـــد إدعت عـــلى
بوسون في أيار عام 2018 مشيرة
إلى أنه هـاجــمـهــا في أحــد فـنـادق

باريس.
وكانت مجموعة أخرى من النساء
قـد إتـهمن بـيـسون بـسـوء السـلوك
اجلنسي األمر الذي نفاه بيسون.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
كايلي حذفت جنمـة تلفـزيون الواقع 
جـينـر مـقطع فـيـديو لـسـيارة جـديدة
من عالمـة بوغـاتي اشـتـرتهـا بـثالثة
مالي دوالر تتـباهى فيـها بأمـوالها
خــصــوصــا بــعــد ان اعــلــنت مــجــلـة
فــوربـس انــهــا اصــغـر مــلــيــارديـرة.
وبعد ان نشـرت الفيديـو شنت حملة
ـتـابـع هـجـوميـة عـلـيـهـا ودعاهـا ا

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - كــشف مـاثــيـو نــولـز والـد
مغنـيتَي الـبوب الـشهيـرت بـيونـسيه وسـوالجن عن إصابته

رض سرطان الثدي.
وحتدث ماثيو 67 عاما عن حـالته في مقـابلة تـليفـزيونية
مع بـرنــامج (جــود مـورنــيـنغ أمــيــركـا) الــذي تـبــثه شـبــكـة
تـلـفـزيـون أيه بي سي األمــريـكـيـة وبُث اإلعالن الـتـرويـجي
للمقابـلة مع اليوم األول من شهـر التوعية بـسرطان الثدي

(أكتوبر/تشرين األول).
وتعتبـر إصابة الرجـال بسرطان الـثدي أمرا نادرا وإذا
.وفي ذلك حدثت فـإنـهـا عادة مـا تـأتي بعـد سن الـسـت
اإلعالن يـظـهـرمـاثـيـو وهـو يـتلـقـى سـؤاال عن الـطـريـقة
ــرض إلى أفــراد الــتي ســاق بــهــا خــبــر إصــابــته بــا

عائلته.
ـغـنـيـت وكـان مـاثـيـو قـد طـلّق زوجـته تـيـنـا والـدة ا
بيونسـيه وسوالجن عام  2011 وأجنب طفل من

زوجته الثانية جينا.

تــشـعـر بــالـتـوتــر بـسـبـب عالقـتك مع احلــبـيب. حـاول
التقرب منه لتنال اعجابه.
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ـنـافسه في مـجـال عمـلك وحتاول تـواجه الكـثـير من ا
أن تتخطاها. رقم احلظ 2.
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حتـدث بـعض التـغيـرات في مجـال عمـلك على أمل أن
تكون نحو األفضل.
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تواجـه الكـثـيـر من ضـغوطـات الـعـمل حـاول أن تـطلب
ساعدة .يوم السعد الثالثاء. ا
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ـمـيـزين في مـجـال حتـظى بـلــقـاء بـعض األشـخـاص ا
عملك.يوم السعد االربعاء.
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ــفــاجــأة رومـانــســيــة لـلــحــبــيب. وال تــرتـبط حتــضـر 
بعالقات تدرك أنك لن تستمر بها.
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تــبـــادل األفــكــار مـع احلــبــيب وال تـــنــفـــرد بــقــراراتك
لنفسك.يوم السعد السبت .
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ـنـعـشـة والـسـارة الـتى تـصـلك الـكـثـيـر من األخــبـار ا
تسمعها اليوم في مجال عملك .
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تـعـيش أجــواء مـسـتـقـره في الـعـمـل بـعـد فـتـرة مـلـيـئـة
. بالضغوطات .يوم السعد االثن
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تــســاورك بــعض الـــشــكــوك في عــمـــلك حــول بــعض
القرارات وحتاول أن جتد لها حلول .
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ابـحث عن اشـياء مـشتـركه تقـوم بـها مع احلـبيب و ال
تتصرف بعدوانية جتاهه.
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ــتــطـــفــلــ الــتــدخل في حــيــاتك ال تــســمح لــبــعض ا
العاطفية.يوم السعد اخلميس.
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اشــطـب مـــرادفــات الـــكـــلـــمــات
كن شطب احلرف اكثر ادناه
من مـرة لـتـحـصل عـلى الـكـلـمـة

طلوبة: ا
9 أحرف = اندونيسيا

االشباك  –االعتصام  –هشام
سليم  –سهـير رمزي  –حسن
عـلمة يوسف  –هند رستم  –ا
 –كـــريــــســـتـــال- بــــيت حلم –

وصل  –سويسرا  –الصياد ا
 –بـوردو  –الـصــمت  –اغالل

 –كـــافـــور  –عــدن  –مــدن –

سمن  –كرم  –جود  –بدر –
رق  –نيرون.

الـكاتب االمـريـكي  اسـتقـاء فـيـلم (مـارتن ايدن ) عن
روايــة لـه نــشـــرت عــام 1909 ويـــعــرض الـــفــيـــلم في

مهرجان لندن السينمائي.

الـكــاتب الــصــحــفي الــعـراقـي ادار في لـنــدن أمــســيـة
ــقـهى الـثـقـافي الـعــراقي ضـيـفت الـصـحـفي اقـامـهـا ا
قيم في بلغاريا علي طالب للحديث عن فيلم العـراقي ا

(امرأة في حياتي).

وزيــر الــعـدل الــعــراقي افــتــتح دائــرة كـاتـب عـدل حي
اجلـامـعـة الــصـبـاحي في بـغـداد ضــمن اسـتـراتـيـجـيـة
الوزارة لشمول جميع مناطق العراق بالدوائر العدلية.

نـظمـة جلائزة االديب التـونسي الـراحل عدته الـلجـنة ا
كــتـارا لــلــروايـة الــعــربـيــة شـخــصــيـة الــعــام لـدورتــهـا
صـري جنيب محفوظ اخلامـسة وسبقه لهـذا التكر ا
والسوداني الطيب صالح والفلسطيني غسان كنفاني.
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قيم في دولة الشاعر العراقي ا
االمـارات العربـية تلقـى التهاني
من احتــــاد االدبـــاء والــــكـــتـــاب
الـــعـــراقـــيـــ بــفـــوزه بـــجـــائــزة

العويس في حقل الشعر.

بيونسيه

ــــلــــقب حــــسن اإلمــــام (1919-1988) ا
هرجان محلـيا مخـرج الروائع.ويصـدر ا
الـذي انــطــلق امس الــثالثــاء ويـســتــمـر

حــتى 13 تــشــرين األول اجلــاري
كـتـابـا عن أعـمـال الـفـنـان الـراحل
شاركة عدد كما يقيم نـدوة عنه 
من الـنــقــاد.وقــال الـنــاقــد األمــيـر
هـرجان في مؤتمر أباظة رئيس ا
صــــــــحــــــــفـي ســـــــــبق انـــــــــطالق
هرجـان(حسن اإلمام ظُـلم كثيرا ا
خالل الفـترة الـتي عاش فـيها من
جـانـب الـنـقــاد واإلعالم).وأضـاف
(أعـمـال حـسن اإلمـام حتـتـاج إلى
إعـــــادة قــــراءة.. هـــــذه الـــــقــــراءة
اجلــديـدة سـتــسـلط الــضـوء عـلى
مـدى عـظـمـة وبـراعـة هـذا اخملـرج
الـــذي اســـتــحـق عن جـــدارة لــقب
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يحتفي مهرجان اإلسكـندرية السينمائي
توسط في دورته اجلديدة لدول البحر ا
ـصـري الـراحل ـئـويــة مـيالد اخملـرج ا

القدوس ومئويـة ميالد اخملرج عز الدين
ذو الفقار. ويعرض مهرجان اإلسكندرية
ـتـوسط هذا الـسـيـنـمائي لـدول الـبـحـر ا
العام  86 فيلما
من  30 دولـــــة.
ويــــــــــــشــــــــــــمـل
الـبــرنـامج أربع
مـــــســـــابـــــقــــات
رسـمـيـة إضـافة
لبـعض البرامج
ـوازيـة. وحتل ا
إسبـانـيـا ضيف
شــــرف الــــدورة
اخلــــــامـــــــســــــة
والـثالثـ الـتي
تـكـرم اثـنـ من
الـســيـنـمــائـيـ

مـخرج الـروائع). وبـجـانب مئـويـة ميالد
ـهـرجــان أيـضـا حــسن اإلمـام يــحـتـفـي ا
ــئــويــة مــيالد الــكــاتب إحــســان عــبــد

مـثل هوجو اإلسبان هـما ا
ســيــلــفــا واخملــرج كــولـدو

سيرا.
ومـن مــــــصـــــــر يــــــكــــــرم
هرجان اخملـرج محمد ا
ـمثل مـحمود فاضل وا
قــابــيل كــمــا يــكـرم من
الدول العربية اخملرج
الـــتـــونــــسي رشـــيـــد
ــــمـــثل فـــرشــــيـــو وا
الـلـبـنانـي رفيـق علي
أحــــــــمـــــــــد. وعــــــــلى
ي يكرم ستوى العا ا
ــمــثـــلــة الــفـــرنــســيــة ا

ناتالي بـاي. وحتمل دورة هـذا العام من
ـصـريـة نـبـيـلة ـمـثـلـة ا ـهـرجـان اسـم ا ا

عبيد.
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في اي حــــــديث عـن ادوار الـــــشـــــر في
الــسـيـنـمـا الـعــربـيـة البـد ان يـأتي في
ـمـثل الـراحل مـحـمود الـصـداره اسم ا
ـلـيجي وهـو جنم كـبـيـر لم يـكن مثل ا
غيـره من أبـناء جـيله الـذين عمـلوا في
الـــوسط الـــفــنـي حــيث اســـتـــطــاع أن
يـخـلـق لـنـفـسه مـسـارًا خـاصًـا فـتـمـيز
بـــــأدائه اخملــــلـص واخلــــالص لـــــفــــنه
وتوحـده مع شخـصيـاته التـي يقـدمها
من عــمل آلخـر ومع أدوار الــشـر الـتي
غـــلــبت عــلـى مــســيــرته الـــفــنــيــة كــان
حـريــصًــا عـلـى الـتــلـون والــتــجـدد في
طـريقـة الـتجـسيـد للـشـر.وفي السـطور
التالـية نتـوقف عند أبـرز ما في حياته

الفنية واخلاصة.
ـــغـــربـــلـــ ـــلـــيـــجى فـي حي ا ولــــد ا

بـــالـــقـــاهـــرة وتـــرجع
أصـــوله لـــقـــريــة
مـــــــــــــلــــــــــــيـج
ـــحــــافـــظـــة

نـوفية ونـشأ في بـيئة شـعبـية حتى ا
بــعـــد أن انــتــقل مـع عــائــلــته إلى حيّ
احللمية وبعد أن حصل على الشهادة
ـدرسـة اخلـديـوية اإلبـتـدائـيـة اخـتـار ا

ليكمل فيها تعليمه الثانوي. 
ـلــيـجي لـلـفن والــتـمـثـيل كـان مـحـبـة ا
وراء هذا االخـتيـار حيث أن اخلـديوية
مـدرسـة كــانت تـشـجع عـلى الـتـمــثـيل
ــدرسـة لـبـيـب الـكـرواني كـان فــمـديـر ا
يـــشــجع الــهـــوايــات وفي مــقـــدمــتــهــا
ـلــيـجي بــفـريق الـتــمـثــيل فــالـتــحق ا
ـدرسـة حــيث أتـيـحت له الــتـمـثـيـل بـا
الــفـرصــة لـيــتـتــلــمـذ عــلى أيـدي كــبـار
الـفــنـانـ أمـثـال: أحـمـد عالم جـورج

أبيض.
ــــدرســـة وفـي أحـــد عــــروض فــــرقــــة ا
ــســرحـيــة كـان مـن بـ احلــاضـرين ا
الـفــنـانـة فــاطـمــة رشـدي الــتي هـنـأت
ليجي بعد انتهاء العرض على أدائه ا
) في مـسرحـية اجلـيد لـدور (ميـكلـوب
(الــــذهب) ودعــــته لــــزيـــارتــــهـــا في
مسرحـها حيث عرضت عـليه العـمل
فـي فـــرقــــتـــهــــا بـــراتـب قـــدره أربع
جــنــيــهــات شــهــريًــا عــنــدهــا تـرك
ـدرسـة ألنـه لم يـسـتـطع ـلــيـجي ا ا
الــتــوفــيق بــيــنــهـا وبــ عــمــله في
ـســرح الــذي كــان يـســيــطـر عــلى كل ا
ليـجي مع فاطمة رشدي وجدانه.قدم ا
مـسـرحـيـة(  667زيـتـون) الـكـومـيـديـة
كمـا جـسد دور زياد في مـسرحية
مجنـون ليلى وكـان أول ظهور
له في الـــســيـــنــمـــا في فـــيــلم
الــــزواج الــــذي أنــــتــــجــــته
وأخـرجـته فـاطـمـة رشدي
وقــام هـــو بـــدور الــفـــتى
األول أمامـها وبـعـــد أن
 حل فــــرقـــة فــــاطـــمـــة
ــلــيــجي رشــدي عــمل ا
كمـلـقن في فرقـة يوسف
ــســرحــيــة ثم وهــبـي ا
انـــــــــضم إلـى فــــــــرقــــــــة
رمـــســيـس الــشـــهـــيــرة

حيث عمل فيها ابتداءً في وظيفة ملقن
براتب قدره 9 جنيهات مصرية .

امـــا أول أدوار الـــشـــر الـــتي لـــعـــبـــهــا
ـلـيــجي فـكـان  في فـيـلم قـيس ولـيـلى ا
عـام 1939 وأطــلـق عـلــيـه لـقـب شــريـر
الــشـاشـة كــمـا خـاض جتــربـة اإلنـتـاج
الك الــســيــنــمـائـي عـام 1947 فــقـدم ا
ـغامـر وكون األبـيض واألم القـاتلـة وا
ثنائيا فـنيا مع فريد شـوقي وقدما معا
أفالمـا نـاجـحـة مـنـهـا حـمـيـدو وسواق
ـــرة خــمـــســة نص الـــلــيـل ورصــيف 
وغــيــرهـا كــمــا لـعب فـي أفالم يـوسف
شـاهـ أدوارا مـخـتـلـفـة مـثل اإلنـسـان
الـطـيـب واألب احلـنـون حـيث خـرج من

ط الرجل الشرير. 
ـــلــيــجي عـــلى جــوائــز عــدة وحــصل ا
مــنــهـا: وســام الــعــلـوم والــفــنــون عـام
1964 وسام األرز من لبـنان عن مجمل
أعماله الـفنية فى نـفس العام.وفي عام
 1972حـصل عـلى اجلـائـزة األولى عن

دوره في فيلم األرض.
ـلـيـجي عــدة مـرات فـتـعـرف وارتــبط ا
عــلى الــفــنـانــة عــلــويـة جــمــيل أثــنـاء
عــمــلــهــمـــا مــعًــا في فــرقــة يــوسف بك
وهــبي لـتـنـجـذب إلــيه وتـقف بـجـواره
بـعــد وفـاة والــدته ويـتــزوجـا بــعـد أن

وجـمـلته الـشـهـيرة (يـاأخي الـدنـيا دي
غــريــبـة قــوي.. الــواحــد يــنــام ويــقـوم
ليجي وينام ويقوم وينام) أنهى بها ا
حـيـاته خالل تـصـويـره فـيلـم أيوب مع
عـمــر الـشـريف كــلـمـات قــلـيـلــة قـالـهـا
وأعـتــقـد مـخــرج الـفــيـلم هــاني الشـ
وفــريق الـعـمل أنه يـطــلق دعـابـة لـكـنه

كــان بـالــفــعـل فــارق احلــيـاة
األمـــــر الــــذي أصــــاب
تواجدين دهشة ا
ــــــــــــــــــــــــوقــع

التصوير.

كن أن حتل محل والدته شعر بأنـها 
فـقــرر الـزواج مــنـهـا.واحــتالل عــلـويـة
مـكـانــة والـدته فـقط جـعـله يـبـحث عن
حب حــقـيــقي في حـيــاته إلى أن قـابل
الــفـنــانــة لــوال صـدقـي فـأحــبــهــا لـكن
ضـعف شـخـصـيـته أمـام عـلـويـة جـعله
يـفقـد الـقدرة عـلى االرتـباط بــلـوال ولو
ــوقـع الــبــوابــة.وفي عــام ســرًا وفــقــا 
لـيـجي سرًا من زمـيـلته 1963 تـزوج ا
في فرقة إسماعيل يـاس الفنانة درية
أحمد لـكن خبر زواجه لم يـخف كثيرًا
عــلى عـلــويــة فـأجــبـرتـه عـلى تــطــلـيق
زوجـــــته الـــــثــــانــــيـــــة.و في نـــــهــــايــــة
السبـعينيـات عندما تزوج مـن الفنانة
الـراحــلـة ســنــاء يـونس ولــكــنه اتـفق
مـعـهـا علـى عدم إعالن خـبـر زواجـهـما

حـفــاظًــا عــلى مــشــاعــر زوجـته
األولى.

وفي 6 حـــزيـــران عـــام 1983
ـلـيجي تـاركا وراءه توفي ا
750 فــيـلــمــا ســيـنــمــائــيـا
وتـــلـــيــفـــزيـــونـــيــا و320
مــســرحــيــة وعــشــرات
ـــــــســــــــلـــــــسالت ا
اإلذاعـــــــــــــــيــــــــــــــة
والـتـلـيـفـزيـونـية

الى حــذفـه النه مــبــالغ فــيه فــقــيــمــة
اليــ وقــالـوا ان الــســيــارة تــبــلغ ا
شـرائــهـا لـســيـارة غـالـيــة الـثـمن وال
حتتاجها في وقت هناك أشخاص ال
يـسـتطـيـعـون شـراء وتنـاول الـطـعام

امر مسيء لالنسانية.
وكان مـقطع الـفيـديو حـقّق في بضع
ســــــــاعـــــــات أكــــــــثــــــــر من 9 مالي

مشــــاهدة.
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الــفـــنــان الــعــراقي رئـــيس جلــنــة مـــشــاهــدة الــعــروض
ــسـرح الــعـربي ــشـاركــة في مــهـرجــان ا ـســرحـيــة ا ا
هرجان. يتواصل بفرز العروض التي ستقدم في ايام ا

محمود
ليجي ا

{ لـندن - وكاالت سيتجمع محبو الفريق
الـكـومـيـدي البـريـطـاني مـونـتي بـايـثون في
ـواطـن الـريــفي كــمـا لــنـدن مــرتــدين زي ا
جـسده أعـضـاء الفـريق في أعمـالـهم فيـما
يـوصف بأنه حـدث هزلي بـشدة لالحـتفال

بالذكرى اخلمس لتأسيس الفريق.
وارتـدى عــشـاق الــفـريق أحـذيــة مـطــاطـيـة
طــويــلــة وســـتــرات دون أكــمــام وســراويل
ـناديل مـرفـوعـة ألعلى وربـطـوا رؤوسـهم 
ـــوســوعــة حــيث يـــحــاولـــون االنــضـــمــام 
جينيس لألرقام القياسية كأكبر جتمع من
األشــــــخـــــاص الـــــذيـن يـــــرتـــــدون مـالبس

واطن الريفي. شخصية ا
وبــــدأت هـــيـــئــــة اإلذاعـــة الــــبـــريـــطــــانـــيـــة
(بي.بـي.سي) في بث مـــســلــسـل (فاليــنج
ســيـــركس) لـــفــريق مـــونــتـي بــايـــثــون في
اخلــامس مـن أكــتــوبــر عـام 1969. وكــان
ان ـمـثلـ جـراهـام تـشـا الـفـريق يـضم ا
ومـايــكل بـالــ وجـون كـلــيس وإريك أيـدل
ـمـثل واخملـرج وتـيـري جــونـز إلى جـانب ا

تيري جيليام.
ـنتـظر أن يشـمل االحتـفال فعـاليات ومن ا
وعـروضـا خـاصـة تتـضـمن عـرض نـسـخة
ــــة من مــــســـلــــسل (فـاليـــنج مـــر
سـيـركس) إلى جـانب عرض
أفالم الــفـريق مـثل حـيـاة
بـــــــــــرايـن (اليـف أوف

براين).

حسن االمام

{ بـاريس  –وكــاالت - أُعـيــد فـتح
ــمـثـلــة سـانـد فـان قـضــيـة إتـهـام ا

كايلي جينر


