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ـركـز الـثـقـافي في عــرض عـلى قـاعـة ا
جـمعـية الثـقافـة للـجمـيع مؤخـرا فيلم
(اخلــوذة) سـيـنـاريـو واخـراج حـسـ
الـشــامي تــمـثــيل عــامـر عــلي وحـسن
ســـداوي. وعـن احــداث الـــفـــيـــلـم قــال
اخملـرج لـ(الـزمـان) ان (احـداث الـفـيلم
قـاتـل تـدور حـول شـخصـيـت مـن ا
يسـاعدان امـرأة من اجل انقـاذ طفـلها
اخملـتطف  كـذلك الفـيـلم يقـدم معـاناة
انـسـانـيـة حـيـث يـتم انـقـاذ اخملـتـطف
ويـعــود المه بـكل امــان) مـوضــحـا ان
(الــفــيــلـم نــال الــعــديـــد من اجلــوائــز
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بـــــعـــــد ســـــنـــــوات من
ـنـتج الــتـأجـيل كــشف ا
الــلـبــنـاني زيــاد شـويـري

واخــرهــا كــانت جــائــزة افـضـل فـيــلم
ســيـــنـــمــائي فـي مــهـــرجــان عـــيــون )
واضــاف عن اهم الــصــعــوبــات الــتي
واجهـتهم عنـد اجناز الفـيلم قائال (ان
الـفـيـلـم هـو من الـنــوع احلـربي حـيث
ؤثرات احلقيقية يتم استخدام كافة ا
مثلون هم الحداث ومشاهد الفـيلم وا
الول مـرة يـخوضـون جتـربـة التـمـثيل
لكننا استطعنا جتاوز كل الصعوبات
رغم عــدم وجـود دعم مــادي ومـعـنـوي
وكــــان اجلـــهـــد اخلـــاص هـــو الـــدافع
النـتــاج الـفـيـلم وكــان الـقـلق يــرافـقـنـا
خـاصـة في احـداث ومـجـريـات الـفـيلم
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ـمـثـلــة مي سـلـيم دور الـرجل بـفـيـديـو تـقـمـصت ا
قـصــيـر أثــار جــدالً بـ مــتـابــعــيـهــا عــلى مـواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي. حـيث ظهـرت وهي تـرتدي
مالبس لـلــرجـال مع شـعـر مـســتـعـار تُـجـسـد من
ـدخن بطـريـقةٍ عـبـثيـة.وعـلّقت خالله دور الـرجل ا
سـلــيم عـلى الــفـيـديــو (اجلـزء الـتــاني من كـوكي
ــقــرفـة دي بــقى الــروش طــحن. بــطل ســجــايــر ا
عـشان صـحـتك. والشـباب لـلي عـامل فيـها روش
إحنـا فاهم احلـركات دي ماشي. ماشي سالم
ــطــرب هــشــام يــا عم األمــور). الـى ذلك شــوّق ا
عباس متـابعيه عبر مواقع التـواصل لفيديو كليب
أغنيـته (الفترة اللي فاتت)بطرح الرابط الترويجي
لـهــا. حـيث نـشـرت الـصـفـحــة الـرسـمـيـة لـشـركـة
(مـزيكـا) على (فـيـسبـوك) الفـيـديو الـدعائي األول
مـرفــقـاً بـتـعـلـيـق جـاء فـيه:(قـريـبــا.. كـلـيب هـشـام
عباس الـفترة الـلي فاتت). من كلـمات شادي نور
و أحلـــــان بالل ســـــرور وتـــــوزيـع هـــــاني ربـــــيع
وصـدرت ضــمن ألـبــومه األخـيــر بـعــنـوان (عـامل
ضجة) الـذي يشهـد عودته لسـوق األلبومـات بعد
غيابٍ دام  10سنـوات ويتعاون فـيه مع نخبة من

. لحن الشعراء وا

مـبــدأي لـلـعــمل وسـيـشــارك سـعـد
البطـولة عدد من النـجوم من مصر
وســـوريــــا مـــؤكــــدًا (أن الـــفــــنـــان
ـصـري الذى سـيـنـضم خالل أيام ا

سيكون مفاجأة). 
وكـــان أخــر أعـــمـــال جملــرد كـــلــيب
أغــنـيــة (نــســــــاي) والــذي شـاركه
ـــصــري مــحــمــد فــيــهـــا الــفــنــان ا

رمضان.
ـعــظم االغـانـي حـكـايــا يـعــرفـهـا و
ـلحـن والغنـية ـؤلف وا ـغني وا ا
(بـســبـوســة) لـلـمــطـربــة شـاديـة اذ
تــسـبــبت هــذه األغــنـيــة في خالف
ــوســيــقـار شــديــد بــ شــاديــة وا
مــحـمــد عــبــد الـوهــاب حــيث كـان
مـخـطط أن يـتم عـرض األغـنـيـة في
دق) سنة  1963 لكن فيلم (زقاق ا
شـاديـة قــامت بـحـذف األغــنـيـة من

عن تـفــاصـيل أول مــسـلــسل يـقـوم
ـغـربـي سـعـد بــبـطــولـته الــفـنــان ا
جملرد عـلى أن يعرض عـبر مـنصة

(نيتفليكس) الشهيرة. 
سـلـسل تـعـاقد وقـال شـويـري(إن ا

عــلـيه مع جملـرد مـن فـتـرة ولـكن 
تــــأجــــيــــلـه واتــــخـــذا
مــــؤخــــرًا الــــقــــرار
بانطالق التصوير
ُـقـبل في شـبــاط ا
فـي لـــــــبــــــنــــــان)
حــــــسـب مــــــوقع
مــــــــــصــــــــــراوي.
ــنــتج وأضـــاف ا
اللبناني لبرنامج
(اي تي) بــالـعـربي
أنــهــمـا اخــتـارا اسم
(كـارت أخـطـر) كاسم

الـفـيـلم لـعـدم إطـالـة مـدة عرض
الـفـيــلم. لـذلك قـام مــحـمـد عـبـد
دة قـاطـعة شـاديـة  الـوهـاب 
طـــويـــلــة ومـــنع األغـــنـــيــة من
الــظـــهـــور إلى أن  الـــصــلح
بينـهم في السبعـينات وقامت
شــاديـة بــتــقـد األغــنــيـة في
فـيــلم وادي الــذكــريــات الـذي
عُـرض بـتاريخ  24 أغـسطس
 واالغنـيـة من كلـمات: .1981
حــــســـ الـــســـيـــد و أحلـــان:
مـــــحــــمــــد عــــبــــد الــــوهــــاب
ويقــــــول مطلـعها (بـسبوسة
بـــســــبــــوســــة بــــســــبــــوســـة
بـســبـوســة بت يـا دوســة يـا
دوسة شايلة البسبوسة وال
احـلــويـتي وكـبـرتي وبـقـيـتي

عروسة).

وبـالــتـالي الـفــيـلم هـو رســالـة وفـكـرة
جتــسـد عــلى الـشــاشـة وتــكـون مــلـكـا
لــلــجــمــيع لــكن انــطـالقــة الـفــكــرة من
ـــيـــة تـــتـــطـــلب احملـــلـــيـــة الى الـــعــــا
مـستـلـزمات كـثيـرة كـون السـينـما
صـناعـة وهي بحـاجة الى بـناء
مــنـظم وان يـكــون هـنـاك حب
لـــلـــســـيـــنـــمـــا) مـــؤكــدا (ان
الـشـبـاب يـشـكـلـون مـحوراً
لـــــــهــــــذه االفـالم ويــــــجب

االهـــــتـــــمـــــام بـــــهم

وسيقى كانت من االجواء العامة). وا
وعن الــهـــدف من تــقــد الــفــيــلم اكــد
الـشامي (هـو ايصـال رسـالة انـسانـية
حـيث اصـبح الفـيـلم حلـمـاً سيـنـمائـياً
عراقـياً) وشـكر الشـامي (كل من اسهم

باجناز الفيلم).
وعن الـفـيــلم قـال الـنـاقــد مـحـمـد عـمـر
(الــفــيـــلم هــذا من االفالم الــتــعــبــويــة
يـحـمل روح الـسـيـنمـا بـكل عـنـاصـرها
لذلك حـقق النجـاح وجنح مخرجه في
تـقـد الـفـيلـم وهو يـخـتـصـر االرهاب
في الــعــالم مـن خالل صــورة وحــركــة
واالنــتـــقــاالت اجلــمـــيــلــة لــلـــكــامــيــرا

ودعــمـهم كـون افالمــهم حتـمل افـكـارا
جـريئـة ودعـمهم يـعـني  جناح جتـربة

هذا النوع من االفالم).
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سلسل جديد ينتمي مثلة نسرين طافش  تُطل ا
للدرامـا الطويلة من إنتـاج شركة سينرجي. حيث
صــورت مـشــاهــدهــا األولى ضــمن أحــداث خـتم
الــنــمـر لــلـفــنـان أحــمــد صالح حـســني فى أولى
ـشـاهـد بـيـنهـمـا فى ـطـلـقـة وجـمـعت ا بـطـوالته ا
مـديـنة  6أكـتـوبر. عـلـماً أن الـعـمل يـتألف من 45
حــلــقـة ويــفــتـرَض عــرضه خالل مــوسم الــشــتـاء
ــعـطي اجلـاري. وهــو من تـألــيف مـحــمـد عــبـد ا
إخراج أحـمـد سـمـيـر فـرج ويـشـارك في بـطـولته
ـمثـلـون ميـرهـان حسـ واسالم جـمال وعـفاف ا
شعـيب وجـمـيل بـرسـوم واحـمـد فـؤاد سـلـيم.هذا
وجّه لألسـرة العـربية وتدور قـصة العـمل ا
في إطــارٍ اجـتــمـاعي وعــلى عـدة
خـطــوط درامــيــة جتــمع بـ
احلـــــــــــركـــــــــــة واإلثــــــــــارة
والرومـانسـية كـما تـفتح
الـنــقـاش حـول الـعـادات
والـتــقـالـيــد الـتي حتـكم
اجملـــتــــمع فـي ســـيـــاق

درامي مشوق.
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اضي في كاليري التـشكيلي العراقي افتـتح االربعاء ا
االورفه لي في الــعــاصــمــة االردنــيــة عــمــان مــعــرضه
عـنون (آفاق ذهنـية) الذي يـستمر لـغاية اخلامس من ا

قبل. الشهر ا
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ــــوســـيـــقي ـــؤلف ا ـــلـــحـن وا ا
الــــعـــــراقـي تــــضـــــيـــــفه قـــــنــــاة
(الـشـرقيـة) مـسـاء الـيـوم االحد
ضـــــــمن بـــــــرنــــــامـج (أطــــــراف
احلـديـث) الــذي يــعـده ويــقــدمه

االعالمي مجيد السامرائي.
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الكـاتب الـعراقي صـدرت له عن دار الـشؤون الـثـقافـية
العـامـة وضمـن سلـسـلة نـقـد دراسـة بعـنـوان (بدالً من
اخلــوف - وجـهـة نـظــر في إشـكـالــيـات أدب احلـداثـة)

توسط. وتقع في   472 صفحة من القطع ا
 Ê«d³ł qOLł

اخملرج الـسوري اجنز تصوير الفـيلم الروائي القصير
ـؤسسة الـعامة لـلسيـنما برسم الـبيع ضمن مـشروع ا

السورية دعم سينما الشباب بطولة ساره الطويل.
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استـاذ الـدراسات الـعربـية في اجلـامـعة األمـريكـية في
اضي منتدى النهضة الفكري بيـروت ضيفه االربعاء ا
قـراطيـة والتنـمية في في منـظمة الـنهضـة العـربية لـلد
ـحـاضرة عـنـوانـها (أمـنـنا الـعـاصـمة االردنـيـة عـمان 

اللغوي ب عوامل االطمئنان والقلق).
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ــلـكي ـركــز الـثــقـافي ا األديب األردنـي الـراحل اقــام ا
ـاضي ضــمن فـعــالـيــات بـرنـامج نـدوة عــنه االربـعــاء ا

ناسبة مرور  30 عاما على رحيله. (قامات) 
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الـكاتب واالعالمي الـعراقي تـلقى تـعازي زمالئه لـوفاة
ابنه اثـر حالة مرضـية مفاجـئة سائل الـله ان يسكنه

فسيح جناته.
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الــكـاتب الــفــلـســطــيـني صــدرت له عن (اآلن نــاشـرون
وموزعـون) روايـة بعـنوان (الـوقـائع العـجـيبـة في زيارة

انهاتن). شمشوم األولى 
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سـيــاق الـصــداقـة بـعــد االنـفــصـال.هـذا
وتـطــرق احلـوار لــوضع عــبـد الــوهـاب
الـــصـــحي فـــأشـــار إلى (أنه شـــفي من
مـرض الــسـرطــان بــعـد عالج دام ســتـة
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حتـدث الـفنـان زكي فـطـ عبـد الـوهاب
عن زواجه وانـــفـــصـــاله من الـــفـــنـــانــة
الـــراحــلــة ســعــاد حــســـني في حــديــثه
لبرنامج اجلمعة في مصر الذي تقدمه
اإلعالمـيـة يــاسـمـ سـعــيـد. حـيث قـال
(أنه شــعــر بـاجنــذابٍ شــديـد جتــاهــهـا
عـندمـا كان يـتـدرب على اإلخـراج بفـيلم
أهل الــقــمــة مـع اخملــرج الــراحل عــلي
بدرخان). مشيراً إلى (أنها بادلته نفس
الـشـعـور وتـطـور األمــر بـيـنـهـمـا حـتى
انتهـى بالزواج عـلى الرغم من أنه كان
ـــعــهـــد الـــعــالي حـــيــنـــهــا طـــالـــبًــا بـــا
لــلـســيـنــمـا).وأكــد (أن والـدته الــفـنــانـة
الـراحـلـة لـيـلى مـراد لم تـكن مـعـارضـة
لهذه الزيـجة لكنهـا لم تُرحِب بها لعدم
التكافؤ بينهما). وتب الحقاً أنها على
حق ألنــهـمـا انـفـصال بـعـد  6أشـهـر من
زواجـهـمـا. حـيث أنـهـا كـانت جنـمـة في
أوج مـجـدها بـيـنمـا كـان هو طـالـباً في
بـدايــة مــســيــره الــفــني. فــيــمــا أكـد أن
الـعالقة الـطـيـبـة بـينـهـمـا اسـتـمرت في

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
فـاجـأت الـنـجـمة األمـريـكـيـة كاردي
ـغني أوفـست بهـدية بي زوجـها ا
باهظة في عيد ميالده الـ .27الذي
بـــدا مــنـــبــهـــراً حلــظـــة اكــتـــشــافه
لـوجـودهـا مـوضبـة بـأوراق نـقـدية
من فـــــئـــــة  1000دوالر لـــــيـــــبـــــلغ
مجموعها  500ألف دوالر أمريكي
حسـبـمـا يـظـهـر من الـفـيـديـو الذي
نـشره عـبـر صفـحـته اخلاصـة على
(إنــســتــغـــرام). حــيث قــالت (بــأنه
كـنه شراء سيارة أو يستـحقها و
البس أو اجملـوهـرات. ـزيـد من ا ا
ويـفـعل بـهـا كل مـا يـريـد). الى ذلك
كشف الـنجم األمريـكي ويل سميث
ـشرّد الذي لعبه مدى تأثره بدور ا
بــفــيــلـم خالل مــشــاركــته بــحــمــلـة
ــواجـــهــة مــشـــكــلــة الـــنــاشــطـــ 
ـئات ـشـردين الذين جتـمـعوا بـا ا

أشــهــر). وكــان عـبــدالــوهــاب قــد أعـلن
اضي رض في شهـر ايار ا إصابته بـا
بـصـورة له وهـو حلـيق الـرأس نـشـرها

عبر صفحته اخلاصة على فيسبوك.

ضــمن حــمــلـة (الــنـوم
في الــعـراء)  لــيــنــامـوا
ز في العـراء بسـاحة تـا
ضـوا لـيـلـتهم سـكـويـر و

وسـط درجــــــــــــات احلـــــــــــرارة
ـتدنـيـة سعـياً جلـمع الـتبـرعات ا
ـتـزايد ـواجـهـة الـعدد الـقـيـاسي ا
لــلــمـــشــردين خـــاصــةً في مـــديــنــة
نـــيـــويـــورك مــنـــذ أزمـــة الـــكـــســاد
الـكـبـرى. واطـلق الـنـاشـطـ بـيـاناً
ـشـردين أشـاروا فـيه إلى أن عـدد ا
يتزايد بشكلٍ كـبير ويسجل رقماً
قــيـاســيـاً في الــعـالم ســنـة بــعـد
سـنة. وشـارك في هـذه احلمـلة
أكـــثــر من  50مــديـــنـــة حــول
الــــعـــــالـم في إطـــــار جـــــمع
تـبـرعــات لـتـوجـيــهـهـا إلى
ــتــحــدة مــنــظــمــة األ ا

للطفولة.
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{ لــــوس اجنـــــلــــوس  –وكـــــاالت - لم
يـحــقق اجلـزء الـثـالـث من فـيـلم اإلثـارة
والــتـشـويق (مالئـكــة تـشـارلي) بـطـولـة
ـية كـريـسـت سـتـيورات الـنـجـمة الـعـا
ايـرادات كــثـيــرة وخــيّب الـفــيــلم آمـال
الـكـثيـرين حـيث جـاءت إيرادات الـفـيلم
مـتراجـعة. الـفيـلم من إخـراج إليـزابيث
بانـكس.وبـحسب مـا ذكره مـوقع (اندي
شـاهدين الى وايـر)(الفـيلم لم يـجـذب ا
صـاالت الــســيـنــمــا حـيث لـم تـتــجـاوز

حتـلى بالـصبـر وال تتـسرع فى اتـخاذ قـراراتك بشأن
وضوعات. بعض ا
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خـذ كـفـايـتك من الـنـوم  حـتـى تـسـتـطـيع الـتـركـيـز فى
العمل خالل هذه الفترة.
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ال تــرتــكب أخـطــاء األمس.قــد تـمــر بــحـالــة من سـوء 
التفاهم بينك وب احلبيب.
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ـاضـية حـتى ال يـتـعـكر ال تـتـذكر الـعالقـة الـعـاطفـيـة ا
مزاجك.رقم احلظ.8
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ــاضى فـسـرعـان مـاتـتـطـور األمـور  اطـوي صـفـحـة ا
وتستقر مرة أخرى.
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عدة نتيجة توترك الزائد واهمالك قد تشعر بألم فى ا
فى تناول األطعمة الصحية.
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حـافظ عــلى صـحـتك خالل هـذه الــفـتـرة وأبـتـعـد عن
نصائح اخلرافية من البعض.
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حـافظ عـلى صـحـتك. قـد حتـدث تـطـورات جـديـدة فى
هنية. حياتك ا

Íb'«

هـنية والعـاطفية حتدث تغيـرات إيجابيـة فى حياتك ا
جتعلك تشعر بالراحة.
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ـتوقع  حل مـعـظم مشـاكـلك اإلجتـمـاعيـة وتـطور من ا
هنية. حياتك ا
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يوم حاول أن تبتـعد عن التوتـر والتفكيـر فى مشاكلك
السعد االربعاء.
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تـشـعـر بـالـتـحـسن واإلقـبـال فى الـعـمل.قـد تـفكـر فى 
االرتباط من جديد.
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اكــــتب مــــرادفــــات ومـــعــــاني
الــكــلــمــات الـتـي تــشـتــرك مع
ـسـير بـعـضـهـا ويـكـون خط ا
مـع الـســهم في الــشـكل احلل
الــصـــحــيح يـــقــودك الى ربط

متكامل للشكل:
 1- صغير الفيل
 2- ثم وغال

ة  3- من االحجار الكر
 4- صائب
 5- حبر
 6- يزيح

 7- من الطيور
 8- أهب وأعطي

إيراداته في افتتاحية عرضه في أمريكا
مــلـيــون دوالر إذ وصــلت إيـراداته 8.6
حول العالم  55.8مليـون دوالر ليغطي
فـقط تـكـلـفـة مـيـزانـيـة إنـتاجـه. وأشارت
ســتــيــورات في تـصــريح( الـى أن سـبب
عدم جنـاح الفـيلم هو صـعوبـة الترويج
لـــهــذه الـــنــوعـــيــة من أفـالم الــبـــطــولــة
ـة) مشـيرة الـنـسائـيـة للـحـركة واجلـر
ـشاركة في هذا العمل إلى (اعتزازها با

بالرغم من ردود األفعال السلبية).
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سعاد حسني زكي فط عبد الوهاب

كاردي بي

سعد جملرد


