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ـصــري حـسن الـرداد ـمــثل ا اعـتــذر ا
عن بـطـولة مـسـلـسل حب عـمـري انـتاج
ــاس لـــلــمـــنــتج ابـــراهــيم شـــركــة الـــر
اســـحق وتـــألــيف فـــداء الـــشــنـــدويــلي
وإخـراج شــيـرين عــادل حـيث رشــحـته
نـتجـة ولكـنه اعـتذر إلشـغاله الشـركـة ا
بفيلم جديد اضافة إلى عدم رغبته في
خــوض جتـربــة عــمل من  60حــلـقــة في

الوقت احلالي. 
ويــسـتـعــد الـرداد لــبـطـولــة فـيــلم جـديـد
ـنـتج أحـمـد الـسـبكي تـعـاقد عـلـيه مع ا
ولم يسـتـقـر علـى اسم له حتى اآلن إذ
ـنـتج يـعـقـد جـلـســات عـمل بـيـنه وبـ ا
ـقرر أن أحـمـد السـبـكي حـالـيـاً ومن ا
ـقـبـلـة بـعـد يـنـطـلق الــتـصـويـر الـفـتـرة ا
شارك انتهاء التعاقدات مع النجوم ا
في الـــعـــمل واخـــتــيـــار اخملـــرج الــذي
يــتـولـى إخـراج الــعــمل وتــدور أحـداث
الــفـــيــلـم في إطــار
كـــــومـــــيـــــدي

أكشن.

تـعــرض له حــيث أشــار عـبــر صــفــحـته
اخلاصة على أحد مواقع التواصل
اإلجـــتــــمـــاعي إلى أن (األمـــر
حـــدث يــوم اجلـــمــعـــة قــبل
ـاضــيـة وان شــاحـنـات ا
اإلنتاج عـلقت في الط
وســـيـــطـــرت حـــالـــة من
اخلـــوف والــــرعب عـــلى

طاقم العمل).
وأضاف (أن عددا كبيرا
من شـاحنـات الـقـطارات
ــكـان وصل بــسـرعــة إلى ا
لسحب شاحناتهم إلى اماكن
آمــنــة).وفي حـديـث أحـد عــمـال
ـوقع الـفـيــديـو الـصـيـني اإلنـقــاذ 
أشـار إلى (ان الـشـاحـنـة الـتي كـانت

تقل جاكي حتطمت بالكامل). 
ـواقع الصـينـية إلى أن جاكي وأشارت ا
يـصــور فـيــلـمـه اجلـديــد بـعــنـوان (اكس
بــروجــيــكت) ويــشــاركه الــبــطــولــة جنم
ي جون مثل الـعا صارعـة السـابق وا ا

سينا

ي ـمـثل الـعـا { بك  –وكـاالت - جنـا ا
جـاكي شـان من مـوت مـحـتم وذلك أثـنـاء
تــصـــويــره فـــيــلـــمه اجلــديـــد في إحــدى
ـنـاطق اجلــبـلـيـة الــصـيـنــيـة اخلـطـرة ا

حيث حدثت إنهيارات طينية.
وحتدث جاكي عن احلادث اخلطير الذي
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ي الـعراقي نـعاه مـكـتب الثـقافـة الكـردية االديـب واالكاد
ـوت االثـن في احتـاد االدبـاء الـعـراقـيـ بـعـد ان غـيـبه ا

اضي في اربيل. ا

االعالمي اللـبناني مديـر مجموعة
قــنـوات ام بي سي احـتــفل بـعـيـد
مــــيالده الـ57 ونــــشـــرت زوجــــته
تــمــارا صـورة رومــنــســيـة لــهــمـا
وعلّـقت عليهـا بالقـول (عيد ميالد

سعيد يا قلبي).
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ـلك عـبـدالـله الـثـاني لـلـتـنـمـية في االردن مـدير صـنـدوق ا
ــوهـبـة في اعـلن اطالق الــدورة اخلـامـســة من مـشـروع ا

خدمة اجملتمع والذي يعنى بالشباب.
5 Š bO Ë

الــشـــاعـــــــــــر الـــعـــراقي صـــدرت له عن دار الـــرافــدين
ببيـروت الطــــــــبعة االولى من (االعمال الـشعرية الكاملة
الى 2017) في كــتــاب يــقع في 720 صــفــحــة من الــقــطع

الكبير.
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صري  يصدر أغنيـته اجلديدة (أهد الدنيا) من طـرب ا ا
قبلة. إنتاج شركة روتانا في األيام القليلة ا
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ـفـكـــــــر والـســيـاسي الـكـردي اسـتـذكـرته دار األديب وا
الثـقـافـة والـنـشر الـكـرديـة في الـذكـرى اخلامـسـة لـرحـيله
ـقـر الدار بـجلـسـة اقـيـمت في قاعـة (شـيـركـو بيـكه س) 

ببغداد.
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مرة بتهمة السطو على بنوك لكنه 17
في كل مـرة كان يـنـجح في الـهروب من

السجن.
وقال (جعـلني الدور أتـساءل... ماذا لو
أنه لم يــــــــكن يــبـغـض إلـقــاء الــقـبض
عــلــيه حـــتى يــســتــطـــيع االســتــمــتــاع
بــاإلثــارة احلـقــيــقــيـة فـي حـيــاته وهي

الهروب?).
وحـقق ريدفـورد الـنجـاح عـلى الشـاشة
الــكــبــيــرة عــام 1967 بــدوره في فــيــلم
(بـيرفـوت إن ذا بـارك) أمام جـ فـوندا
ورسخ قـــدمـه في عـــالـم الـــنـــجـــومـــيـــة
ـشاركـة في أفالم كالسـيكيـة مثل (ذا با
سـتـيــنج) و(أول ذا بـرزيـدنـتس من/كل

رجال الرئيس).
وفي عام 1980 فـاز ريــدفـورد بـجـائـزة
أوســكــار عن أول فــيــلم يــخــرجـه وهـو
(أورديناري بيبـول/أناس عاديون) كما
حـصل عـلى جـائزة أوسـكـار عن مـجمل

أعماله عام 2002.
وردا على سـؤال عمـا إذا كان سـيعـتزل

اإلخراج أيضا قال (سنرى).

{ لـــوس اجنــلـــوس - وكـــاالت - قــال
النجم األمريكـي احلائز على األوسكار
روبـرت ريـدفـورد جملـلـة (إنـتـرتـيـنـمنت
ويـكــلي) إنه سـيـعــتـزل الـتـمــثـيل بـعـد
صدور فيـلمه اجلديـد (ذا أولد مان آند

ذا جان/العجوز والسالح). 
ــنــتــــــظــر أن يـــبــدأ في أيــلــول ومـن ا
عـرض الـفـيـلم اجلـديـد الـذي يـقـدم فيه
ريــدفـورد (81 عــامــا) دور لـص بــنـوك

متمرس.
ويـشتـهر ريـدفـورد بأفالم مـثل (بوتش
كاسيدي آنـد ذا صندانس كيد) و(أوت

أوف أفريقيا/خارج أفريقيا).
وقـال لـلـمـجـلـة ( ال يـوجـد شيء مـطلق
لكنني عزمت بـشدة على أن تكون هذه
هي نـــهــايــة طـــريــقي فـــيــمــا يـــتــعــلق
بــالــتــمــثــيل وســأمــضي قــدمــا صـوب
التقاعد بعد ذلك ألنني أمارسه منذ أن

كنت أبلغ من العمر 21 عاما).
ويلعب ريدفورد في الفيلم اجلديد دور
فورسـت تاكر وهي شـخصـية حـقيـقية
للص عتـيد اإلجرام ألقي الـقبض عليه

تمـتـعك باجـازة سـيؤثـر عـلى حالـتك الـنفـسـية وأدائك
هنى بشكل إيجابى.  ا
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ـواعــيـد الـعــمل حـتى ال حتـدث لك حـاول ان تــلـتـزم 
مشاكل. 
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ـزيـد من اإلهـمـال من شـريك حـياتك سـوف تـشعـر 
فال تخجل أن تخبره بهذا .
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الـشـريك سـوف يــفـاجـئك بــهـديـة كـنت حتــلم بـهـا من
زمان رقم احلظ .2
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تـمـسك بـالـصـراحـة إذا كـنت حتـرص عـلـى اسـتـمرار
العالقة بشكل صحى. 
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أنت تـتمـتع بشـريك مخـلص حقًـا. علـيك أن تبـتعد عن
شرب الشاى والقهوة .
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حتــتــاج لــزيــارة الــطــبــيـب حــتى ال تــتــدهــور حــالــتك
رقم احلظ.2 الصحية
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تــقـابل أشــخـاصًــا سـوف يــحـاولــون اصـطــحـابك فى
طريق سيئ رقم احلظ.7
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تـتـعـرف عـلى أصـدقـاء جـدد تـسـتـمـتع بـالـوقت مـعـهم
ويساعدوك على جتديد طاقتك. 
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عـلـيك اخـتـيـار اصـدقـائك جـيـدًا فى هـذه الـفـتـرة. يوم
السعد االربعاء.
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يوم سـتمر مديرك فى الـعمل سوف يالحظ تـأخيرك ا
. السعد االثن
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تتصف بـاحلرص الشديـد على مشاعـر احمليط بك
رقم احلظ.32
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حـاول شــطب حــروف الــكـلــمـات
داخل الــشــبــكـــة حــيث مع احلل
الــصـحــيح حتـصل عــلى حـروف

طلوبة:  تشكل الكلمة ا
(مطرب خليجي)

حديث الروح لالرواح يسري
فتدركه القلوب بال عناء

هتفت به فطار بال جناح 
وشق انينه صدر الفضاء

ومعدنه ترابي ولكن
جرى في فضله لغة السماء
لقد فاضت دموع العشق مني

حديثا كان علوي النداء
مدح  –غزل  –ذم  –رثاء
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ـصـري عـمـرو ديـاب بـالـفـنان يـجـتـمع الـفـنـان ا
الـــــســعــودي رابح صـــقــر في ديــو من أحلــان
صـري عمرو مـصطفى وكـلمات تركي لحن ا ا
آل الـشـيخ ويـتـوقع أن يـكـون بـأسـلـوب غـنـائي

مختلف ومتفرد في الوقت نفسه.
واشـار مـوقع الـفن انه(يــأتي هـذا الـديـو لـديـاب
تـزامـنـاً مـع قـرب إطالق ألـبـومـه اجلـديـد حـيث
كــشـف حـــتى اآلن عن أغـــنـــيــتـــ مـــنه األولى
ن بـعــنـوان ده لــو اتـســاب وهي من كـلــمـات أ
بهجت قمر أحلان محـمد يحيى وتوزيع أسامة

الهندي وأغنية تعالي التي تقول: 
ا بـتـفـاجـئيـني.. حـلـوة كـده عـلى طول.. من دا
الـلي أنـا شـايفـه بـعيـنـي.. كل مـا أقـابلـك أقول
تـــعـــالي تـــعـــالي حـــبـــيـــبـــتي تـــعـــالي.. تـــعـــالي
ماتسبيـنيش تعالي تعـالي في حضني تعالي..

تعالي ياال نعيش).

{ دلهي  –وكاالت - بدأت الـنجمة
ـيـة بـريـانكـا شـوبـرا تـصـوير العـا

فيلمها اجلديد (السماء وردية) .
مثلة البـالغة من العمر 36 عامًا ا
ـتـحـدثة جتـسـد في الـفـيـلم حيـاة ا
الـتحـفـيزيـة عائـشـة تشـودري التي
تـوفـيت عن عـمـر يـنـاهـز  18 عـامًا

في 2015.
ويتم تصوير الفيلم في أماكن عدة
بيـنها في مـومباي الـهند وغـيرها
مـن مـواقع الـتـصـويـر الـتي تـشـمل

دلهي ولندن وأندامان.
وقــــال اخملــــرج شـــــونــــالي بــــوس
لـصــحـيــفـة فـارايــتي (هـذا الــفـيـلم
شــخــصي وقـــــــــــيّم لــلــغـايــة في
يـــنــايــر 2015 شــاهـــدت عــائـــشــة
تــشـودري الـبـالـغـة من الـعـمـر  18

عــامًــا مــقـطــعًــا دعــائــيًـا
لــفـــيــلـــمي مـــارغــريـــتــا
وأخبَرَت والـديها بـأنها
تـــــــأمل فـي الـــــــعـــــــيش
ـــشـــاهــــدة الـــفــــيـــلم).
تــوفــيـت بــعــد بــضــعــة
أســـــابـــــيـع من دون أن
تــتـحــقق هـذه الــرغـبـة.
استـغرق والـداها سـتة
أشـــــهـــــر لــــتـــــعــــقـــــبي
ويقولون (إنهم يريدون
فقط مخـرجًا واحدًا في
الــــعـــالم يــــروي قـــصـــة
ابـنتـهمـا. كانـوا يعـرفون
أني فقـدت طفالً قـبل بضع
سنوات). وتشـــــارك شوبرا

في إنتاج العمل.
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سرح عرض منتدى صدى السينما وا
ـركز وعـلى قاعـة الف ليـلـة وليـلة في ا
الثقافي البغدادي مؤخرا فيلم انكسار
فـكـرة وسـينـاريـو واخـراج مـاهـر حقي
قـدم اجللـسـة التي حـضـرها نـخـبة من
صمم عشاق السيـنما االعالمي فؤاد ا
قائـال ( اليـوم نحـتفي بـاخملرج الـشاب
مـاهـر حـقي في عـرض فـيـلـمه انـكـسار
وهو من تـمـثيل سـيف شا دان  وشـهد

العبد الله والطفل براء) .
بـعــد عــرض الـفــيــلم حتــدث اخملـرج لـ

(الـــزمـــان ) قــائال ان ( فـــكــرة
الفيـلم تتحـدث عن فترة
عــاشــهـا الــعــراق كـان
فــــــــيــــــــهــــــــا كـل شئ
مـــســـتـــبـــاح حـــيث
حــــصــــلت حــــالــــة
خـــــطـف لـــــطـــــفل
وقــــتـــــله ادت الى
انـكـسـار الـعـائـلـة

b¹bł qLŽ∫ مشهد من فيلم (انكسار)

الــطـــالب الــعـــراقي الــذي يــدرس فـي جــامــعـــة دبــرتــسن
ـه كـأفــضل طـالـب في عـمــوم كـلــيـة الــهــنـغــاريـة  تــكـر
ـكن للـمعالج الـهنـدسة البـتكاره آلـة تعـمل تمـارين للـيد و

التحكم بها.

¡UL « —ÒuBð «dÐuý

W¹œ—Ë

بريانكا تشوبرا

Issue 6113-6114 Saturday-Sunday 11-12/8/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6113-6114 السبت-االحد 29 من ذي القعدة 1439 هـ 11-12 من آب (اغسطس) 2018م

 dÐUł wKŽ

مديـرة معسـكر االبداع واالبـتداع في االردن قالت ان 40
ـعسـكر الذي شابـة من محـافظـات اجلنـوب شاركن في ا
اقـيم بـالـتـعـاون مع مـؤسـسـة نـهر االردن فـي بـيت شـباب

دة 5 أيام. عمان 

الظـروف الصعـبة كانت مـشاهد الـفيلم
مبنية بشكل وتكوين جميل ).

وهــذه االفالم مــبــادرة  جـمــيــلـة
نــرى فــيـهــا صــراع االمـاكن
وهـــنـــاك ورش خـــاصـــة
لــــــلـــــشـــــبـــــاب حـــــول
السيناريو النه مهم
جـــدا لـــكـل فـــيـــلم
كـــونه الــــعـــمـــود
الـــــفــــــقـــــري في
جنــاح الـــفــيــلم

السينمائي).

ـا سـبب صـدمـة كـبيـرة لـهـا والـفـيلم
هــو ادانـة لـلــواقع الـذي نـعــيـشه وهـو
الــصـراع بـ الــقـبح واجلــمـال والـذي
تــرسـم شـخــصــيــاته من خـالل احـداث
الـفــيـلم ) مـوضـحــا انه ( يـعـمل افالمه
بابسط الوسائل ويوثق كل شئ وعلى
بدع ان يكـون له موقف حول مايدور ا
فـي وطــــنـه وان يـــــوثق هـــــذا الـــــوجع
بـالـصـورة والـكـلـمـة ) وقـال ان ( الـفـلم
هـوادانة لـكل ظـاهرة سـلـبيـة مـوجودة

في اجملتمع ) .
ــمــثل وعن الــفـــيــلم ودوره فــيه قـــال ا
الــشــاب ســيف شــادان ( دوري في
ـنــكــسـر الـفــيــلم الــشـخـص ا
الـذي خـطف ابـنه و قـتـله
واعـيش مــعـانـاة نـفـسـيـة
رور الزمن صعبـة لكن 
اصل الى قـنـاعـة مـعـيـنة
ان ابــــــــــــــنــي رحـل ولـن

يعود).
 وقـــال الـــنــــاقـــد خـــالـــد
احلسن ( احيي القائم
عــلى انـتــاج هـذا الــفـيـلم
كـونـه يـحـمل بــنـاء خـاص
وهـناك مـقومـات عـديدة في
احـداثه مـنهـا ايـجـابي واخر
سـلبي وايـضـا الفـيلم
حــــــمـل رســــــالـــــة
انــســانــيــة الى
العالم و رغم

وحتــــــدث اخملــرج عــبــاس الــعــبـودي
قـائال ( اشد عـلى يـد كل من يـقـدم مثل
هـــــــذا الــــــنـــــــوع من
االفــــــــــــــــالم وهـــــي
فـــــــخـــــــر لـــــــهــــــؤالء
اخملــرجـ الــشــبـاب
وهم يـــــصـــــنـــــعــــون
احلــــيـــــاة واالمل من

جديد ) .
وايــــضـــا عن الـــفـــلم
اضاف ان (الـسـينـما
صــــورة والــــصــــورة
تــــغـــــني عـن الــــكالم
كذلك السينما قضية

تــمــثل الــزمــان
ـــكـــان وا

عمرو دياب

االولى لتحريـر نينوى احلـدباء والذكرى
ركـز  واحلفل الـرابعـة عشـر لتـأسـيس ا
اجلماهيـري الذي اقيم على قـاعة النادي
الترفيهي االجتماعي الثقافي في الدورة
شــــارك به مـــجـــمـــوعــــة من الـــفـــنـــانـــ
ـــركــز في والــشـــعــراء وجـــمــيـع فــروع ا

احملافظات).
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ــركـز االعالمي الـثــقـافي الـعـراقي اقـام ا
امـس الـســبت احــتـفــالـيــة  حتت شــعـار
(الــنـصــر والــسالم) وعـنــهـا قــال رئـيس
ــركـز مــاجـد الــســعـيــد وفـقــا لــبـطــاقـة ا
الـــدعــوة الـــتي تــلـــقــتـــهــا (الـــزمــان) ان
ـنـاسـبـة الـذكـرى (االحـتـفـالـيـة اقـيـمت 

جاكي شان
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كـشف الـكـاتب مـروان قـاووق  أنه (بـات عـلى وشك االنـتـهـاء من كـتـابـة اجلـزء الـعـاشـر من
مسـلسل باب احلـارة بعدمـا وقّع عقداً مع إحـدى شركات اإلنـتاج على أن يـنطلق الـتصوير
وقع الفن (أن مسلسله سيضم شخصيات جديدة غير قبل في دمشق).وأكد  مطـلع العام ا
عـنى غيـاب األبطـال أمثـال عبـاس النوري التي عـرفهـا النـاس في األجزاء الـتسـعة األولى 
وصـباح اجلزائري وميالد يوسف وغيـرهم). قاووق الذي ألّف اجلزأين األول والثاني (شدد
ـا بـإسم مـخـتـلف وشـخـصـيـات ـئـة لـكن ر عـلى أن بـاب احلـارة سـيـكــون حـاضـراً مـئـة بـا

مختلفة ولكن بنفس اخلطوط واحلكاية).
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