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ــــصـــري وصــــبـــاح حلـــام ســــلــــمى ا
جـــزائــري وكــنــدة حـــنــا ومن إخــراج

باسل اخلطيب.
سابـقة الرئيـسية للـمهرجان وتضم ا
 14فيـلمـا روائيـا طويال من 13 دولة

ليس من بينها أي فيلم مصري.
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انــطــلــقت األربــعــاء الــدورة الــرابــعـة
والـثالثـون من مـهـرجـان اإلسـكـنـدرية
ــتـوسط الــسـيــنـمــائي لــدول الـبــحـر 
شاركة  85فيلما من  27دولة فيما
ـهـرجان حتل الـيونـان ضـيف شرف ا
ــصــري ــنــاســبــة عــام الــصــداقــة ا

اليوناني. 
ـهـرجان حـتى الـثـامن من ويـسـتـمـر ا

الشهر اجلاري.
نـاسبة اثن هـرجان بهذه ا ويكرم ا
مـن رواد الـســيــنــمــا الــيــونــانـيــة من
نتج أصول مصرية سكـندرية وهما ا
واخملـــرج نــيـــكـــوس بــراكس ومـــديــر
ركـز السـينـمائي الـيونانـي السابق ا

جورج بابليوس.
سـرح الكـبير واقيم حـفل االفتـتاح بـا
كـتـبة اإلسـكنـدريـة و خالله الفـيلم
السوري (دمشق - حلب) بطولة دريد
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استغلت الفنانة اإلماراتية احالم تواجدها
في فـرنسـا وقامت بـزيارة طـبيب الـتجـميل
اخلـاص بـهـا وشـاركت أحالم جـمـهـورها
بـفـيـديـو تظـهـر فـيه حلـظـة قـيـامـهـا بـإجراء
بــعض اجلـــلــســات اجلـــمــالــيـــة اخلــاصــة
لــوجـهــهــا.وخالل اجلــلـســة تُــخــبـر احالم
طـبـيـبـها بـأنـهـا لـيس فـقط تـريـد أن تـصبح
جـمـيـلـة أكــثـر من قـبل بل تـريـد أن تـكـون
أكـثر جمـالًا خصـوصًا أنهـا تستـعد حلفل

جديد ومهم.
ومن ناحيته أجاب طبيب التجميل اخلاص
بها أنها جميلة بالفعل حتى أن العديد من
السيدات اللواتي يأت عنده يطل منه أن
ثل جمال الفنانة أحالم وفي نهاية يـكن 
الـــفـــيـــديــــو روجت أحالم لـــلــــقالدة الـــتي
تـرتديـها مـؤكدة أنـها تـتواجـد في متـجرها

األلكتروني اخلاص.
يُـشـار إلى أن أحالم كـانت قد اعـلـنت قبل
مـــدة أنــهـــا ســتـــبــتـــعــد فـــتــرة عـن مــواقع
الــتــواصل االجــتــمـاعـي من أجل الــتــفـرغ
قرر إصداره لـتسجيل ألـبومها اجلـديد وا
قـرر أن يضم عدد من قـريبًـا والذي من ا
األغــاني اخلــلــيــجـــيــة بــاإلضــافــة ألغــاني
مغربية. إال ان احالم لم تستطع االبتعاد
لـفـترة طـويـلـة وتراجـعت عن قـرارها
وكانت البداية عندما قامت بنشر
ـنـاسـبــة عـيـد مـيالد فـيــديـو 
زوجـهـا مـبـارك الـهـاجري
والــــذي احــــتــــفـــــلت به
بــشــكل مـفــاجئ في
فــــرنــــســـــا حــــيث
تــتــواجـد حــالــيًـا
هـي وزوجـــهـــا.

تري دي كـليرك. وحتمل الفرنـسي د
ـصرية مـثلة ا دورة هذا العـام اسم ا
نــاديـة لــطــفـي وهــو تــقـلــيــد يــتــبــعه
ـهـرجـان مـنـذ عـدة سـنـوات بـإطالق ا
اسم أحــد الـفــنـانــ الــكـبــار عـلى كل
دورة كــمـا اخــتــيـر (الــقــدس عـربــيـة)

شعارا للدورة.
وقــال اخملــرج الــفــلــســطــيــني رشــيـد
مـشهـراوي في مـؤتـمـر صـحـفي سبق
هرجان (فلسـط حاضرة دائما في ا
مهرجان اإلسكندرية كأنه يحمل معنا
ـشـوار من أجل قــضـيـتـنـا).وأضـاف ا
(اختيـار شعار ‘القدس عـربية ‘لهذه
هرجـان يجعل الـقضية النسـخة من ا
الــفــلــســطــيـنــيــة حــاضــرة واجلـمــيع
ـهـرجـان هـذا يـتــذكـرهـا).كـمـا يــكـرم ا
الــعـام مــجـمـوعــة من جنــوم وصـنـاع
ــمـثل ـصــريــ مـنــهم ا الــســيـنــمــا ا
فــاروق الــفــيــشــاوي واخملــرج أحــمـد

وتــتـشــكل جلــنـة الــتـحــكــيم بـرئــاسـة
ــــصــــري عـــــلي بــــدرخــــان اخملــــرج ا
ـغـربـيـة مـجـيـدة ـمـثـلـة ا وعـضـويـة ا
بنكيران واخملرج اليـوناني فيليبوس
تــيــتــوس والــكــاتب الــكــرواتي بــافـو
ـــنـــتج واخملـــرج مـــاريـــنـــكـــوفـــيك وا

يـحـيى ومــديـر الـتـصـويـر
مــــاهــــر راضي والــــنــــاقـــدة
ـوسـيـقـار مـاجـدة مــوريس وا

عـمر خـيـرت. ويكـرم أيـضـا عددا من
الــــعــــرب واألجـــانب مــــنــــهم اخملـــرج
مثلة الفلسطيني رشيد مشهراوي وا
ـمــثل اإلســبـاني ــغــربـيــة راويــة وا ا

سيبستيان هارو. 
ـهـرجـان بـعـدد من صـناع ويـحـتـفي ا
الـسـينـمـا والـفـنـان الـراحـلـ مـنهم
اخملـرج يـوسف شـاهـ الـذي يـحـيي
ـهرجـان الـذكـرى الـعاشـرة لـرحـيله ا
طـربة وسـيـقار مـحمـد فـوزي وا وا
هـرجان ليـلى مراد الـلـذين يحـيي ا
ـهرجان مئويـة ميالدهمـا. وينظم ا
ـنـاسـبـة مـرور فـعـالـيـات خـاصـة 
50 عــامـا عــلى تــأسـيـس جـمــاعـة
الــسـيــنـمــا اجلـديــدة كـمــا يـصـدر

ثالثة كتب عنها.
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رئـيس هيـئـة الشـارقـة للـكـتاب اعـلن ان مـعرض الـشـارقة
الدولي لـلكتاب في دورته الـسابعة والثـالث يفتتح في الـ
31 من الشـهر اجلاري ويسـتمر إلى العـاشر من تشرين

ركز إكسبو الشارقة. الثاني 

ـلـتـقى الـعـراقي لـلـثـقـافـة رئـيس ا
والـفـنــون في الـعـاصـمـة االردنـيـة
عمـان ادار االربعـاء أمسيـة أدبية
وفنـية بعـنوان (حتوالت الـنقد في
الــثـقــافــة والــفــنـون) لــلــبــاحــثـ
للـدكتور جنم حـيدر والـدكتـور خالـد احلمـزة واقيمت في

مجمع بيت الثقافة والفنون.
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ـقيـم في الـيونـان صـدر له عن طـبـيب االطـفـال الـعـراقي ا
دار سـطور لـلنـشر والـتوزيع كـتاب بـعنـوان (بالـصدفة ...

جتارب طبيب عراقي في قرى اوربية).
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ــفــكــر والــكــاتـب الــفــلــســطــيــنـي نــعــته وزارة الــثــقــافــة ا
ـاضي عن عـمر نـاهز الـفلـسـطيـنـية الـذي تـوفي الثالثـاء ا
63 عـامـا بعـد صراع طـويل مع الـسرطـان في الـعاصـمة

األردنية عمان.
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الـــبــاحـث االردني حتــدث وبـــدعــوة مـن رابــطـــة الــكـــتــاب
األردنـي –فرع الـزرقـاء عن( قـراءات ثقـافـيـة في الواقع
الثقافي األردني ) بندوة قدمها الشاعر أحمد الكواملة .
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الـكـاتب االردني ضـيـفه مـنـتـدى الـرواد الـكـبـار في عـمان
بندوة (أدب األطفال في األردن) صباح امس السبت.
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ـركـز االول جلـائـزة سـعـيـد الـشـاعــرة الـعـراقـيـة فـازت بـا
فـيـاض لإلبـداع الـشـعـري فـي دورتـهـا اخلـامـسـة عـشـرة
لـلــعـام 2018 الــتي اقـيــمت في لـبــنـان عن مــجـمـوعــتـهـا

الشعرية (أحمر على شفاه الصدفة ).
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ـقـرر أن يـقام في ـزاد ا ألف دوالر في ا

قبل في نيويورك. تشرين الثاني ا
وكــتــبت األغــنــيــة في بــاد األمــر عـام
ـمـثـلـة مـارل 1973 كنـشـيـد لـتـكر ا
ـهداة مـونـرو لكن نـسـخـة عام 1997 ا
إلى وردة انــكــلــتــرا كــانت ثــانـي أكــثـر
األغـنـيـات مـبـيـعـا في وقـتـهـا.ويـعـرض
تـابن كــذلك بـرنـامــجـا أصـلــيـا جلـنـازة
األميـرة ديانـا إلى جانب كـلمـات أغاني
مـنـقـوشـة حتـيـط بـهـا رسـومـات بـالـيـد
منـهـا (دانيـال) و(دونت لت ذا صن جو

داون أون مي).
وقــال تـابن (إنه يـريـد مـشـاركـة أعـمـاله
مع آخـريـن).واضـاف في بـيـان (آمل أن
تلـهم هذه األشيـاء التي شكـلت أعمالي
وأشعـلت عـواطفي اآلخـرين وتسـعدهم

بقدر ما أسعد).
ـزاد إلى وسـيــذهب جـزء من عـائـدات ا
مــؤســسـة إلــتــون جــون لــعالج اإليـدز.
ــزاد في مــقــهى هــارد روك وســيــقــام ا
كـافــيه في نــيـويــورك يـوم الــتـاسع من

تشرين الثاني.

{ لـوس اجنــلـيس  –وكـاالت  - يــقـام
مزاد لنصوص كلمات بعض من أشهر
أغــاني إلـتـون جــون مـثل (روكت مـان)
و(أي آم سـتــيل سـتـانــديـنج) وأغــنـيـة
شــمـعــة في مـهب الــريح (كـانـدل إن ذا
ويـند) الـنـسخـة التي غـنـاها في تـأب
األمـيرة ديـانـا إذ يعـكف كـاتب األغاني
ــــغــــني الــــذي تــــعـــــاون طــــويال مـع ا

البريطاني على إخالء أرشيفه. 
وقــالت قــاعــة مـزادات جــولــيــانـز ( إن
كـاتب األغــاني بـارني تـابن الـذي كـتب
أكـــــثــــر من 40 مـن أغــــنـــــيــــات جــــون
الـــشــهـــيــرة ســيـــبــيـع مــجــمـــوعــة من
نـصـوص الــكـلـمـات األصـلــيـة ألغـانـيه
فضال عن نـسخ ملـونة من مخـطوطات
أغـاني مثل (بـني أنـد ذا جتس) و(يـلو

بريك رود).
ـتـوقـع أن جتـلب نـسـخـة أغـنـية ومن ا
شـمـعـة فـي مـهب الـريح الـتـي طـبـعـهـا
تــابن ونـقــشـهـا بــعـد إعــادة كـتـابــتـهـا
ليـغنيـها جون في تـأب األميـرة ديانا
عــام 1997 مــا بــ عــشــرة آالف و15

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا
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فرط. حتلى بروح عـالية من الثـقة وابتعـد عن الشك ا
رقم احلظ.4
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حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.
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ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا
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ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9
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 التروّي سـيسـمح لك برؤيـة بعض الـروابط التي كنت
غافالً عنها.
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حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .
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ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا
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بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .
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 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .
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لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.
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عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.
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الـكلـمات ترتـبط كل مـنهـا بحرف

اجــمع حـــروف الــدوائــر مــعـــ 

طلوبة: لتعرف الكلمة ا
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حل الــنــجم الــتــونـسـي ظـافــر الــعــابـدين
ضيفًا في إحدى حلقات برنامج (حكايات
تـونـسـيـة) وحتـدّث خالل احلـلـقـة بـشـكل
مــفــصّل عن رحــلــة حــيـاتـه وسـر جنــاحه
وجنـومـيـته في الـعـالم الـعـربي وخـارجه
وكـشف عن بدايـاته عنـدما الـتحق بـفريق
كــرة الـقـدم وفــيـمــا بـعــد انـتــقل إلى عـالم

التمثيل.
وذكر العابدين عن مغامراته في عالم كرة
الـقدم والـفتـرة الـتي لعب فـيهـا مع إحدى
الفـرق الفـرنسيـة وابتـعد في النـهاية عن
ـــدة عـــامـــ ـالعب بـــداعي اإلصـــابـــة  ا

وفيما بعد قـرّر أن يعود لبلده تونس وأن
يــبـدأ في تــقـد جتــارب أداء لــلـحــصـول
على دور في فيلمٍ ما أو عمل درامي وذلك
بــســبب حــبه لـلــتــمـثــيل وشــعــوره بـأنه
ـثال ــوهـبــة الـتي جتــعل مــنه  ـتــلك ا

استثنائيًا.

{ باريس  –وكـاالت - إخـتـارت الــنـجـمـة
مونيكا بيلـوتشي تمضية لـيلة عيد ميالدها
الـ 54 مع أصــــــدقـــــائــــــهـــــا فـي بـــــاريس
وإعـتـمــدت أن يـكـون اإلحــتـفـال مــغـلق بـ
الشخصيـات احملببة إلى قلـبها فقط ولكي
تضـفي على اجلـمـيع بلـمسـاتـها اإليـطالـية
حـرصت عـلى إرتــــــداء الـفـسـتـان األسـود
ي اإليـطــالي (دولـشي من دار األزيـاء الــعـا
انــد كــيـــبــانــا)  فـــبـــــــدت بــغـــايــة األنــاقــة

واجلمال.
وكـانت بــيـلـوتــشي كـانت قــدتـصـدرت غالف
ــاضي في مــجـلــة (ايـل) في شــهـر تــمــوز ا
مـقــابــلــة حتــدثت فــيــهـا عـن مـواضــيع احلب
والـزواج وحـيـاتـهـا الــشـخـصـيـة وفي سـيـاق
احلديث أعـلنت (أنـها ال تـستـطيع الـعيش مع

رجل يصغرها بأعوام كثيرة).

الــيـــوم هــو جنل فـــنــان كــبـــيــر يـــخــلــد
ويـسـتـمـر لــوجـود ابـنـائه من الـفـنـانـ
وهـمـا فـارس طـعـمه الـتـمـيـمي ومـحـمـد
طــعـــمه الــذي نــحــتــفي به الــيــوم عــبــر
مــسـيـرتـه الـفـنــيـة والــذاتـيـة  والــفـنـان
مــحــمــد من مــوالــيــد بــغــدادعـام 1965
بكـالوريـوس فنـون جمـيلـة قسم الـفنون
ــســرحـيــة  عــضـو الــفـرقــة الــقـومــيـة ا
للتمـثيل ونقابـة الفنانـ العراقي وله
اجنـــازات في االذاعـــة والــــتـــلـــفـــزيـــون
ـلك غازي والسـينـما حـيث مـثل بفـيلم ا
وقسـطرة والـدنيا الـسبع كـذلك عمل في
سـرح اجلاد والـطفل واالوبـريت منـها ا
ـلح مع دزدمــونه وكـيــلـوبــاتــرا وكـنــز ا
مخـرجـ كبـار  قدم بـرامج تـلفـزيونـية
ـسـلسالت تـاريـخـية درامـيـة واذاعـيـة 
مــنــهــا مـــنــاوي بــاشــا بـــجــزئــيه االول
ـدن الــثالث وعـالم والــثـاني وحــكـايــة ا
الــست وهــيــبـه والــيــســر بــعـد
العـسر وهـيسـتريـا وساعة
الــصــفـــر وهــدوء نــســبي
الــذي قــدم في اكــثــر من
مـحـطـة عـربـيـة وقـطار
الـــكـــلــمـــات واعـــمــال
اخـــرى تـــعـــلــيـــمـــيــة
خملــرجــ عــراقــيــ
وعـــرب وشــــارك في
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد من
ــــــهـــــرجــــــانـــــات ا
العربيـة والدولية
مـنـهــا قـرطـاج في
تـــــــــونس واالردن
وبـــــيــــروت ونــــال
العديد من اجلوائز
والشهادات التقديرية
) وعن مـســيـرته الــفـنـيـة
قال احملـتفى به ( انـا محـظوظ
بـهذا احلـضـور الـقـيم الن الفن
رسـالــة كــبـرى يــجب ان تـصل
للمتلقي بطبق من ذهب سواء
ـــســرح او الــتـــلــفــزيــون في ا
والـســيـنـمـا وحـيــاتي الـفـنـيـة
اطـــرتــهـــا بـــاعـــمـــال مـــهـــمــة
مثل خصوصا في االذاعة وا
احلــــقــــيـــــقي عـــــلــــيه اوال ان

يـــخــــوض في عـــالم االذاعــــة كي يـــدخل
عـــوالـم كل الـــفـــنــــون االخـــرى من خالل
االخالص للـمـهنـة ) واضـاف ( بعـد هذه
الـرحـلة الـطـويـلـة والقـنـاعـة بـالدور وان
تــظــهـر بــالـشــكل الــصـحــيح وان تــكـون
حريصـا في عمـلية خـلق وترجـمة الدور
سيرة الفنية الطويلة طلوب كل هذه ا ا
حتـــتـــاج الى نــحـت بــارز لـــتــظـــهــر الى
اجلــمــهـور والــســعــادة بـالــعــمل الــفـني

واحترام الفنان والفن ). 
وعن تاثير والده الراحل طعمة التميمي
عـلى مـسـيـرته قـال ( نـعم انـا من عـائـلـة
فنـية مـنذ الـصغر كـنت اذهب مع والدي
ـسـرح سابـقا الى مـصلـحة الـسـينـما وا
واجـــلس في الـــصف االول وانـــظــر الى
والـــــدي كــــــيـف يـــــؤدي احلــــــوارات في
مـسـرحــيـة الـثـعـلب والــعـنب وكـلـكـامش
ـرات وكـنت احــضـر الـعــرض عـشـرات ا
ـدرسـة كـانـت لي نـشـاطـات فـنـيـة وفي ا
ـــوســـيـــقى والــــقـــاء اخلـــطب ودرسـت ا
والــبــالــيه لــصـقـل مـوهــبــتي الى كــلــيـة
الـــفـــنـــون اجلـــمـــيـــلـــة حـــيث كـــانت لي
مـســاهـمـات عــديـدة حـيث كــان اخملـتـبـر
احلقيقي للـفنان وكان هناك تـاثير لكبار
الــفـنــانـ امــثـال ســامي عـبــد احلـمــيـد
وصالح القـصب وعقـيل مهـدي واخرون
لهم دور كبير في رسم مسيرتي الفنية 

ي الـعـراقي مـديـر مـركـز دجـلـة لـلـدراسـات ألـقى االكـاد
محاضـرة بعنـوان (دور الكفـاءات الوطنـية في بنـاء الدولة
دنيـة) وذلك ضمن البرنامج االسبوعي للمنتدى الثقافي ا

بنادي الصيد في بغداد.
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني احـتـفى ا
وعـــلى قـــاعـــة اجلـــواهــري فـي االحتــاد
العام لالدباء والكتـاب العراقي  مساء
ـاضي بـالـفنـان مـحمـد طـعمه الـثالثاء ا
الــتــمـــيــمي الــذي حتــدث عن مــســيــرته
الفنية واالبداعية في مجال التمثيل في
االذاعة والتـلفزيون والـسينـما واالنتاج
وبـــحــضـــور عـــدد من اصـــدقــاء وزمالء

التميـمي  اجللسة
ادارهــا الـــفــنــان
كــر مـــحــسن
الـــــذي قــــال (
احملــتـــفى به

ــــمـــــثل ان يـــــؤدي كل االدوار وعـــــلـى ا
ولغاية انا انتظر تمثيل ادوار اخرى ).
وقــال الــتــمــيــمي  ايــضــا( لــكل مــخـرج
ــمـثـل والـنـص وانـا وجــهــة نــظــر في ا
حـريـص عـلى ديـكــور وسـتـائــر الـغـرفـة
وعن االعــمــال الــعـربــيــة ارى ان هــنـاك
مـثل واالنـتاج الن اهـتمـامـا بارزا فـي ا

هناك تخصصا بكل شئ )
 وتداخل عـدد من احلضـور بشـهادات
وكـلمـات بـحق احملـتـفى به مـنهم
ــان حـسـ الـتي اخملـرجـة ا
قالت ( انت من الـوجوه التي
نـــفــتـــخــر بـــهــا فـي الــوسط
الفني خلقا وابداعا ).وقدم
رئيس احتاد االدباء ناجح
ـعـمـوري شـهـادة اخـرى ا
قال فـيهـا (امر جـميل ان
يـكـون االبن وريث جـيـد
لـالب .وعــــــــــلــــــــــيـه ان
يـتـفـاخــر كـونه يـحـمل
ايـــقـــونـــة كـــبـــرى في
ــــســــرح الـــعــــراقي ا
والـــــــعــــــربي وهــــــو
امــــتــــداد له ولــــديه
ه خشية على تقد
بصورة جميلة ) .
وفـي خـــــــــــتــــــــــام

اجلـــلــــســــة قــــدم رئــــيـس االحتـــاد درع
اجلواهـري للـمحتـفى به وقالدة االبداع
قـدمــهـا الـفـــــنـان الـرائـد ضــيـاء الـبـاتي
ــلــتـقى  واخــتــتــمت بـالــتــقـاط بــاسم ا
الــصـــور الــتـــذكـــاريــة بـــ اجلــمـــهــور

واحملتفى به  .

حمد طعمة التميمي لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي  ا

ظافر
العابدين


