
هــذا هــو يــومك احملــظـوظ  واحلـظ الـســعــيــد مـا زال
 . يرافقك  وكذلك غداً
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هـمة يوم قـد يكـون مصـيريـا لبـعض االمور الـعمـليـة ا
.يوم السعد الثالثاء.
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استغل الفرص التي تأتيك و بادر الى اكتسابها دون
تردد او تفكير.
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ــة وبــدء صـفــحــة جــديـدة بــيــضـاء طي صــفــحــة قـد
محتمل. رقم احلظ.9
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ـسـتـقـبل كن هـاد و مـهـذبـا و  قـد تـلـتـقي بـشـريـك ا
بعيدا عن الشك و التردد .
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عــرض عــمل جــديــد لــكـن عــلــيك احلــذر في قــيــادتك
لسيارتك في فترة ما بعد الظهر.
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إذا كــنت ذكـيـاً ســتـقـاوم عــلى األقل انـدفـاعك األول.
يوم السعد االربعاء.
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ت بك في اليوم انتهـيت من الفترة العصـيبة التي أ
اضي . رقم احلظ 7. ا
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ال تـنخـدع بالـفرص بـشـكل مبـاشر و كـان هاد عـند
اتخاذ أي قرار مصيري.
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تبدأ يـومك بنشاط وحـيوية مع اولويـة خاصة العمالك
. . يوم السعد االثن
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مـشورة من بـعض األصـدقاء قـد تسـاعـدك على بـلوغ
ما تريد بالطريق األسلم. 
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الــعـمل ســوف يـضــغط عـلــيك مـنــذ الـســاعـات االولى
وحتى ساعات متأخرة من اليوم.
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية الـتنقل
ــكـن شــطب ــخـــتـــلف االجتـــاهـــات و
احلــرف اكــثــر من مــرة لــتــحــصل عــلى

طلوبة: الكلمة ا
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سيـريالنك - سـنـغـافورة  – سيـرالـيون
 –سلوفاكيا - سورينام  – سومطرة –

ســالـــزبــورج  –ســســـلـــطــنـــة عـــمــان –
سيؤول  –سويـسرا  – سان سـلفادور
 –سـانــتــودومـيــنــفـو  – سـانــتــيــاغـو –

سـايـكـون  – سـوريـا  – سـرقــسـطـة –
سـيـناء  –سـوهاج  – سالم  – سيالن
 – س  –سـويـد  – سـراب ســمـاء –

سيد سد  – سم.
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أحـمــد جـائـزة (أفــضل سـيـنــاريـو). وحـصل
ــســابــقـة األفالم عــلى اجلــائــزة الــثــانـيــة 
الروائـية الـطـويلـة (أخضـر يابس) لـلمـخرج
مـحمـد حمـاد بيـنـما ذهـبت اجلـائزة الـثالـثة
) لـلـمــخـرج مـروان حـامـد لـفــيـلم (األصـلــيـ
الذي فـاز أيضـا بـجائـزة أفضل إخـراج.وفاز
ـرسي بـجـائـزة الـتـصـويـر عن فـيـلم أحـمـد ا

{ الـقــاهـرة - وكـاالت - فـاز فــيـلم (مـوالنـا)
لـلـمـخـرج مـجـدي أحـمـد عـلي بـأبـرز جـوائـز
صـريـة الذي ـهرجـان الـقومـي للـسـينـمـا ا ا
أُعـلــنت جـوائـزه األحــد ومن بـيـنــهـا جـائـزة

أفضل فيلم روائي طويل.
وفاز بطل الفيلم عمرو سعد بجائزة (أفضل
ـثل) فـيـمــا نـال إبـراهـيم عـيـسى ومـجـدي
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شاركون في مهرجان افالم اجلبال ومشهد من احد االفالم w*UŽ ÊUłdN∫ ا
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كـانت مــسـيـرتـنــا االعالمـيــة في اذاعـتي صـوت اجلــمـاهـيــر وبـغـداد يــعـتـمـد
تـطـورهــمـا االعالمي عـلـى الـتـنـافـس الـشـريف بــ جنـوم االخـراج واالعـداد
ستحقة والتقد  جنوم من اخملرج الذين كانوا يـتطلعون الى النجـومية ا

بحق مسيرتهم  هم هدفهم التغيير والتطوير . 
ــوسـيـقى كـانت بــرامج اذاعـتي بــغـداد وصــوت اجلـمــاهـيـر تــزخـر بــانـواع ا
ـوسيـقى والـتي مـيزت مـخرجي االيقـاعـية ان كـانت غـربـية او عـربـية  هذه ا
نـوعات واعـطتهم هـوية االبـداع والتالق  هوية ال يـستحق امـتالكها برامج ا
ـبدعـ منـهم : فـائز جـواد وناظم سوى هـؤالء الرعـيل من هـؤالء اخملرجـ ا
فالـح وعالء مـحسن  فكـانت جنـومـيـتـهم يـشع بـريقـهـا في مـسـيـرة االخراج
وسيـقى االيقاعية  االذاعي وهم يتنافسـون فيما بيـنهم على اختـيار انواع ا
ـنوعة ليكونون وحسن االختيار لالصوات اجلـميلة لتقـد فقرات برامجهم ا
جنومـا تـشع نـبـرات اصواتـهم ويـنـبـعث منـهـا اصـالـة الطـرب وحـسن االلـقاء

تميز  واللفظ الصحيح خملارج احلروف. ا
وبالطـبع هذا يعـود لقيـادة ربان سفـينـة كل منهم وبـرامجهم والـتي ال منافس
لـهم  ولـهــذا احـتــفـظت لــوحـة الــشـرف واالبــداع بـاســمـاء هــؤالء اخملـرجـ

بـدعـ والذين لن يـتـكـرر وجودهم في مـسـيرة االعالم  ا
بدع سيـرة االعالمية مثل هـذا الرعيل ا وال ان تنجب ا
وهـكــذا وعــلى مـر ــان بـرســالــته  ــلــكه من اال ـا  و
الـســنــ سـتــبـقـى جنـومــيــتـهم عالمــة ورمــز من رمـوز

ابداعاتنا الفنية واالعالمية .

فيلم (فوتــــــــوكوبي) للمخرج تامر عشري.
هرجان وتوزيع اجلوائز وأقيم حفل ختام ا

صرية. سرح الصغير بدار األوبرا ا في ا
وانـتـظــمت الـدورة الـثـانــيـة والـعـشـرون من
ـصـريـة في ـهــرجـان الـقـومي لـلـســيـنـمـا ا ا
الـفتـرة من  29تشـرين األول إلى الـرابع من
تــشـرين الــثــاني حتت شـعــار (الـســيـنــمـا...

حلظات ال تنسى).
هـرجان وقال اخملـرج سـميـر سـيف رئيـس ا
ـهرجان القـومي للسـينما في كلمـة اخلتام ا
(هــو مـهــرجـان الــدولـة الـرســمي والــوحـيـد

لتقييم حصاد عام سينمائي كامل).
مثلة مثل حس فهمي وا هرجان ا وكرم ا
نادية اجلندي ومدير التـصوير محمود عبد
ــونــتــيــرة عــنــايــات الـســايس الـســمــيع وا
والــنـاقــد سـيــد سـعــيـد إضــافـة إلى مــنـسق
ـــصـــور ـــغــــربي وا ـــنــــاظـــر مـــحــــمـــود ا ا

الفوتوغرافي محمد بكر.
هرجان لم وقال سيف (رغم ضآلة ميزانية ا
هرجان في تكر رموزنا نتخل عن تقاليد ا
الفـنيـة باإلضـافـة إلى من أفنـوا حيـاتهم في
خـدمـة هـذه الـصـنـاعـة بـعـيـدا عن األضـواء
عالوة عـن اإلصــدارات الــهـــامــة الـــتي تــعــد
كرم احلالي مرجعا وتوثيقا إلجنازات ا

.( والراحل

ـثـلة ) . وذهـبت جـائـزة أفـضل  (األصـلـيـ
إلى هبة عـلي عن دورها في (أخـضر يابس)
بيـنـما حـصلت ديـنا الـشـربيـني على جـائزة
ثـلة في دور ثاني عن فـيلم (هروب أفضل 

اضطراري).
ومـنحت جلـنـة التـحـكـيم جائـزة خـاصة إلى
ــمـثل الــشــاب أحـمــد داش عن دوره فـــــي ا
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وزير الـثقـافة والـشبـاب االردني ضيـفته امـس االربعاء
اللـجنة الـثقـافيـة في نقابـة الصـحفيـ األردنيـ بندوة
همة الثقافية وأولويات احلكومة) . تفاعلية عنوانها (ا
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الــشــاعــر الـعــراقي ضــيــفه الــبـيـت الـثــقــافي الــبــابـلي
ـركز بـالـتـعـاون مع جـمـعـيـة الـرواد الـثـقـافـيـة الـعـامـة ا
الـعـام/ فـرع بـابل لـتـوقـيع مـنـجـزه األخـيـر (عـصـافـيـر

حتتسي الغروب) .
 W ÐUÐb « b UŠ

استـاذ الفلسـفة في اجلامعة االردنـية ضيفـته اجلمعية
الـفـلـســفـيـة االردنـيـة في مـحـاضـرة حـول (عـلم الـكالم

االسالمي) في مقر اجلمعية بعمان.
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طـرب الـعـراقي طرحـت له شركـة روتـانـا للـصـوتـيات ا
ـرئـيـات أغـنـيـة (انـتــبه) وهي بـالـلـهـجـة اخلـلـيـجـيـة وا

كلمات تركى آل الشيخ احلان نواف عبد الله.
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ـمــثل الــســوري اعـلـن انه بـدء ا
تــصـــويــر عــمل كـــومــيــدي وأنه
ـســلـسل سـيـكــون من أبــطـال ا
الـتـاريـخي حـرمـلك الـذي سيـتم

تصويره قريبا في أبو ظبي .
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وسيـقية الـعراقيـة نعاه مديـر ادارة معهـد الدراسـات ا
زمالؤه  بــعـــد ان وافــاه االجل اثـــر وعــكــة صـــحــيــة 

سائل الله ان يتغمده برحمته الواسعة.
 n¹dý Â“UŠ

ــطــرب الــســـــــــــوري اطــلق فــيــديــو كــلـيـب أغــنـيــته ا
اجلــديـدة (نــــــدم) عــبــر (يــوتــيــوب) وهي من كــلــمـات
الــشــاعـــر أحــمــد مـــاضي وحلن تــركـي وتــوزيع جــان

صليبا.
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الــكـاتـب الـعــراقي يــصــدر له قــريــبــا عن احتــاد ادبـاء
الـعـراق كـتـاب (الـكـتـابـة اخلـشـنـة والـكـتـابـة الـنـاعـمة 
مـؤشرات في اإلسالم والوعي واالختالف) وهوالكتاب

نشور له في بغداد وبيروت والقاهرة. 41 ا
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ـهـرجـان الـسـيـنـمـائي إخـتـتم مـؤخــرا ا
ـي الــســـنــوي ألفالم اجلـــبــال في الـــعــا
الـنـمـسـا لـعام 2018 بـالـليـلـة الـطـويـلة
الـــتي احــتــضــنت الـــفــائــزين بــجــوائــز
كـامــيـرات األلب الـذهـبــيـة والـتي قـدرت
اســعــارهـا بـ 22 ألف يــورو بــاالضــافـة
الى عرض االفالم الـفـائزة كـلهـا في تلك
هرجـان في الثالث عشر الليلة. افـتتح ا
مـن الـشــهــر احلــالي  واســتــمــر لــغــايـة
الــسـابع عــشـر مـنـه في مـديــنـة غـراتس
ــشــاركــة 32 دولــة و عــرض 216 و
فيـلمـا في عدة صـاالت سيـنمـائيـة منـها
وسـيقى صـالـة ا شـتايـامارك شوبـارت
بـعـدهـا  اخـتـيـار وصـالـة شـتــيـفـاني 
104 فــيــلــمــا لــلــتــنــافس عــلى جــوائــز
حيث ـهرجان  الكامـيرات الذهـبية في ا
كان لـلمـهرجـان هذا الـعام نـكهـة خاصة
ـهرجـان وهو في للـمـشاهـدين والدارة ا
دورته  الــثالثــ عــبــر تــاريـخـه وكـانت
بـدايــته عـام  1986في صـالــة صـغــيـرة
(شـــتـــايـــامــــارك) وبـــعـــدهـــا  تـــطـــور

والتشـويق للجـمهور (الـرجل اجلليدي)
مـدته 93 دقـيــقـة وفــلم (روسـيـا الــبـحـر
الوحـشي) الفـائز بـجائـزة كامـيرة االلب
الذهـبية 51 دقيـقة للـمخـرج النـمساوي
فرانس هـافنيـر صور الفـيلم بـعيدا عن
موسكو مسافة 6000 كيلومترا  هناك
حـيث اقسـى واوحش البـحـار وانـتـقلت
الكامـيرا الى بحـر اوخوتسك وكـما يتم
وصـفه بـآخـر جـنـة طـبـيـعـيـة في الـعـالم
وحـيـث احلـكـايــات الـسـاحــرة واحلـيـاة
البـريـة والصـراع من اجل الـبقـاء وعالم
احلــــيـــوان واجلـــزر واســـتـــحق الـــفـــلم
الـكـاميـرة بـجـدارة حسـب شهـادة هـيـئة

التحكيم.
وكـان لـعالـم احليـوان مـكـانـة كـبـيرة في
هـرجـان مثل فـيـلم (علـى درب الصـيد) ا
97 دقيقة واما نقطة الثقل ح امتالت
ــشـاهـدين كـانت عـنـد الـقـاء الـصـالـة بـا
ي  الـكـسـانـدر الـبـطل الـنـمـسـاوي الـعـا
هوبير محاضـرته حول عالقته باجلبال
مع عــرض االفالم وهـو مــتـسـلـق جـبـال
وصخـر وجلـيد ويـعد اسـطورة الـنمـسا

ـهـرجـان واالنـفـتـاح عـلى الـعـالم وكـثر ا
ـهـرجـان لـيـتـولى بـعـدهـا بـنـكش رعـاة ا
تـايـامـارك شـبـاركاسـئ الراعـي الرسـمي
الـكـبـيـر للـمـهـرجـان وكـذلك  االحـتـفاء
بالـذكـرى االربعـون لتـسـلق اول متـسلق
ـــســـاوي روبــرت شـــاور وهــو جـــبــال 
ـهـرجــان قـمـة جـبل افـرست من رئـيس ا
. تـشـكلـت هيـئـة حتـكيم دون  اوكـسجـ
هـرجان من ثـالث شخـصيـات في عالم ا
افـالم اجلـــبــــال وهم كـالوس فـــايــــخـــ
بيـرغر من الـنمـسا ومـوجسـا تروبـفسك
ـاني بـيـتـر من سـلــوفـيـنـيـا واخملــرج اال
فـايـنـيـرت والـذي قـدم فـيـلـمه في الـدورة
الـسابـقـة اميـرات راجـستـان وقـال (بأنه
هـــجــر االخــراج الــســيـــنــمــائي واالفالم
ومتفرغ حـاليا لتـقد احملاضرات حول
افالم اجلــبــال والـــرحالت والنه امــضى
زمــنـــاً طــويال في الـــتــرحــال في خــدمــة
ـنـاسـبـة مـرور 40 عـاما الـسـيـنــمـا  و
ـسـاوي قـمة عـلى تـسلـق اول متـسـلق 
افـــــرست وفي االفـــــتـــــتـــــاح الــــرســـــمي
ـهرجـان سـفـير لـلمـهـرجـان استـضـاف ا

الـنـيـبـال ليـتـحـدث لـلـجـمـهور عـن عالقة
الـنـيـبــال بـالـنـمـسـا) وقـال (بـان اجلـبـال
تربـطهـمـا ببـعض وقال لـقد كـان احلدث
الـكـبـيـر في الـنـيـبـال واالعالم الـنـيـبـالي
وصول فريق الـنمـسا قبل  40عامـا قمة
هرجان ماب افرست ).  توزعت افالم ا
ريــاضـة االســتـكــشـافــات وجــبـال االلب 
الــبــشـر اجلــبل الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة 
واحلـضـارات . ومن االفالم الـتي جـذبت
وسحـرت اجلمـهـور بسـحر الـشرق فـيلم
(اسـطورة عـمـان ــ عـلى آثار الـسـنـدباد)
ـانـيــة واسـتـغـرق عـرضه52 بـالــلـغـة اال
دقـــيــقـــة وهــو من اخـــراج روسي كــوخ
الـفـيـلم عـبارة انـيـا روالنـد كـوكيـل من ا
عن رحـلـة شيـقـة وثـائـقيـة صـوب شـمال
ســلــطــنــة عــمــان والى شــواطئ الــبــحـر
عماري احلديث وفسحة للتمـتع بالفن ا
عبر اجلامع الكبير والقد عبر البيوت
ـــة وحـــيث مـــهـــنـــة احلـــرفـــيــ الـــقــد
التقليـدي باالضافة الى الـسوق الكبير

للماعز واالبقار ومركز ثقل التجارة.
ومن االفالم الـتي كـانت مـحـور احلـديث

والــــــعـالم الـيــوم وهـو مــتـســلق جـبـال
االلب  بـاالضـافـة الـى الـقـطب الـشـمـالي
وجــبــال بــاكــسـتــان وقــد كــانت جتــربـة
هرجان ومحاضرة قيمة رائعة عاشها ا

حــــــــول اجلـــــــــبــــــــال
غامرات. وا
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انتـهت الـفـنانـة مي كـساب  من تصـوير
أغنيـتهـا اجلديدة الـتي حتمل عـنوان (يا

نحلة). 
ونشرت على إحدى صفـحاتها اخلاصة
عبـر مـواقع الـتواصل االجـتـمـاعي (لسه
مخلصه تصوير حاال ربنا يدينا على اد
تـعـبـنـا ومـجـهـودنـا.. شـكـرًا لـكل الـنـاس
اللي تعبت معايا النـهارده يا نحله قريبا
ــوهــوب جــدا عــزيــز كــلــمــات واحلــان ا
الشـافعي تـوزيع اوكـا هنـدسة صـوتيه
جـورج يـعـقـوب اخـراج  كـامـبـا ومـديـر

تصوير سامح فوزي).
الى ذلك يعـرض  فيـلم (الـتاريخ الـسري
ـصـرية ـمـثـلـة ا لـكوثـر) الـذي تـعـود به ا
(ليـلى عـلوي)  للـسـينـمـا ويشـاركـها في
ــمـثـلـة زيـنــة) وهـو لـلـمـخـرج الـبـطـولـة (ا
) ضـــمن مــــوسم أفالم (مـــحــــمـــد أمــــ
منـتـصف العـام الـدراسي أي مع بـداية
عـام 2019 وذلك بــعــد إنــتــهــاء األزمــة
اخلـاصـة بـالـفـيلـم وتـعـثـره إنتـاجـيـاً قـبل
فتـرة ولـكن إنـتـهى اخملرج مـحـمـد أم
من مــشــاهــد الــفــيــلم وحــالــيــاً هــو في

ونتاج. مرحلة ا
ــمـثـلــة لـيـلى الـفـيــلم تـظــهـر خالله ا
عـــلـــوي بـــاحلـــجـــاب وتـــقـــدّم
شـــخــــصـــيـــة الــــدكـــتـــورة
(خديجة) والـتي تنتمي
ألحـــــــــــد األحــــــــــزاب
الديـنيـة وحترّم فن

الباليه.

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - تــداول عـدد من
رواد ومتابعي مواقع التواصل اإلجتماعي صورة
ـية (جـينيـفر لـوبيـز) بدت فـيهـا بشكل للـمغنـية الـعا

فاضح.
وظهرت لـوبيـز في الصـورة وهي عاريـة تمـاماً جتلس
ـنــاطق احلـسـاسـة من خـلف خـشــبـة مـحـاولــةً إخـفـاء ا
ــوقع الــفن انه (وبــعـد جـســدهــا بــهـا. واشــار تــقـريــر 
تـابعـ أشار إنتـشار الـصورة بـشكـل كبـير بـ ا
الـكـثـيـر مـنـهـم إلى عـدم دقّـة الـصـورة وأنـهـا قـد

تكون مرّكبة).
وكانت لـوبيـز قد شـاركت اجلمـهور مـؤخراً
صورة ظهرت فيهـا بشكل فاضح أيضاً
وذلـك عــــــــلـى غـالف مـــــــــجـــــــــلــــــــة (ان
مشوق ستايل)حيث غـطّت جسمهـا ا
بـثــوب أخــضـر وبــرزت مــؤخـرتــهـا
بـشــكل واضح. هـذا إضــافـة إلى
إنـتـشار صـور لـهـا خـالل األيام
اضـية وهي تـتـجول بـسروال ا
واسع بـقــصـة رجـالــيـة بـرزت

منه مالبسها الداخلية.
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وأكــــد أن (ال يــــوجـــد أي شــــخص
ـــكـــنه أن يــعـــوض مـــكــان األم
حـــتـى لـــو كـــانت الـــزوجـــة أو
األوالد أو األشــــقــــاء). كــــمـــا
كـشف (أنه تـعـرّض لـوعـكة
صـحـيـة في لـيـبـيـا قـبل 3
ســـــــــنــــــــوات وذلـك خالل
إحـيـائـه إلحـدى احلـفالت
حــيث أنه أصــيب بــنـزيف
ـــعـــدة وقـــال أن حـــاد بـــا
عددًا من األطباء في وقتها
أكدوا أنه في طريـقه للموت

ال محالـة إال أنه تماثل لـلشفاء
ولوال تدخل اليد اإللهية لكان اآلن

وتى). في عداد ا

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ية كاثرين زيتا مثلة الـعا احتفلت ا
جـــونــز  بـــعــيـــد زواجـــهــا الـ 18من
مايكل دوغالس اذ نشرت صورة?
لـهـا بـرفـقـته عـبـر حـسـابـهـا اخلاص
عــــــلـى احــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجــتـــمــاعي تــظــهــر هــمــسه لــهــا
وعــلــقت عــلى الـصــورة قــائــلـة: (18

عاما).
ـوقع الـفن (ان عالقـة واشـار تـقـريـر 
الزوج جـونز ودوغالس من اجنح
ـمـثـل اذ الـعالقات الـزوجـيـة ب ا
انهما مـازاال يحبـان بعضهـما بشكل
جـنـوني رغم مــرور وقت طـويل عـلى

زواجهما).

كمـا خطـفت جونز األنـظار بـجمـالها
وجـــاذبــيــتـــهــا خالل ظـــهــورهــا في
ـلكة إفتـتاحيـة مسـلسـلها اجلـديد (ا
امريـكـا) وهو من نـوعـية الـكـوميـديا
الـــــــســـــــوداء ويـــــــتـــــــكـــــــون من 10
يزاً حلقات.وإرتدت جونـز فستاناً 
ية للغاية نال إعجاب الصحافة العا
التي إهـتمت بـإطاللته وهي حتـتفل
ــسـلـســلـهــا الـذي يـعــد الـتــجـربـة

ارك زوكربيرغ. الدرامية األولى 
ـــســــلــــسل وجتــــســـد جــــونــــز فـي ا
شخـصية ڤـيكي إلـيس أشهـر مدربة
ــنـافــسـة عــلى لـقب لــلـراغــبـات في ا
ـــتــحــدة مــلــكـــة جــمـــال الــواليــات ا

األمريكية.  كاثرين زيتا جونز
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صـري سعـد الـصغـيّر دخل الفـنّـان ا
في حـالـة من االنـهـيـار والـبـكاء عـلى
الــهـواء وذلـك خالل حــلـوله ضــيــفًـا
عـــلـى بـــرنـــامج تـــخـــاريف مـع وفــاء
الـكـيالني وأجـهش بـالـبـكـاء ومألت
ــجــرد أن ســألـته الــدمــوع عــيـنــاه 
الكيالني عن أكثـر شخص اشتاق له
ويود أن يـراه بـشـدّة أال وهي والدته
ــتــوفــاة. قــال الـصــغــيــر (أنه مــنـذ ا
وفاتـهـا دائمًـا يدعـو الـله أن يعـطيه
الفرصة ليـراها في منامه إلّا أن هذا
األمر لم يـتحـقق حـتى هذه الـلحـظة
ــا جــعـلـه يـشــعــر بــاأللم بــشـكل ال
يــوصف واالشـتــيـاق الـالمـتــنـاهي) سعد الصغير


