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ي كريستسان اني العا نتج األ اختار ا
ـمثلـة السوريـة أمل عرفة ألداء بشكن ا
دور الــبـــطـــولـــة في فـــيــلـم (دمــوع عـــلى
الرمـال) لـتكـون الـتـجربـة األولى لـها في
يـة وفـي هـولـيـوود .وأكد الـسـيـنـمـا الـعـا
ــنــتج أن الــفــيـــلم يــتــنــاول احلــرب في ا
خـلـفـيـته ولـكـنه قـد يـوحي ألي حـرب في
الـعـالم ولــيس لألزمـة الـســوريـة ويـركـز
على اجلـانب اإلنـسـاني ضـمن قالب من

األكشن واإلثارة.
وأشار إلى (أن سبب اخـتيـار أمل عرفة
يـرجع إلـى أصـولــهـا كــونــهـا ســوريـة 
وثانـيـا بـسـبب جودة تـمـثـيـلهـا) مـشـيرا
ـقـاطع لـها إلى (أنه شـاهد الـكـثـيـر من ا
سـلـسالت من الـبـرامج الـتـلـفـزيـونـيـة وا
واألفالم وقـــرأ الــــكـــثـــيــــر عـــنـــهــــا قـــبل

اختيارها).
وأوضح (أن تصويـر الفـيلم سـيكون في
مالطـا ألن هنـاك أكبـر موقع تـصوير في
العالم واألماكن الـرائعة للـتصوير والتي
تــخـــدم مــشــاهـــد األكــشن أمـــا في مــا
يـتــعــلق بـاألبــطــال اآلخـرين في الــفــيـلم
ـاني األمريكي سيكـون بيـنهم الفـنان األ

جنم القتال واألكشن ماتياس هوز).
وتـابـع (الـفـــــــيــلم يــســلط الــضــوء عـلى
الـطابـع اإلنـســـــــــانـي لالجـئـ بشـكل
عام وأنهم ليسوا جـميعا هنا في أوروبا
فــقط لـــلــحـــصــول عـــلى حــيـــاة أفــضل
ولـكـنـهم يـفـرون من احلـروب لـلـنـجاة
ـــوت ويــحـــبـــون أيـــضــا أن من ا
يـعــودوا إلى أوطـانــهم في يـوم
ما كـمـا يـشيـر الـفـيلم إلى
طـبـيـعـة تـعـايش الـبـشـر
بــــــسالم مــــــهــــــمــــــا
اخـــــــــتــــــــــلــــــــــفت
مــعـــتـــقـــداتــهم
وأفــــكــــارهم).
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ـقبل حـفلة ـطرب الـعراقي يـحيي في الـ23 من شـباط ا ا
عيد احلب في احدى القاعات بنيويورك في امريكا .
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ـمـثـل الـسـوري بـدأ تـصـويـر مــشـاهـده في مـسـلـسل ا
ســـحــر الــغـــرام ( حب الــعـــظــمــاء ) الـــذي يــؤدي فــيه
كما شخـصية أحمد للـمخرج األيراني منعم الـسعيدي

وضة ). يستعد لتصوير دوره في مسلسل (عيلة عا
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ــقـيم في ـي الـعــراقي ا االكـاد
ـسيرة عـمان صدر له عن دار ا
لـلنـشـر والـتـوزيع والـطـبـاعة في
ــعـنــون (مـبـاد عــمـان كــتـابه ا
الــكـتــابـة الــصـحـفــيـة- الــشـكل
واإلســــــلــــــوب) يــــــقـع في 340

صفحة ضمت 12 فصالً.
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الشاعرة السورية صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان
(ركاب الـزوارق الورقية) وفيـها تتدفق البـساطة واللغة
الشـاعرية إلى نـصوص اجملموعـة لتبدو كـأهم مكونات

هذه اجملموعة.
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الـبــاحث الـعــراقي صــدر له عن دار امل اجلــديـدة في
دمشق بـسوريا كتاب بعنوان (حـنون مجيد في منجزه

.( القصصي والروائي باقالم النقاد والدارس
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يـاه االردني األسـبق يـلـقي مـسـاء الـيـوم االحد وزيـر ا
ـياه وتـداعـياتـهـا الطـبـيعـية مـحـاضرة بـعـنوان(مـوارد ا
واالجـتـمـاعـيـة والـدبـلـومـاسـيـة الـسـيـاسـيـة) بـتـنـظم من

منتدى الفِكْرِ العربـيّ في عمان.
t²H  b¹d

الكاب العراقي ضيفه نادي الصيد العراقي اخلميس
اضي بحفل لتوقيع كتابه (سأحكم  العالم). ا
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أكـتـوبـر  1973وأجنـزت أفالمـا وثــائـقـيـة
عـــدة عن هــذه احلـــرب وعن كـــردســـتــان
وحـــــرب الـــــعـــــراق وإيـــــران واجلـــــوالن
ولـبـنـان.من أبــرز أعـمـالـهـا الـســيـنـمـائـيـة
(جنوب لبنان.. قصة قرية حتت احلصار)
و(رسـالة من بـيـروت) و(بـيـروت مـديـنتي)
ـوتى) و(كان يـا ما كان و(مصـر مديـنة ا
بــيــروت) و(غــزل الــبــنــات 2) الــذي يــعــد
شـــــريـــــطـــــهـــــا األول فـي الـــــســـــيـــــنـــــمــــا
الروائية.قدمت صعب في (غزل البنات 2)
قصة حب جمعت الشابة هالة التي تهرب
صـرية والفنان من محيطهـا عبر األفالم ا
كر الـذي يـعـيش بعـزلـة داخل شـقته في
مـا كان يـعـرف بـيـروت الغـربـيـة خـوفا من
احلرب. يـضم سـجل
صعب أفالما روائية
منـها (حـياة مـعلـقة)
و(شــو عم بـــصــيــر)
ــشــاركــة و(دنــيــا) 
حـنـان تــرك ومـحـمـد
مـنـيـر. وأثـار الفـيـلم
الـــــذي اجنــــــز عـــــام
2005 ضـجــة وحـاز
على جـوائز وإشادة
هـرجـانات قـرطاج
ومـيالن وصــنـدانس

ومونتريال.

ــــوت { بـــــيـــــروت - وكــــاالت - غـــــيـب ا
اخملــرجــة الـلــبــنــانـيــة جــوســلــ صـعب
عـامـا ـاضي عن عـمـر نـاهـز 71  االثـنـ ا
بعـد صـراع مع مـرض عضـال رافـقـها في
آخـر ســنـواتـهـا بــالـعـاصــمـة الـفــرنـسـيـة
بــــــاريس.وتــــــوفــــــيت صــــــعب فـي أحـــــد
مستشفيات باريس حيث أقامت لسنوات
عــــديـــدة وحــــصـــلـت عـــلى اجلــــنـــســــيـــة
الــفـــرنــســيـــة.ارتــبط اسم صـــعب بــأفالم
ــصــورة الـتي احلــروب والـوثــائــقـيــات ا
عـكـست شـخـصيـتـهـا كـصـحـفـيـة وكـاتـبة
سـينـاريـو ومـصـورة فوتـوغـرافـيـة.عـملت
كـمـراسـلة إخـبـاريـة حملـطـات تـلـفـزيـونـية
أوروبــيــة حــيـث قــامت بــتــغــطــيــة حــرب

eOÐuK  rKO

 «œ«d¹« oÒI×¹

WO UŽ

الناجحـة أهمها فـيلم (بحب السـيما) عام
2004. وشـارك فــوزي عـدد من اخملــرجـ
كـمـســاعـد حـيث عــمل مع اخملـرج شـريف
عـرفـة وعمل أيـضًـا مع يـسـري نـشـر الله
في فيلم (مرسيدس) ومع اخملرج رضوان

الكاشف في فيلم (ليه يا بنفسج). 
ومن ثم بــدأت اولى جتــاربه فـي اإلخـراج
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ــصـري مــحــمـد رمــضـان حــقق الــفـنــان ا
نـســبــة مــشــاهــدة قــيــاسـيــة عــلى مــوقع
ـشـاهـدات يـوتـيـوب حـيث وصـلت عـدد ا
خالل 9 أيــــام من طـــرح فـــيـــديـــو كـــلـــيب
(مـافـيـا) الكثـر من 20 مـلـيـون بـاإلضـافة
إلى تـربّـــــــع الـفـيـديـو عـلى عـرش قـائـمة
األكثر تـداولًا حـتى هذه اللـحظـة في أكثر

من دولة.
والقت األغنية تفاعلًـا كبيرًا مع بداية عام
من قـــبل مــتــابـــعي رمــضــان ولم 2019 
يـقتـصـر األمـر فقـط على اجلـمـهـور حيث
تـــفـــاعل عــدد مـن جنــوم الـــوسط الـــفــني
بالرقص عـلى مافـيا مثل مي كـساب التي
نـشرت عـبر حـسـابهـا مـقطع فـيـديو وهي
تــرقص مع زوجـهــا أوكـا وكــتـبت رســالـة
حملــمـد رمـضــان قـالت فــيـهــا: بـنــحـبك يـا

مافيا.
ــصــري من جــهــة اخــرى فــارق اخملــرج ا
أسـامـة فـوزي 58 عـامًـا احلــيـاة الـثالثـاء
ــرض وعــمل ــاضي بـــعــد صــراع مع ا ا
الـراحل كــمـسـاعـد مـخـرج لــفـتـرة طـويـلـة
عهـد العالـي للسـينما حتى تخـرجه من ا
في عام  1984وأخرج الـعـديد من األفالم

من خالل فــيـلم (عــفـاريت اإلســفـلت) عـام
والذي حصد عليه جائزة التحكيم 1995
اخلـاصــة في مـهـرجـان لـوكــارنـو لـيـقـدم
بــعــدهــا وحتــديــدًا في عــام 1999 فـيــلم
) من انــتــاج الــفــنــان (جــنــة الــشــيــاطــ
محمود حـميدة ومن أشـهر أفالمه أيضًا

فيلم (باأللوان الطبيعية).

{ لـــوس اجنـــلــوس  —وكــاالت - حـــقـق فــيـــلم
(تصرف ثـاني ) (سكونـد اكت) بطولـة جينـيفر
لـوبـيـز إيـرادات وصـلت إلى 40 مـلـيون دوالر
أمــريــكي بــعــد طــرحه يــوم 21 كــانـون األول
ــاضـي.وقــد إنـــقــســـمت اإليـــرادات بــ 33 ا
ـتـحـدة مـلـيـون دوالر أمـركي داخل الـواليـات ا
األمـيـركـية و7 مـلـيـون دوالر حـول الـعـالم في
ثالثة أيـام من طـرح الفـيـلم الذي تـدور قـصته
حول عـاملـة كبـيرة في شـركة تـعيـد اختراع
قـصـة حـيـاتـهـا بـسـبب مـؤهالتـهـا في إطـار
رومـانــسى وكــومــيــدى من بــطـولــة  مــيــلـو
يني فينتـميغـليا فانـيسيـا هادغنز لـيا ر
تـــريت ولـــيــامـــز تـــشـــارلـــ يي فـــريــدي
ســتـــرومــا ديف فـــولي آنــالـي أشــفــورد
ناتاشـا رومانـوفا والري مـيلـر من تأليف
جــوســتــ زاكــهــام وإلـــ جــولــدســمــيث
تـومـاسـفـضال عـلى لـوبـيـز وإخـراج بـيـتر

سيغال.

الـطـالع اجلـمـيل يـسـتـقـر سـنة 2019 عـنـدك ويـحمل
إليك تياراً من احلظ .
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مصـيرية وحاسمـة لك. تؤسس خاللها 2019 سنة  
 على أرض صلبة للمستقبل.
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صـديق يـعـرض مـسـاعـدته فـيـجب عـلـيك أن تـسـتـفـيد
منه.يوم السعد االربعاء.
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تـتـعــامل مع مـشـكــلـة عـائـلــيـة  بـكل مــسـؤولـيـة ووعي
وحكمة . رقم احلظ 4.
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اذا جتــنّــبت الــتــهــوّر والــطــيش والــتــصــرفــات غــيـر 
دروسة فإن القدر يهبك مفاجآت حلوة.
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خالل 2019 تبدو احلوافز أقوى بكثير من السنوات
اضية  رقم احلظ 3. ا
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سنـة االنـتـقـال من الـظالم إلى الـنور والـطـمـوح بـآفاق
جديدة. رقم احلظ  8.
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اهـتـمام الـشـريك  يـجعـلك أكـثـر إيجـابـية وإقـبـاالً على
الدنيا .رقم احلظ5.
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ـاضـية  وأتى مررت بـتـجـارب دقـيـقة خالل الـسـنـة ا
عام 2019 ليعلن عن تغييرات .
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تــبــدو مـســتــعــداً العـتــنــاق بـعـض الـعــادات اجلــديـدة
الئم لكل تطور وحدث. والسلوك ا

Ë«b «

األفالك تـعـدك بــإجنـازات مــهـنـــــــــــيــة و شـخــصـيـة
خالل 2019 يوم السعد االربعاء.
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الكـاتبة االردنـية قدمت امس الـسبت اللـقاء الثـقافي الذي
اقامه نـادي صديقـات الكتاب الـثقافي وتضـمن محاضرة
للـباحث بكـر السبـات بعـنوان (خطـوات تغيـير الذات من

خالل إعادة البرمجة العصبية واللغوية).

WO d² « œËb(« vKŽ WOŠd  UM b  U  Âu¹ w

W¹Ëb¹ …—U½ù« X½U Ë

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

اقامت مؤسـسة تطـلق على نفـسها اسم
روز مــيــديــا االعالمــيــة الــدولــيــة حــفال
ـكتب التنفيذي الحتاد يا لعضو ا تكر
الــفــنــانـــ الــعــرب  نــقــيـب الــفــنــانــ
الــعــراقــيــ الــســابق الــفــنــان صــبــاح
ـنـدالوي كـابـرز شـخـصـيـة فـنـيـة لـعـام ا
2018. وحـــظــــر احلــــفـل الـــعــــديــــد من
ندالوي . الفنان واالعالمي وزمالء ا
ـندالوي عن مـسـيـرته الـفـنـية وحتـدث ا
قائال (انـا من موالـيد مـندلي عام 1950
اكــمـلت دراســة االبـتــدائـيــة واالعـداديـة
وعشقت الـفن منذ الـصبا ومـهد لي هذا
ية الفنون اجلميلة العشق دخول اكاد
ـسرحيـة وتخرجت مـنها قسم الفـنون ا
عام 1971 بـعـدهـا انـتـمـيت الى الـفـرقة
الـقـومـيـة لـلـتـمـثـيل الكـون عـضـوا فـيـها

تخرجت من الدورة السينمائية التابعة
ـعـهـد الـتــدريب االذاعي والـتـلـفـزيـوني
عام 1974 عضو نقابة الفنان واحتاد
ندالوي الصـحفـي الـعرب). واضـاف ا
ــرحـلــة الـثــانـيـة مـن حـيـاتـه فـقـال عن ا
(خـــرجت مع احــد الـــزمالء الى تـــركــيــا
هــربـا مـن تـعــسف الــنـظــام الــسـابق ثم
انتـقلـنا الـى اليـمن لالنضـمام الى فـرقة
الــصــداقـة الــتي تــشــكـلت بــعــد وصـول
الفنـانة زينب وقدمت هـناك اعمـاال فنية
مـنـهـا مـسـرحـيـة االم لـبـرشت ومـغـامرة
ملـوك جابـر لسعـد الله ونوس). راس ا
وعن جتربته بكـردستان اضاف ( قدمت
سـرحيـات على اجلـبال هنـاك عشـرات ا
وفي الوديان منها مسـرحية حكاية عند
ــــوقـف والــــعــــمالق وامــــراة مـن هـــذا ا
ـنـدالوي الى (تـقد الـزمـان)  واشـار ا

صـعبـة مـنـها سـوء الـتنـظـيم والـفوضى
التي عمت النقابة انذاك بعدها واصلت
تفـقـد الفـنـان الـذين يـعانـون االمراض
وحضـرت العـديد من الـفعـاليـات الفـنية
والـثـقـافـيــة الـتي كـانت تـقـام في بـغـداد
ـسـؤول واحملـافظـات والـتقـيت كـبار ا
العراقـي وعدد من الـوزراء ونقلت لهم
نحة معاناة الـفنانـ وطالبت باعـادة ا

السنوية للفنان ).
وفـي خــتــام احلــفل اشـــاد الــكــثــيــر من
ـندالوي احلضـور والـفنـانـ بتـجـربة ا
و تقـد عدد من الـشهادات بـحقه من
قـبل الـفـنــانـ ومـنـهم الـفـنـان حـمـودي
احلــارثي الــذي (اشــاد بــدوره وادارته
لـــنــقـــابــة الـــفــنــانـــ خالل الــدورات
ه السـابـقة وان االحـتـفاء به وتـكر
تـابعة ـتع  ا  هو اسـتحقـاق له 

مـــســـرحـــيـــة عـــلى احلـــدود الـــتـــركـــيــة
وبحضور اكثر من  140شخص واتذكر
ان االنـــارة كــــانت يــــدويــــة)  وانـــتــــقل
ــــنــــدالوي الى مـــرحــــلــــة اخـــرى وهي ا
جتـربته فـي سوريـا فـقـال ( عنـد انـتـقال
الــفـنـانــة زيـنب الى ســوريـا  تــشـكـيل
فـرقة مـسـرح بـابل هـناك والـتـحـقت بـها
وقـــدمـت عــــدة اعـــمــــال لــــكــــتـــاب روس
ـمـلـكـة حملـمـد خـضـر وعـراقـيـ مـنـهـا ا
ــــســــرحي ومن واصــــلت الــــتــــالــــيـف ا
نــتـاجــاتي الــنـخــلـة والــســلـطــان وكـنت
مالزما للشاعر الـكبير اجلواهري وكنت
اتواجد في بيته بسـوريا ولغاية وفاته)
ــرحــلــة االخـيــرة يــقــول (ان هـذه وعن ا
ــرحــلــة هي الــعــودة الـى بــغــداد بــعـد ا
الــســقــوط وفــزت بــانــتــخــابــات نــقــابـة
الفنان العراقي حيث واجهت ظروف

وطـــيــــــبـــة ودوره الـــكــبـــيــر في االدارة
ـــبــدع الـــفـــنـــيـــة ومـــازال االنــــــســـان ا
واجملــتــهــد مـنــذ ان تــعــرفت عــلـيـه قـبل
ســـنـــوات عـــده) وتــمـــنى له (الـــصـــحــة
والتواصـل في كتابـة مذكـراته وجتربته

الفنية واالبداعية) .

ه وصورة جتمعه بالشاعر محمد مهدي اجلواهري ندالوي في حفل تكر dJð.∫ صباح ا
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يـــحــرص الــفــنــانـــون عــلى حتــقــيق
الشـهـرة وهم في سن الـشـباب اال ان
البعض منهم ال يحققها اال في الكبر
وبعـد جتـاوزهم سن اخلـمـس وفي
السطـور التـالية نـتعـرف على بعض

وقع الفن: منهم وفقا 
الـكـومـيـدي بــيـومي فـؤاد لم يـحـقق
شـــهـــرته فـي عــالـم الـــفن إال في سن
متأخرة هو من موالـيد القاهرة عام
بـدأ الـعـمل في الـسـيـنـمـا عام 1965
مـن خالل فــــيـــلـم (احـــكـي يـــا 2009
شهـرزاد) ولم تـزداد شهـرته إال بـعد
شـاركة في مـسلـسل (الكـبيـر قوي) ا

بأجزائه األربعة.

ـصـري حسن حـسني ـمثل ا ويعـد ا
مـن أشــهــر الــفــنــانــ الــذين نــالــوا
شهـرتـهم في سن الـسبـعـ وال يزال
يـــشـــارك فـي الــعـــديـــد مـن األعـــمــال
الـسـيـنـمــائـيـة كـمـا أن اسـمه ارتـبط
ـمـثل ـعـظم جنـوم الـسـيـنـمـا.امـا ا
لطـفي لبيب فـقد بـدأ مسيـرته الفـنية
ــعــهــد مــتـــأخــرا رغم تــخــرجـه من ا
سـرحية عام 1970 العالي للـفنون ا
ـدة 6 سـنــوات ثم إال أن جتــنــيــده 
سـفــره خـارج مــصـر ألربـع سـنـوات
تــسـبب في تــأخـر مـســيـرته الـفــنـيـة
شاركته في التي بدأها عام  1981
غنيـة الصلعاء) وبعدها مسرحية (ا
مـــســرحــيـــة (الــرهــائـن).ولم يــعــرف

ـــمـــثل اجلـــمـــهـــور ا
صري أحـمد خليل ا
وهو شـاب حيث إنه
لم يـحـقق االنـتـشار إال
في سـن مــــتــــأخــــرة من
الـعمـر حـيث اشـتـهر من
خالل مــســلــسـلـي (هـوا

جــاردن ســـيــتـي) و(حــديث
ــسـاء).وكــذلك الــصــبــاح وا
ــــمــــثل الــــراحل احلــــال مع ا

يـــــــوسـف داوود فــــــهـــــــو من?
الفـنـان الـذين حقـقـوا الشـهرة
بـعـد سن اخلـمـسـ حـيث صـنع

جنوميـته حيث صنع جنـوميته على
مدى السنوات القليلة قبل وفاته. بيومي فؤاد لطفي لبيب يوسف داود
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ي ـمـثل الـعا {  نـيـودلهي  —وكـاالت  —قـال ا
ـقابالت الـتي أجـراها شـاروخان  في إحـدى ا
ـيــة (إنه  تـزوّج من مـع إحـدى الــصـحف الــعــا
حبـيبته غوري خان الـهندوسية منذ 28 عاماً
فـي حـفل زفـاف هـنــدوسي تـقـلــيـدي في الـعـام
 وذلك بـعد قـصـة حب دامت لسـنوات).1991
مـضــيـفــا (أنه يـحـتــرم خـصـوصــيـة زوجـته وال
يبـحث في حقيبتـها وال هاتفها) وقال(ال أدخل
غــرفـة زوجـتي إذا كـان الـبــاب مـغـلـقـاً وأطـرق
الباب قبل دخولي وكذلك أطرق باب غرفة نوم
ابـنـتي فـانـا أحـتـرم مـسـاحـة خـصـوصـيـتـهـمـا

كثيراً حتى لو كنت أنا الزوج والوالد).
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