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ـصريـة سـميـة اخلـشاب ـمـثلـة ا قررت ا
أن تقـضي عيـد احلب هذا الـعام بـشكل
مــخــتـــلف فــســـافــرت إلى فـــرنــســا مع
زوجـهـا الـفـنـان أحـمـد سـعـد والذي من
فـتـرض أن يـحـيي حـفال غنـائـيـا هـناك ا
ــفــاجـأة هي أن ـنــاسـبــة عــيـد احلب.ا
ـسـرح لتـشاركه سمـية سـتـصعـد على ا
بــعض األغــنــيــات ايــضــا وبــعــد احلــفل
ســيــحـتــفـالن ســويـا بــعــيــد احلب عــلى
ــوقع الـفن طـريـقــتـهــمـا اخلـاصــة وفـقـا
وذلك قـبل أن تــعـود إلى مــصـر الــسـبت
ـقــبل لـتــبـدأ الــتـحــضـيــرات ألعـمــالـهـا ا
ـقـبـلـة. وتـفـكـر اخلـشاب فـي الـتـجـهـيز ا
ألغنية منفردة جديدة تعوض غيابها عن
ـاضــيـة الـدرامــا والــسـيــنـمــا الــفـتــرة ا
خـصــوصــا وأنــهـا لـم تـســتــقـر
بــــعض عـــــلى الـــــعــــمل
اجلـــديـــد لـــهـــا في
الـــــتــــمـــــثـــــيل.
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الصـحفي العراقي يـدير ندوة (دور النخـبة في صناعة
القـرار وتغـيـير مـدركـات متـخذي الـقـرار)التي يـقـيمـها
ــعـهــد الـعـراقـي لـلـحــوار بـرعـايــة الـشــركـة الـوطــنـيـة ا

قبل. لالنترنت يوم االحد ا
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الكـاتـبة الـعراقـيـة صدر لـهـا عن دار الـورشة الـثـقافـية
لـلـنـشـر والـتـوزيع كـتـاب بـعـنـوان(بـ اخلـيـال الـعـلـمي
والواقع قـراءة نـقـدية في مـجـموعـة مـامـا تور بـابـا تور
ـيــسـلــون هــادي) ويـقع في 98 صـفــحــة من الــقـطع

توسط. ا
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ـيـة االردنـيـة الـقت الثـالثاء في رابـطـة الـكـتاب االكاد
ـوذجـان لـلـمـثـقف الـثوري: غـالب مـحـاضـرة بـعـنـوان(
هلـسـة ود. حنـا ميـخائـيل) وقـدم احملاضـرة الدكـتور

أحمد ماضي.
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ـطـرب الـعـراقـي تـلـقى تـعـازي ا
الـوسـط الــفـنـي لــوفـاة والــدته 
سـائلـ الله تـعالى ان يـسكـنها

فسيح جناته.
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الطـبيب العـراقي حتدث عن االمـراض االنتقالـية في ندوة
تـوعـويـة صـحـيـة اقـامـهـا الـبـيت الـثـقـافي الـفـيـلي بـبـغداد
بالتعاون مع شعبة الرقابة الصحية بقطاع صحة الكرخ.
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ـية االردنية ضيفتها الثالثاء اجلمعية الفلسفية االكاد
ية).  واطنة العا األردنية في محاضرة حول (ا
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الـتـدريـسي في كـلـية الـفـنـون اجلـمـيـلة بـجـامـعـة الـبـصرة
ضيـفه قصر الـثقافة في الـبصرة  بـأمسيـة استذكـر فيها
ـــوســيـــقى في أول دورة مـــعــهـــد الــفـــنــون كـــيف درس ا
بالبصرة عام  1977حتى حصوله على درجة األستاذية

ÂÒbIð ULMO « w  …ULŠ dNý√

 UOŠd *«Ë Âö _«  «dAŽ
أشـهـر أفالمـهـا الـتي حـمـلت هـذا الـطـابع:
حــمـــاتي مالك وحـــمــاتـي قــنـــبــلـــة ذريــة
واحلــــمـــــاوات الــــفـــــاتــــنـــــات. ومن أبــــرز
ـسـرحــيـات: ســلـفـنـي حـمـاتـك وحـمـاتي ا

بوليس دولي. 
واشار تـقـريـر لـلـبي بي سي (ان  رحـلـتـها
في الفن اسـتمرت 35 عاما قـدمت خاللها
ـسـرحـيات حوالي 200 فيـلم وعـشـرات ا
مع رواد الـــفن في هـــذا الـــوقت حـــصـــلت
ماري نصـر الله على اسـمها الـفني (ماري
مـثل الكـوميدي منـيب) من زوجهـا األول ا
(فوزي منيب) الـذي تعرفت علـيه وعمرها
 14عـامـا عـلى مـ قـطـار أثنـاء رحـلـة إلى
الشـام لـتـعمل فـي إحدى الـفـرق الـغنـائـية
وتــزوجـــا داخل الـــقــطـــار في عــام 1918.
وبعد أن علمت والدتها غضبت وعارضت
األمـر بـشـدة واسـتـمرت فـي رفـضـهـا لـهذه
الزيـجـة حـتى أنـهـا حـاولت إجـبـار مـنيب
علـى تطـلـيق ابـنـتـها لـكـنـهـا لم تـنجح في
ذلك وظــــلت مــــاري حتــــمل اســــمه حــــتى
وفـاتــهـا. وبــالــرغم من هــذا طُـلّــقت مـاري
الحـــقــــا من زوجـــهــــا الـــذي أجنـــبـت مـــنه
ولدين.وتزوجت للمرة الثانية من احملامي

صري عبد السالم فهمي. ا
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لوالدة ـاضي الـذكرى 114  مرت االثـن ا
ــمــثــلــة الــراحـلــة مــاري مــنــيـب إحـدى ا
سرح رائدات الكـوميـديا في الـسيـنمـا وا
صـري والـعـربي والتي اشـتـهـرت بدور ا
احلماة.اسمها بالكامل ماري سليم حبيب
نـصـرالـله لــكـنـهـا اشــتـهـرت بـاسم مـاري
مـنــيب. وُلـدت في لــبـنــان يـوم 11 شـبـاط
1905 ألســرة مــارونــيــة مـــســيــحــيــة ثم
انـتــقـلـت إلى مـصــر مع عــائـلــتـهــا حـيث
اســتـــقــرت في حـي شــبــرا بـــالــعـــاصــمــة
الـقاهـرة. وتـوفـيت في 12 كـانون الـثـاني
عام 1969  عن 64 عامـا.بـدأت مـشـوارها
الفـني في سن مـبكـرة كـراقصـة ثم دخلت
اضي عالم التمثيل في ثالثينيات القرن ا
سرح لـتنـضم في عام 1937 من بوابـة ا
مثل إلى فرقة الـريحـاني التي أسـسهـا ا
الـكــبـيــر جنـيـب الـريــحـاني.وبــعـد فــتـرة
شــاركت في أعــمــال ســيــنــمــائــيــة حــيث
شـاركت في الـعـديــد من األفالم الـشـهـيـرة
والتي أدت فيها دور احلـماة التي تتدخل
ـشـاكل بـشكل في شـؤون األبنـاء وتـثـيـر ا
كــومــيــدي. وبــالــتــالي اكــتــســبت شــهــرة
باعتبارها احلماة الشريرة الظريفة. ومن
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ولــــدى ســــؤالـــــهــــا عن أكـــــثــــر األمــــور
الـــرومــانـــســيــة الـــتي مـــرت بــهــا ردت
سـايـرس الـتي تـزوجت هـيـمـسـورث في
ـاضي حــفل عــائــلي في كــانــون األول ا
ـا يـكــون مـا أفـعــله اآلن أنـا هـنـا... (ر
وفـي كــــامل أنـــــاقــــتي ومـن دون رفــــيق
للـتـرويج لـفـيلم الـرجل الـذي أحـبه. هذا
جـــمــيل بـــالــفـــعل. إنه مـــدين لي).ودون
اخلـــوض فـي تـــفـــاصـــيـل عن زوجـــهـــا
اكـتـفت سـايــرس بـالـقـول (إنه حـزين. ال

يشعر أنه بخير اآلن).
وقالت(إن هـذا الفـيلم كـان مهـما لـلغـاية

بــالـنــسـبــة لـهـيــمـســورث لـذا كــان عـلي
احلضـور لـتمـثيـله).واعـتذر هـيمـسورث
جلــمــهـــوره عن عــدم حــضــور الــعــرض
األول للفـيلم في لـوس اجنلـوس االثن
ـــــاضـي عــــــلـى مـــــواقـع الــــــتــــــواصل ا
االجـتـمــاعي كـمـا وجه الـشــكـر لـزوجـته
حلضـورهـا بـدال منه.وقـال عـلى حـسابه
في إنـــســتــجــرام (أعــتـــذر لــكم عن عــدم
قدرتي على احلضور... هذه الليلة. فأنا
أشعـر بوعـكـة صحـية مـزعجـة جدا مـنذ
. وأنـا مــحـظــوظ لـوجــود أفـضل يـومــ
فـــتــاة في هـــذا الــعــالـم نــيــابـــة عــني!).

خـفّض اسـتـهـالكك من الـلـحم و فــضّل األسـمـاك عن
غيرها. وكن حكيما فيما تأكل .
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في نـهــايـة الـيـوم اذهـب الى مـكـان جتــده مـريـحـا كي
عتاد . تستعيد نشاطك ا
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عـــائــلـــيــا هــنـــالك اخــبـــار جــيــدة مـن االطــفــال او من
الشريك.رقم احلظ .2
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 لديك شك في الـطرف اآلخر حاول التأكد من شكوك
قبل ان تقدم على امر ال حتمد عقباه .
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احذر من بـعض زمالئك في العمل الذين قد يحاولون
وضع العراقيل في دربك. 
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كن منـفـتـحا عـلى احلـياة بـعـيـدا عن الشك او الـتـهور
وحسن عالقاتك مع عائلتك..
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ال تــثق بــأي شــخص عــلى اســرارك  عــقــبــة مــالــيــة
بسيطة ستتجاوزها بنجاح .
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ألـوف ح تخـطط لقضاء فكّر بـطريقـة اخلروج عن ا
ساء . هذا ا
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اخـبــار عن احلـبـيب ســتـجـعـلك فـي وضع جـيـد .ابـدأ
مبكّراً بتنفيذ مهامك .
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مـالـيـا مـشروع جـديـد يـطـرح عـلـيك تـمـهل بـشـأنه.يوم
السعد االربعاء.
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عـتاد لكنـك تتمكن هـذا الصبـاح لن تكون نـشيطـاً كا
من جتاوز اوقات الضغط.
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هـدّ من روعك واعـقلـها و تـوكّل  علـيك الـعمل بـهذه
النصيحة .رقم احلظ  .4
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الــروائي الـــســوري صــدرت لـه عن مــؤســـســة شــمس
للـنشر واإلعالم بـالقاهرة روايـة ( الطفلـة سوريا ) تقع

توسط. في 176 صفحة من القطع ا

ــيـة  –من اخملــلــوقـات  –اخــبـار – ــيــة ا عــا
استراحته  –نقيض غنية  –كتاب سماوي.

(ج)
سـتقبل تـركض بسـرعة  –اجناب  –مبـشرة بـا
 –اصـارع  –اجتـمع واتفق  –رقـاده  –اسـرى

 –غليان حتت االرض.

صحـيفـة اماراتـية –مـدينـة سعـودية  –عـاصمة
انـية – اسـيوية  –مديـنة سـويسـرية  –مـدينـة ا
ــمــر حتت االرض  –دولــة قــدور لـــلـــطــهي  –ا

اسيوية.
(ب)

دفـعــته بـقـوة الـتـيـار  –اعـطى بـالـيـد  –مـنـظـمـة

ثالث مــجــمــوعـات تــشــكل كــلـمــات من خــمــسـة
حـروف يكـمل بعـضهـا بعـضا بـواسطـة احلرف
االخــيــريـن من كل كــلــمــة.فـي خــانــات الــعــمــود

طلوبة: الوسط حتصل على الكلمة ا
(وزير خارجية عربي أسبق)

(أ)
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اخــتـتــمت مـؤخــرا فـعــالـيــات مـهــرجـان
اربـيل الـسيـنـمـائي الـدولي الـثـالث ضد
ــهــرجــان الــذي اقـيم االرهــاب وشــهـد ا
عــلى مـدى ثالثــة ايـام مـشــاركـة عــربـيـة
ودولـية مـنـها مـصـر  سـوريا  فـرنـسا
الـــســـعـــوديـــة  ايـــران والـــهـــنـــد ودول
اخــــرى.هـــــذا مـــــا اكـــــده اخملـــــرج فالح
العزاوي لـ ( الـزمان ) واضـاف ( بدعوة
ــهــرجـــان الــنــاقــد ــة من رئـــيس ا كـــر

التحكيم وهو من اخراج هوزار محمد
وجـوائـز اخرى كـافـضل سـيـنـاريو
وافـــــضل تــــــصـــــويـــــر ذهـــــبت
للـسـعوديـة وعـمان  بـعـدها
 تـــــــــــــــــــــــــوزيــع دروع
وشــهــادات تــقــديــريـة
الى االفالم الـفـائـزة
ـــــــشــــــــاركـــــــة وا
واجلـــــــــهـــــــــات
الــــــراعــــــيـــــة

للمهرجان.

بشتوان عـبد الله شاركـنا بوفد فني من
ــســرح مــتــمــثــلـة دائــرة الـســيــنــمــا وا
بـالـفـنـانـة زهـرة الـربـيـعي  وان غـالـبـيـة
ــشــاركــة تــســلط الــضـوء عــلى االفالم ا
مـارسات الـتي تـنتـهجـها الـتنـظيـمات ا
االرهـابـية وجـرائـمـهـا ضد االنـسـانـية 
ــشــاركــة فــيـــلم بــنــدقــيــة ومـن االفالم ا
الـشرق لـلـمخـرج بـهـاء الكـاظـمي والذي
فاز بجائزة افضل تمثيل وذهبت للفنان
الـقـديـر سـامي قـفـطـان)  ,وعن دوره في

ـــهـــرجــان ـــشــاركـــة في ا وعـن االفالم ا
حتدث النـاقد الـسينـمائي مهـدي عباس
( تـــنــــوعت االفالم مــــابـــ الــــروائـــيـــة
والـتـجـريــبـيـة والـوثـائـقـيـة والـقـصـيـرة
حــيث  عـــرض اكــثــر من  40فــيـــلــمــا
ــهــرجـان بــوجــود مــخــرجـ وتــمــيــز ا
شـبـاب يـقـدمـون جتاربـهم الول مـرة في
االنـتــاج الـسـيـنــمـائي وكـان لــلـجـمـهـور
الـــدور االكــــبـــر من خالل تــــواصـــله قي
متابعة ومشاهدة االفالم وحتى ساعات
متاخرة من اللـيل وعلى مدى ثالثة ايام
ومن خـالل جـلــســات مــســائـيــة نــقــديـة
ومـــداخـالت بـــخـــصـــوص االفالم الـــتي

عرضت من قبل النقاد واحلضور )
وفـي حــــفل احلـــــتــــام اعــــلـن عن االفالم
الــفــائــزة حـيث فــاز (بــنــدقـيــة الــشـرق)
للـمخـرج بهـاء الكـاظمي بـجائـزة افضل
تمثيل وذهبت الى الفـنان سامي قفطان
وفوز الـفيـلم الكـردي (قاطـعوا االسالك)
كـافـضل فـيـلم وثـائـقي وفـيلـم (حسـجه)
حصد بجـائزة افضل فيـلم عربي قصير
للـمـخرجـة ورود الـعزاوي وفـيلم (ارض
اخلـســارات) حـصل عــلى جـائــزة جلـنـة

الــفـــيــلم  قــال قــفــطــان لـ ( الــزمــان ) ان
(جــسـدت في الـفــيـلم الـقــصـيـر بــنـدقـيـة
الـــشــرق والـــذي اخــرجه اخملـــرج بــهــاء
الكاظـمي شخصـية الرجل الـذي يتمسك
بــوطــنه وارضـه مــتــغـلــبــا عــلى جــمــيع
الـــظــــروف ) واضـــاف ( لــــقـــد ســــعـــدت
ـشـاركة في مـثل هـكذا افـالم وتمـنيت با
ان تــتــكــرر هــذه الـتــجــربــة لــطـرح رؤى
جـديـدة تـضـاف الى الـسـيـنـمـا والـدراما

العراقية بشكل عام) .
وايــضــا عن الــفــيــلم قــال اخملــرج بــهـاء
الـكـاظـمي ( احـداث الـفـيـلم  اقـتـبـاسه
من احــدى مـسـرحــيـات شــكـسـبــيـر لـكن
اخص بــالــوصف الـبــصــرة الـتـي كـانت
تـسـمى سابـقـا بـفـنيـسـيـا الشـرق لـكـثرة
انهـارها وشـواطئـها ) واضـاف ( الفـيلم
محـاولة الظـهار الـبصـرة باجـمل صورة
من اجل مشـاهدتهـا في احملافل الـدولية
من خـالل مـــــشــــاركـــــة هـــــذا الـــــفــــيـــــلم
ـهـرجــانـات وجـعل الـبـصـرة بـنـدقـيـة بـا
ؤمل ان يـشارك الفيلم في الشرق ومن ا
تمثل ( كان  مهرجانـات اخلط االول وا

برل  فينسيا وتورنتو ) .

(شـاكـر الـعـطـار وطـارق شـعـبـان وسـعـد
ـظـفـر وعـادل الـيـابس ومـهــدي عـلـوان ا
ـا تـمـثل اطـيـافـا ابـداعـيـة اجلـبـوري) ا
فــائــقــة احلــضــور اغــتــرفت من امــكــنــة
الـــبــصـــرة ومــوروثـــهــا الـــفــني الـــغــني
بـالـتـجــارب والـنـاطق بـلــسـان حـراكـهـا
الثـقـافي الـشئ الكـثـير لـتـجمع
خيـوط االبداع بـقبـضة واحدة
طـافـت اعـمــال هـذه الــكـوكــبـة
بشتى انـحاء الـعالم وعواصم

االعــمـال الــتي قــدمـتــهــا عـلـى مـســتـوى
العـالم باسـره والـيوم وبـجهـود مديـرها
ـلحن كـاظم كـزار تـقوم بـتـكر الفـنـان ا
ـهـمة من مـبدعـيهـا حيث هذه الـكوكـبة ا
قـال في كـلــمـته بـحـفل الــتـكـر (لـيـست
الـبـصـرة هي بـصـرة الـسـيـاب واخلـلـيل
ـبدع فحسب انـها بصـرة الكـثير من ا
ومنـهم هـذه الكـوكبـة الـتي اعطت عـطاء
فـنـيـا مـنـقـطع الـنـظيـر والـتي لـم تـعتـني
بدورها احلضاري اجلهات الرسمية في
يـوم مـا ومن هـنـا جـاء كـرنـفـال الـتـكـر
ـن وظف الـتراث الـذي نـقـيمـه احـتفـاء 
االبـداعي للـبـصـرة الـقـادم من تـخـييالت
الــواقع واســطـرته لــقــد جتــلت االعــمـال
االبـداعيـة لـهـذه الـكـوكبـة لـتـصـبح اكـثر
ـهم واالحـتـفـاء بهم وضـوحا عـبـر تـكـر
ــكــانــتــهم عــلى الـــنــحــو الــذي يــلــيـق 
االبـداعـيـة ومـا قدمـوه عـلى مـدى نـصف

قرن من الزمن).  
ــنـاســبــة وعـلى ولــقـد اغــتــنـمــنـا هــذه ا
ـيـزا بـكل هـامش االحـتـفـال الـذي كـان 
ـسرحي ؤلف ا شئ التـقـينـا الشـاعـر وا
الكبير شـاكر العطار متـحدثا عن اعماله
التي قدمها عبر عمله في دائرة السينما
سـرح في الـبـصـرة فقـال (لـقـد وظفت وا
ـسرحي اللـهـجة الـشـعبـية فـي احلوار ا
ـســرحـيــة الـتي الول مـرة في اعــمــالي ا

بــــلـــدانــــهـــا مــــثل بــــاريس ومـــوســــكـــو
ونـيـويـورك ولنـدن وحـتى فـي مـقر اال
ـــتـــحـــدة نـــفـــسـه وكـــانت قـــادرة بـــكل ا
االحوال على لفت االنتباه واالفتنان بها
اط من قبل الشعوب فالبصرة حتفل با
ـا ـيـة جتــسـد بــعض مـنــهـا  فـنــيـة عــا
قدمته هـذه الكوكـبة من ابداع بـحجم قد
شغل في الـدنيـا مكـانا ولـقد ظـلت دائرة
ـسـرح لزمن طـويل الحتظى السـينـما وا
بالـعنـايـة التي تـستـحقـهـا عرفـانا بـهذه

سرح قدمـتهـا فرقـة دائرة الـسيـنمـا وا
في مسرحيـت كتبـتهما مـبكرا وهما
ـــــواويل وحــكـايــة شـعــبـيـة نـهــر ا
فـــضال عـن تـــقـــد اوبـــريت طـــوك
الذهب من احلان واخراج الـفنان
الراحل ذياب خـليل وطالب جبار
ــذكـورين كـمــا قـدمـت لـلــفـنــانـ ا
ايـضــا اوبـريت مــهـد احلــضـارات
وكتبت اوبريت آخر عنوانه عشك
ـلـحـنـ طارق بحـار من احلـان ا
شــعـــبــان وكـــاظم كـــزار وهــكــذا
واصـلت الــعـطـاء لــهـذه الـدائـرة
ــهـمـة الى الـفــنـيـة االبــداعـيـة ا
الــــيـــــوم رغم احـــــالــــتـي عــــلى
الـتـقـاعـد هـذه الدائـرة مـازالت
جتــزل الـــعــطـــاء عــبـــر جــهــد
واصـــرار الــعـــامــلـــ فــيـــهــا
واولــهم مـــديــرهـــا صــديــقي
ــلــحن كــاظم كـزار الــفـنــان ا
ــتـمـيـز ومـا هـذا الــتـكـر ا
لهـذه الكـوكـبة اال ثـمرة من
ثــمـــار دائــرتـــنــا الـــفــنـــيــة
الـعـتـيـدة وامـلـنـا كـبـير ان
يــكــمل الـــعــامــلــ فــيــهــا
ـسـيـرة االبـداعـيـة الـتي ا
بدءنـاها مـنذ نحـو نصف

قرن من الزمان).

Íb−M «—U³ł ≠ …dB³ «

ـكــان في الــبـصــرة هــو شئ آخـر غــيـر ا
االرض انه ملئ بـذاكـرة االجيـال احمللـقة
في ارجـاء العـالم ومـنه انـطـلـقت وسائل
ـثل الـتـعـبـير الـبـصـري في الـفن الـذي 
الــوجه االحــتــفــالي لــلــحــيــاة فــهــذه

ـتـكـونـة من الـكـوكـبــة ا

مايلي سايروس
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ـصـريـة حوريـة فـرغلي مـثـلة ا تـعـاقـدت ا
عــلى بــطــولــة مــسـلــسل جــديــد بــعــنـوان
(يـاسـمـيـنـا) تألـيف خـالـد حـمـام وإخراج
حـسـ شـوكت وبـطـولـة مـحـمـد كـيالني
عـبير منير وأحمد حا ويناقش العديد
بـاد واألخالق في من الـقـضـايـا مـنـهـا ا
اجملـتمع.وسـتجـسد فـيه دور فـتاة غـجرية
وســتــقــوم مـن خالله بــالــغــنــاء والــرقص
وركـوب اخلـيل والـدراجـات النـاريـة وهو
مـن نــوعــيـــة مــســـلــسالت الــ 60حـــلــقــة
وحتـــاول مـن خالله الــــعـــودة من جـــديـــد

لعالم الدراما.

{ لـــوس اجنــلـــوس - وكـــاالت - نــابت
مـغـنـيـة الـبـوب مـايـلي سـايـرس حـديـثة
ثل هـوليـوود ليام الزواج عن زوجـها 
هـيـمـسـورث فـي الـعـرض األول لـفـيـلـمه
األحـــدث يــا لـــلــرومـــانــســـيــة (إزنت إت
رومـــانـــتـــيك) بـــعـــد تـــعـــرضه لـــوعـــكــة
صحـيـة.وتهـادت سـايرس أمـام عـدسات
ـصـورين بـفـسـتـانـهـا األحـمر الـطـويل ا
ودخـلت في أحـاديث مـع صـحـفـيـ إلى
جــانـب جنــمــتي الـــفــيــلم الـــرومــانــسي
الــكـومـيــدي ريـبل ويــلـســون وبـريــانـكـا

تشوبرا.
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