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لصق الترويجي للعمل U³A«∫ أسرة فيلم (مانشيت) وا « ULMOÝ

¡«Òdł tðUOŠ bIH¹ ¡«œu « WÝbF « qDÐ

…bÝU  WIH  tðdO U  nA

…dOB  Âö _ »—U& ÷dF¹ ULMO « Èb

ÊU e «≠  ËdOÐ

ـمـثلـة اللـبنـانـية دالـيدا خـليل تـعرض حـساب ا
عـبـر (فـيـسـبـوك) و(انـستـغـرام) لـلـقـرصـنـة من
أشــخــاص مـجــهــولــ ونـشــرت دالــيــدا عـلى
إحــدى صـــفــحـــاتــهـــا اخلــاصـــة عــبـــر مــواقع
التواصل االجتماعي( لالسف تعرض حسابي
عـاالنــسـتـغــرام والـفـايـســبـوك لـلــقـرصـنـة... ).
وخلـيل هي ليست أول شـخصيـة فنيـة تتعرض
حــسـابــاته لــلـقـرصــنـة فــسـبــقـهــا الـعــديـد من
ـشكلـة لكن الوجـوه الفـنيـة التي واجـهت هذه ا

سرعان ما تمكنت من استعادته.
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مـساعـد وزير الـنـقل السـعودي صـدر امر مـلـكي بتـعيـينه
ـدني الـتي تشـرف على رئـيسـا للـهـيئـة العـامـة للـطـيران ا

ملكة العربية السعودية. العمليات في مطارات ا
ÍdB³ « —bOÐ

ــطــربـة الــعـراقــيــة تـغــني شـارة ا
مسـلسل (الـفنـدق) الذي تـعرضه
قـنـاة (الـشـرقـيـة) حـاليـا وهي من
كــلـــمـــات حـــازم جـــابـــر تــألـــيف
مـوسـيـقي رعـد خـلف واالشـراف

وسيقي حلميد البصري. ا
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الـــشـــاعــر االردنـي صــدرت لـه عن دار أمـــواج لــلـــنـــشــر
والــتـوزيع وبـدعم مـن وزارة الـثـقـافــة االردنـيـة مــجـمـوعـته

الشعرية اخلامسة (للكبار) بعنوان (مقامات).
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الشـاعر العراقي احتـفى بتوقيع كـتابه (زيت لفانوس ابي
الـعالء) الــصــادر من دار األمــيــر لـلــثــقـافــة والــعــلـوم في
بـيروت في جـلسة نـظمـتها مـؤسسة بال اقـنعـة الثقـافية 

بالتعاون مع البيت الثقافي في السماوة.

 ال تـيـأس من مـحاوالتك إلجنـاح مـشـروع كـنت تـعمل
عليه منذ زمن.
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ــا يـقــوله لك الــشـريك ألن ذلك يــزعـجه  ال تـســخـر 
كثيراً ويجرح مشاعره.
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 كن واضــحـاً أكـثــر في طـريــقـة حـوارك مـع الـشـريك
حتى ال يسيء فهمك. 
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يـعـاتـبك أحـد األشـخـاص بسـبب بـعـدك عـنه ويـطـالبك
وقفك. رقم احلظ: .12 باستفسار 
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ال تكن منـغلقاً على نفسك وحاول أن تندمج مع البيئة
من حولك. رقم احلظ .5
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يــسـاعــدك أحـد الــزمالء عــلى إجنــاز أعـمــال صـعــبـة
ومعقدة ويخفف عنك األعباء. 
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تنـهـمك في أعـمالك مـا يـشعـرك بـاإلرهاق وتـعـجز عن
التفكير في األمور العالقة. 
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كلـمة من دون قصد تصدر من احلبيب جتاهك جترح
مشاعرك وحتزنك كثيراً. 
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فيـدة وال تدع عـصبـيتك  ابـتعـد عن النـقاشـات غيـر ا
تؤثر في صداقاتك. رقم احلظ: .6
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لل غـيّر من وتيرتك روت العـمل يرهقك ويشـعرك با
جتنباً للفشل
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 تـتأخـر في إتمـام عمـلك ما يـزعجك ويـشعـرك بالـندم
ويعرّضك لإلنتقاد. 
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احذر من غيـرة أحد األشخاص فهـو يضمر لك الشرّ
ويسعى إلى إيذائك. رقم احلظ: .17
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ـــا امأل دوائـــر الـــشـــبـــكـــة 
يناسبـها من مرادفات بحيث
تنـطلق دائـما بـاالجتاه الذي
تـشـير الـيه االسـهم مع احلل
الـصـحـيح حتـصل عـلى ربط

متكامل للحروف.
1-دولة عربية
2-فاكهة صيفية
3-معمل ذري
4-غايات

5-مدينة سعودية
6-تصفية
7-حروب

8-اصناف
9-غاز سام

10-مستودعات

ـستـنصـرية تـلقت طـالبـة الدراسـات العـليـا في اجلامـعة ا
ـاجــسـتـيـر من كـلـيـة الـتـهـاني حلـصــولـهـا عـلى شـهـادة ا
االداب قسم اللـغة االنـكليـزية بـتقديـر جيـد جدا عالي عن
اطــروحـتــهــا (تــمــوقع الــذات في روايــة الــكـاتـب جـوزيف

كونراد..قلب الظالم حتليل الهوية).

الفجر 3.36
الظهر 12.06
غرب 06.52 ا
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 صـدر عـن  جـمـعـيـة احملــافـظـة عـلى الــقـران الـكـر  في االردن

ـبـارك كـتاب بـعـنـوان (مـخـتارات من ـنـاسـبـة شهـر رمـضـان ا
األذكــــار الـــنــــبــــويــــة) تـــألــــيف الــــدكــــتــــور مـــحــــمــــد عــــيـــد
الـصـاحب.واشـتـمل الـكـتاب عـلـى عدد مـن األذكـار الواردة
ـؤلف في عن رسـول الـله صـلى الـله عـلـيه وسـلم واعـتـمـد ا
كـتــابه عـلى مــا ورد من األذكـار الـنــبـويــة في الـصـحــيـحـ

(صحيح البخاري ومسلم).

W¹u³M « —U –_«

{ إسالم أبــاد - وكـاالت - قــدمت جـمــعـيــة خـيــريـة في
مديـنة كراتـشي السـاحليـة وجبة فـاخرة نادرة من نـوعها
ـدينـة قـبيل صـيـام أول يـوم في شهـر رمـضان سـلـمي ا
مـتـكـونـة من حلم الـنـعـام.والـنـعـام غالـي الثـمن ولـيس من
عـتـاد أكلـه في باكـسـتـان حيث الـنـعـام غيـر مـألوف في ا
الـبالد الـتي يقـطـنـها  208ماليـ نسـمـة.وقـام متـطـوعون
بـتــسـويـة الـلــحم األحـمـر في قــدور وقـدمـوه مع احلـمص
والـكاري ألكـثر من  500من الـسكـان في وجـبـة السـحور
ـاضي أول أيـام شـهـر رمـضـان في قـبل فـجـر الـثالثـاء ا
ـؤسـسـة اجلـعـفـرية إلدارة بـاكـسـتـان.وقـال األمـ الـعام 
الكـوارث ظـفـار عبـاس في تـصـريح (إن األثـرياء دعـمـونا
ـــاضي نــقـــدم هــذه األطــبــاق الـــتي حــتى ومـــثل الــعــام ا
تـوسـطـة ال يـقدر عـلى شـرائـهـا ما شـخص من الـطـبـقـة ا
بالك بـالفقراء).وقـال عباس (إن اخلطـة تشمل تقد حلم
قبلة خالل شهر الغـزال وأطباق غالية أخرى في األيـام ا
رمـضــان).وقـال مـحـمـد حــسـ سـائق شــاحـنـة (شـعـور

جميل. لم آكل (النعام) من قبل).
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وظف في قـسم التـفتيش بـدار الكـتب والوثـائق الوطـنية ا
الــعـراقـيــة حـاضـر مع عــدد اخـر من مـوظــفي الـقـسم في
الدورة التـدريبية التي اقامتها الدار حول (قوان وأنظمة

حفظ واسترجاع وإتالف الوثائق).
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عــبــارة عن قــصــة بــولــيــســيــة ( نــحن
ـــواقف ان النـــســـتـــطـــيـع في بـــعض ا
نصرح باجملرم احلقيقي كونه صاحب
سـطوة لـكن نـتقـمص شـخـصيـة اخرى
بارادتـنا فتـكون لديـنا عدة شـخصيات
من خـالل انـــفــــصــــام الـــشــــخـــصــــيـــة
شـيـزوفــريـنـيــا ). وعن الـفـيــلم الـثـاني
مانشيت وهو فيـلم روائي قصير يعبر
عن أحـــداث الـــواقـع الـــتي حتـــدث في
ـؤدي الــعــراق مـثل حــاالت الـضــعف ا
الـى اإلجـــــرام قـــــال مــــــخـــــرجـه عـــــلي
احلـديــثي (لـيــست الـشـفــقـة انـطــبـاعـا
تـشردة دائـما عـلى كل الـشـخصـيـات ا
ــا كــانـت هــذه عــدالـــة الــســمــاء) فـــر
واضاف (فكرة الفـيلم تدور حول شاب
مـتشـرد اشـعث في مالبس رثـة يـجوب
الــــشــــوارع واليــــخــــشى اي شئ لــــكن

الـشـعور بـالـشـفقـة عـلى شاب مـتـشرد
ا يـكون في غـير مـحله فـكل صورة ر
لـهـا جـانـب اخـر من الـتـفــسـيـر ) .امـا
الـــفــيــلم الــثــالـث الــعــدســة الــســوداء
فــيـــتــنــاول  قــصـــة مــصــور ذهب الى
ــؤســسـات لــتــصـويــر احـدى احـدى ا
الــشـخــصــيــات فـتــحــدث امــامه امـور
اخرى فيـقوم بتـصويرها لـيكتشف ان
مـا قـام بـتـصـويـره هـو صـفـقـة فـاسدة
والـتي تــؤدي الى ان يــخـســر حــيـاته
بـــســبـب تـــصـــويـــره. وهـــو مـــا اكــده
مخرجه الشاب حـسن ابو شامة قائال
(ان الــفـيــلم تـدور احـداثـه عن مـصـور
شــاب يـتــعــرض الى مـطــاردة من قـبل
احــــدى حـــمـــايــــات الـــشـــخــــصـــيـــات
السـياسـية بـسبب الـتقـاطه عن طريق
ـــصــادفــة صــورا مــهـــمــة وتــنــتــهي ا

االحداث بكـارثة مقـتله).  وقال اخملرج
صــبـاح رحـيـمــة عن االفالم ( شـاهـدت
هـــذه االفـالم الـــقـــصـــيـــرة وان اجـــمل
مـافـيهـا هي الـفكـرة او اخـتيـارهـا لكن
االخــطـــاء الــشــائــعـــة في هــذه االفالم
الــتــمــثــيل الــبــطــيئ يــصل الـى درجـة
ـــمـــثل لـــيـــست لـــديه االزعـــاج كـــون ا
ـشكـلة الـرئـيسـية مـوهـبة فـاصبـحت ا
هي الـتـمـثـيل ) واضـاف ( هـنـاك فـكرة
جـميـلة تـطرح بـشـكل مبـاشر لـكن عدم
استخدام الفكـرة بالشكل الصحيح او
ــــوضـــوع بال حـــوار وهـــنـــاك طـــرح ا
ـوسـيـقى ومن حسن حظ اخـطاء في ا
الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة غــيــاب االفالم
الــطـويــلــة وبـالــتــأكـيــد ســوف حتـلق
افـالمـــــا جــــديـــــدة واتـــــمـــــنـى االخــــذ

باحلسبان تدوين هذه االفالم).
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اضي عن وت الثالثاء ا ي غـيبه ا صـمم التونسي العا ا
عــمـــر يــنــاهــز الـ 70عــامـــاً وهــو من مـــوالــيـــد صــفــاقس
الـتونـسية انـتقل بـرفقة عـائلـته للعـيش في فرنـسا  حيث
ـوضــة ثم انـتـقل عـام  1981إلى بـدأ مـسـيــرته في عـالم ا

مدينة لوس أجنلس األمريكية ليذيع صيته.

مـثـلـة السـوريـة ابـدت سـعادتـهـا لـظـهور مـسـلـسل (هوا ا
ــوسم أصــفــر)عـــلى الــشــاشـــات بــعــد تــأجــيـل عــرضه ا
اضي حيث تـؤدي فيه دور البطولة النسائية بشخصية ا

(شغف).
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ـمـثـلـة انـهت مـحـكـمـة اجلـنح في دبي قـضـيـة ا
ـصـريـة زيـنـة واألسـرة االمـريـكـية مـن أصول ا
مصـرية حـيث قضت بتـغر كال الـطرف 10
ــــدنـــيـــتـــ آالف درهم وإحـــالــــة الـــدعـــوتـــ ا
ـــدنـــيـــة ـــلــــحـــقـــتــــ بـــهـــا إلـى احملـــكـــمــــة ا ا
اخملتـصة.واستمعت هـيئة احملكـمة في اجللسة
األخــيــرة إلى أقــوال شــاهــد إثــبــات تــصــادف
ــطـعـم عـنــد حـدوث الــواقـعــة وقـال وجــوده بـا
الـشـاهـد (إنه سمع زيـنـة تـصرخ وتـسب طـفـلة
صغـيرة وتـضربهـا على يـدها ثم شـاهد والد
ووالدة الطـفلة يهرعان إلى الفـنانة مستفسرين
عن سبب اعـتدائها عـلى ابنتهمـا التي تبلغ من
الـعـمر  12عـامـا فهـجـمت شقـيـقة الـفنـانـة على
األم واعــتـدت عـلــيـهـا ثـم قـامت الــفـنـانــة زيـنـة
بـضـرب األب عـلى يـده عـنـدمـا حـاول تـخلـيص
زوجــتـه) ورفض الــطــرفـان الــصــلح مــؤكــدين

استمرارهما في عملية التقاضي.
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عرض مـنتـدى صدى
ــسـرح الـســيــنــمــا وا
مؤخرا مـجموعة افالم
قال عـنها مقدم قصيرة 
اجلــلـســة االعالمي فـؤاد
ــصـمم ( نـحــتـفي الـيـوم ا
بــعـــرض مـــجــمـــوعــة افالم
قـصـيـرة وهي شيـزوفـريـنـيا
اخـراج عــلي ادم ومـانـشـيت
لــلــمــخـــرج عــلي احلــديــثي
والعـدسـة السـوداء خملرجه
حس ابو شمه ). ( الزمان
) ســلــطت الـضــوء عــلى تـلك
االفـالم والـتـقت مــخـرجــيـهـا 
اخملـــــرج عــــلي ادم قــــال عـن فــــيــــلم
شــيـزوفـريـنــيـا ومـدته  13دقـيــقـة هـو

ــكـان الـذي من االحــداث والـتـغــيـيـر.. ا
جــرى الـتـصــويـر فـيه كــان في الـسـابق
لــقـنـاص داعــشي جـرى اسـتــثـمـاره من
خالل فــريق الــعــمل لــلــتـصــويــر فــهـو
يـجاور مـعمالً لـصنـع االحزمـة النـاسفة
ــفـــخــخــات كــمــا  الـــعــثــور عــلى وا
مـقتنـيات القـناص و مخـدرات واسلحة
مـدمرة واحزمة ناسفـة وجرى توظيفها
نطقة التي في الـتصوير. السكـان في ا
جـرى فـيهـا التـصويـر كـانوا مـتعـاون
جـدا مع فـريق الـعـمل وسردوا الـكـثـير
مـن الـقـصص الـتي وظـفـهـا اخملـرج في
الـــعــمل بــالـــرغم من حــالـــة الــهــلع الى
اصـابـتـهم عـنـد مـشـاهـدة الـفـريـق الذي
جــســد دور الـدواعش مــعـتــقــدين انـهم
). اخملــرج حــســ دواعـش حــقــيــقــيــ
الـعـكـيـلي اشـار الى (ان هـنـالك الـكـثـير
مـن االسرار والـقصـص ال زالت مدفـونة
حتـت االنـقـاض والـركـام وانه اكـتـسب
خــبـرة كـبـيـرة من خـالل هـذه الـتـجـربـة

دينة).  التي وثقت لهذه ا

الــنـهــار ومـعـاجلــتـهــا كي حتـاكي وقت
ـــانع (اصـــراره عـــلى الـــلـــيـل). وأكـــد ا
احلــــضـــور اثــــنـــاء الــــتـــصــــويـــر  الن
الـسـينـاريو قـد يأخـذ منـحى اخر اثـناء
ـكان كان يـفرض الكـثير الـتصـوير .. فا

جـرت في مـناطـق غيـر مؤمـنـة حتى ان
فـريق العمل استعـان باجليش العراقي
ناطق  واحلـشد الشـعبي لتأمـ تلك ا
اذ انـها لم تخلو من العبوات واالحزمة
ـشـاهد في الـنـاسـفة كـمـا  تـصويـر ا

فـي ســــوريــــا) واكـــــد (ان سالح احلب
قـادر على ان يغيـر حتى االشرار وقادر
عــلى مــنح االنــســان فــرصــة ان يــكـون
أفـــضل . وان مـــراحل الـــتـــصــويـــر في
الــفـيـلم شـهـدت صــعـوبـات كـثـيـرة  إذ

wB  ÂUÝË ≠ œ«bGÐ

انـتـهى فريق سـينـمائي بـقيـادة اخملرج
الــســيــنــمـــائي حــســ الــعــكــيــلي من
ـشاهد اخلـاصة بالـفيلم تـصويـر كافة ا
الـروائي القصير (نـافذة حمراء) و تبلغ
مدته قرابة  15دقـيقة سيناريو الكاتب
ــانع انـتـاج قــسم الـسـيــنـمـا في والء ا
مـــديـــريـــة االعالم احلـــربي فـي هـــيـــئــة
احلــشــد الــشـــعــبي تــمــثــيل ايــة عالء
ومـــهــنـــد االمــيـــر  فــضـالً عن عــدد من
الــفـــنــانــ تــولى الــتـــصــويــر مــهــنــد
شاهد في الـسوداني وجرى تصـوير ا
ـــوصل. ن من مـــديـــنـــة ا اجلـــانـب اال
وبـحسب مخرج الـفيلم حسـ العكيلي
ـوت (فــان الــفـيــلم يــتـمــاهى مع مــدن ا
واخلــــراب ويــــبــــ ان احلب في تــــلك
ـــكن ان يــغــيــر الـــقــلــوب الــتي ــدن  ا
ـــوت والـــكــــراهـــيـــة).وذكـــر ادمـــاهــــا ا
ـانع (انه اسـتـلهم الـسـيـنـارست  والء ا
الـفـكـرة احملـوريـة التي ارتـكـزت عـلـيـها
ثـيـمـة الفـيـلم من قصـة حـقـيقـيـة حدثت

الـــرابع واخلـــامس). ويــحـــكي فـــيــلم
(أفاتار) قصة عرق أزرق يشبه البشر
يــعـيش عــلى كـوكب خــصب تــكـسـوه

النباتات هو كوكب (باندورا). 
وحقق الفيـلم إيرادات هي األعلى في
تاريخ الـسيـنمـا إذ بلغت  2.8 ملـيار
دوالر عـــلى مـــســتـــوى الـــعــالـم لــكن
خـبراء يـقـولون إنـه قد يـخـسر قـريـبا
هـذا الرقم الـقـيـاسي الـذي احـتفظ به
طـــويال أمــام فـــيــلـم ديــزني الـــنــاجح
نتقمون: لعبة النهاية (أفنجرز: إند ا
جـيم) من إنـتـاج اسـتـديـوهات مـارفل

والذي يعرض حاليا. 
وقـالت ديزني (إنـهـا سـتـعرض وسط
أفـالم (أفـــاتــــار) أفالمـــا جــــديـــدة من
سـلسـلـة حـرب النـجـوم (سـتار وورز)
في ديـسـمـبـر كـانـون األول من أعـوام

 2022و 2024و.2026

عــلـى اإلطالق في تــاريخ الـــســيــنــمــا
وكـان والــذي صــدر في عــام  .2009 
قرر أن يصل اجلزء اجلديد إلى من ا
دور العـرض في عام  2014 لكن ذلك
تــأجل أوال حــتى عــام  2017 ثم إلى
كــــانـــون األول .2020 وبــــنـــاء عــــلى
ـــــوعـــــد اجلـــــديـــــد كـــــانـــــون األول ا
2021أخـــــرت ديـــــزنـي عـــــرض أفالم
أفـاتار  3 حتى كـانون االول  2023 
و أفـاتار  4 إلى كـانون االول 2025 
و أفــــاتـــار   5 حــــتى كــــانـــون االول

2027.
وكـــان اخملـــرج كــــامـــيــــرون قـــد قـــال
ـاضي (إنه بـدأ لـلـصـحــفـيـ الـعـام ا

تـصــويــر اجلـزءين
الـثــاني والــثـالث
من الـــســـلـــســـلــة
وكـتب الـفـيـلـم

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت- أجـلت
شـــركــة والت ديـــزني مـــوعــد صــدور
اجلزء اجلـديـد من الـفيـلم الـذي حقق
إيــرادات عــالـيــة في شــبـاك الــتــذاكـر
(أفـاتــار) لـلـمـخـرج الـشــهـيـر جـيـمس
ـدة عـام حتى كـانون األول كامـيرون 
2021 وأعـلـنت مـواعـيد عـرض أفالم
جــديـدة من ســلـســلـة حــرب الـنــجـوم
(ستـار وورز) أولـهـا في كـانون األول
.2022 وحصـلت ديـزني عـلى حـقوق
إنـتـاج (أفـاتـار) وأفالم أخـرى عـديـدة
من خـالل شــرائــهــا أصـــوال لإلنــتــاج
الـسـيـنـائـي والـتـلـفـزيـوني في اآلونـة
ـمـلـوكـة األخـيـرة من شــركـة فـوكس ا
لروبرت مردوك وعززت بذلك موقفها
ـــهــيـــمن في دور الـــعــرض. وفـــيــلم ا
أفـاتار  2 هـو اجلـزء الـثـاني لـلـفـيـلم
الـنــاجح الـذي حـقـق أعـلى اإليـرادات

19.15

20.00

20.45

21.15 

22.15 

23.00

00.10 

01.00 

شلع قلع
هوى بغداد

خلة
باكو  –بغداد
بات اليف
الفندق

شنو فيلمك
زلزال
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قــال رســـول الــله
صــــــلى الــــــله
عـلـيه وسلم(
رُب صـــــــائم
لـــيس له من
صـــــــيـــــــامه إال
اجلـوع ورُب قـائم لـيس
له من قـــيـــامـه إال الـــســـهــر)
(رواه ابـن مـــــاجـه وصـــــحــــــحه
األلـبــاني). و قـال الــرسـول (من لم
يدع قـول الزور والـعمل به فـليس
لـــله حـــاجـــة في أن يـــدع طـــعـــامه

وشرابه) (رواه البخاري).

حسن أبو شامة
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أسرة فيلم (نافذة
حمراء) في لقطة
تذكارية بكواليس
تصوير الفيلم
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