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صـرية إلهـام شاه تـصوير مثـلة ا بـدأ ا
مـشاهدهـا في فيلم حـظر جتول مـنتصف
شـهر تشرين األول احلالي فى الديكورات

اخلاصة بالعمل.
وتــدور أحــداث الـــفــيــلـم حــول أم جتــســد
دورهـا شاه يـتم احتجـازها مع ابنـتها
ـصرية أميـنة خليل مـثلة ا وتـلعب دورها ا
في مـكـان مـا أثـنـاء حـظـر الـتـجـول وتـعـيـد
األم اكـتـشـاف عالقـتـها بـإبـنـتـهـا مـنـذ تلك

الواقعة.
الـفيـلم من تألـيف وإخراج أمـير رمـسيس
ومن بـطـولـة إلـهـام شـاهـ أمـيـنة
خـــلــــيل وكــــامل الـــبــــاشـــا
ويــجــري حــالــيــاً تــرشــيح
بـــــــــــاقـي األبـــــــــــطــــــــــال
شارك في العمل. ا
كــــمـــــا تـــــعـــــاقــــدت
شــاهـ عـلـى فـيـلم
عـــزبــة جـــهــنم من
تـــألـــــــــيف ســـيـــد
فـؤاد وإخـراج عـمـر
عــبـد الــعــزيـز ومن
ــــــقــــــرر الــــــبــــــدء ا
بـــتـــصــويـــره خالل
ـقــبـلــة بـعـد األيــام ا
اإلســـــــــتـــقــرار عـــلى
بـــــــــاقــــــــــي فـــــــــريق
العمل.
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قبل ـطرب العراقي يحيي في  29من تـشرين الثاني ا ا
حفـال في السويـد ويشاركه في احلـفل فرهنـكك جميل

وضياء االمير.
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صرية  حتل ضيفة شرف في مسلسل (بخط مـثلة ا ا
مثل أحمد رزق وتظهر في احللقة األولى اإليد) مع ا

من العمل الذي ينتمى لنوعية الـ 45حلقة.
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ـاضي في نـيـويورك عن 74 اإلثـن ا
عـامـا إثـر إصـابـتـهـا بـتـعفـن في الدم
جـراء مـضاعـفـات إصـابة في الـعـمود

الفقري تعرضت لها عام 2015.
وأصدرت عائـلة الراحلـة بياناً نـعتها

فيه قائلةً:
(نــعـــلن بــأسـى شــديـــد وفــاة جنـــمــة

ية جيسي نورمان).  األوبرا العا
وأردفت الــــعــــائــــلــــة (نــــعــــتــــز جــــدا
بــالـنــجــاحــات الــتي حــقــقــتــهـا عــلى
ـوسـيقي وبـكونـها مـصدر الـصعـيد ا

إلهام لكثيرين حول العالم).
شـــاركـت نـــورمـــان احلـــائـــزة خـــمس
جــوائــز غـــرامي واحــدة مــنــهــا عــلى
مــجــمل مــســيــرتــهــا ســنـة 2006 في
مراسم تنصيب الرئيس األمريكي
رونـالد ريـغان وبـيل كـليـنتـون فضال
ــلــكــة ــيالد ا عـن الــذكــرى الــســتــ 
إلـيــزابـيث الــثـانـيــة قـبل أن يـكــرمـهـا
الـــرئـــيس األمـــريـــكي بـــاراك أوبـــامــا
ـيـدالــيـة الـوطــنـيـة لــلـفـنــون سـنـة بــا
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشف
ـمــثـــــل نــيك جــونـاس أنـه أصـيب ا
رض الـسـكري عنـدمـا كان في سن

راهقة. ا
و تــشــــــــخــيص حـــالــته عــلى أنه
يعـاني من مرض الـسكـرى من النوع
األول عنــــــدمـا كان عمره 13 عاماً
وذلك بـعـد أن فـقـد نـسـبـة كـبـيـرة من
وزنـه وأصــــــــــبح يــــــحـب تــــــنـــــاول
مـشـروبـات الصـودا الـسكـريـة بـشكل

مبالغ فيه.
وقــــد قــــررت عــــائــــلــــة جــــونـــاس أن
تـصــطـحــبه إلى الــطـبــيب وكـان في
ذلك احلــ مــعـــدل الــســكــر في دمه
ــــعــــدل أعــــلـى بــــتــــسـع مــــرات من ا

الطبيعي.
وقـال جـونـاس: لـقد كـنت قـريـبـاً جدا
من الغـيبـوبة وإكتـشفت بـسرعة أنه
كن الـسيـطـرة علـيه إذا كان مـرض 

لدي إرادة.
عــلى صــعــيــد آخــر تـوفــيت مــغــنــيـة
األوبـرا األمـريــكـيـة جـيــسي نـورمـان
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WOHÞUŽ WŠ«d²Ý≈ ومــشت خـــلف الـــعــارضـــات حــتى
ية من أصل الحظتها العارضة العا
فلسطيني ?جيجي حديد ?وحاولت
ــوقـف فــأخــذتــهــا جــانــبــاً إنــقــاذ ا
وأمـســكـتــهـا بــيـدهــا طـالــبـة مــنـهـا
ـغـادرة خوفـاً من إفـسـاد الـعرض ا
ثم ما لبث رجال األمن أن أخرجوها

كان. من ا
ــرأة هي ـــفـــاجــأة أن هـــذه ا لــكن ا
ــمـثــلـة شـخــصـيــة مـعــروفـة وهي ا
الكوميدية الفرنـسية ماري بينوليل
ــعـروفـة بـإسـم مـاري سـيـنــفـيـلـتـر ا
الـتـي نـشـرت الحـقـاً صــورتـهـا عـلى
أحــد مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
من عرض األزياء نـفسه معـترفة في
تــعــلـيق عــلــيـهــا (هــذه أنـا مع رسم

قلب).
الى ذلـك تـعـرضت جنــمـة تـلــفـزيـون
الـواقع األمريـكـيـة من أصل أرمـيني
كــيم كــارداشــيــان لــهــجـوم مـن قـبل
الــهـيــئــة الـوطــنــيــة األرمـيــنــيـة في
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ـشى عـرض أزياء إقتـحـمت امرأة 
دار شــانــيـل لــربــيع وصــيف 2020
وذلك في الـيـوم األخـيـر من أسـبـوع
ــوضـة في بـاريـس مـرتـديــة بـذلـة ا
شـانـيل الـتـويد الـشـهـيـرة بـاألبيض
واألســود وقــبـعــة بــالـلــون األسـود

ــتّــحـــدة عــلى خــلــفــيــة الــواليــات ا
صناعة مشدات البطن خاصتها في
تـركـيـا وعـلـقت الهـيـئـة (بـلـغـنا أنك
تصـنـع بـعض منـتجـات سكـمكس
في تـــركـــيـــا. نـــتـــمـــنى أن تـــقـــومي
بتصنيعها في أرمـينيا التي تشتهر
بيدها العاملة احلرفية وخدماتها).
لترد كـيم مبـررة بأنهـا ضد التـمييز
من أي نــوع كــان وكــتـبـت رداً عـلى
الــهــيــئــة :(سـأزور أرمــيــنــيــا خالل
أسـبوعـ وأتـمـنى أن أخـلق فرص
عـمل لألرمنـيـ من ضـمن منـتـجات
ـــــســـــتـــــقـــــبل). ســـــكـــــمــــكـس في ا
وخـتـمت:(إحـداث الـتـغـيـيـر يـتـطـلب
الــعــمل مع جــمــيع األشــخـاص رغم
االختـالفات الـسيـاسـية). كـانت كيم
كــارداشــيــان تــعــرضت النــتــقــادات
أيـــضـــاً من الـــيـــابـــانـــيـــ بــســـبب
تـسمـيـتهـا لـلمـشـدات التي تـنـتجـها
بـإسم كـيـمـونو والـذي يـعـتـبـر الزي
الــــــيــــــابـــــــاني الــــــتـــــــقــــــلــــــيــــــدي.

 الـظـروف تـسـمح بــلـقـاء احلـبـيب بـعـيـدًا عن األضـواء
والصخب.يوم السعد السبت.

qL(«

تـمــتــعك بــإرادة قـويــة يــسـاعــدك عــلى الــتـخــلص من
شاكل الصحية. صاعب وا ا
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. يـوم جـيـد للـقـيـام بعالج مـا إذا كـنت تـعـباً أو مـرهـقاً
يوم السعد اخلميس.
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يـوم حتــسن صـورتك وتـبـدّد الــشـكـوك حـول جـدارتك
السعد االربعاء.
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ــطـلــوب خـطـوات  مـشــاريع جـديــدة بـاجلــمـلــة لـكنّ ا
مدروسة تعيدك الى دائرة الضوء .
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أنت عـلى عـتـبـة مـشـاريع جـديـدة تـسـبـقـهـا اتـصـاالت
ومشاورات مرضية .
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سـعادة الفـتـة في الـعالقة مع الـشـريك وهذا سـيـترك
انعكاسات ايجابية اضافية.
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مـواقف غـير مـبرّرة مـن الشـريك بسـبب ردات الـفعل
التي ظهرت أخيراً منك .
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ـبيـتـة عنـد بعـضهم لن تـكون في مـصلـحتك النـيات ا
فسارع إلى توضيح وجهة نظرك .
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 ال تكـبت غـضـبك وأحـزانك بل حـاول أن تـعـبـر عـنـها
ب وقت واخر.
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مـبــادرة من الـشـريك تــعـيـد تـصــويب األمـور وتـضع
العالقة بينكما على اخلط الصحيح.
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ــتــهـورة وال تــســمح لــنــفـسك خـفـف من حــمـاســتك ا
بتأنيب كل من ال يستطيع أن يجاريها.
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اشطب االرقام من داخل
الشبكة  مع حلك الصحيح
تالحظ  ارقاما سرية تؤلف

طلوب: مجموع الرقم السري ا
- 20458-35281
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األديب االردني نــعــته االوســاط الــثــقــافــيــة االردنــيـة 
والـراحل من مــوالـيــد عـمــان سـنـة 1947 وله مــؤلـفـات
عـديـدة مــنـهـا: (بــيـادر الـقــمـر) وقـد كـتـب الـعـديـد من

السيناريوهات.

وسـيـقي السـوري قـاد فرقـة أوتـار في ليـلـة أندلـسـية ا
اقيـمت على مسرح احلـمراء بدمشق تـضمنت باقة من

وشحات األندلسية والقدود احللبية بروح صوفية. ا

 نـقيب الفنـان العراقـي حضر
ـاضي حــفل افـتــتـاح االربـعــاء ا
ــيـــة الــشـــارقــة لــلـــفــنــون أكــاد
األدائـية بـدولة االمـارات الـعربـية
والـــذي حــضــره عـــدد من كــبــار
ـسـرحــيـ الـعـرب وعـمـداء كـلـيـات الـفـنـون الـفـنـانـ ا

ونقباء الفنان في الوطن العربي.

الـتـشـكـيـلـيـة االردنــيـة افـتـتـحت مـعـرضـا لـهـا في بـرج
مـاركـلـوس األثـري بــجـزيـرة آيـنـا الـيـونـانـيـة ويـضم 18

توسط والصغير بألوان اكريلك. عمال من احلجم ا
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ي والفنان العراقي الراحل استذكرته االربعاء االكاد
ــاضي دائــرة الــفــنـــون الــعــامــة في الــذكــرى األولى ا

لرحيله بجلسة اقيمت في قاعة عشتار .

كايلي جينر

زوحـته اإلعالمـيـة مـهـا الـصـغـير رد
صري أحمد السقا على تلك مثل ا ا
الــشـائـعــات عـلى طــريـقــته اخلـاصـة
حيث نشر عبـر حسابه اخلاص على
أحــد مـواقـع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي
صـورة بـدا فـيـهـا الى جـانب زوجـته
ـسك بــيـدهـا خالل فـعـالـيـات وهـو 
احلــفل اخلــتــامـي لــلــدورة الــثــالــثـة
ـهرجـان اجلـونة الـسـينـمـائي التي
أقــيــمت لــيــلــة اجلــمــعــة 27 أيــلـول
اضي حـسب مـوقع دنيـا الوطن.و ا
اكـتـفى الـســقـا بـالـصـورة لـلـرد عـلى
الــشـائــعـات ولم يــعـلق عــلـيــهـا بـأي
كـلـمـة حـيث اعـتـبـر أن الصـورة هي
أبـــــلغ دلـــــيل عــــلـى أنه وزوجـــــته لم
ينـفصال في وقت انـتشـرت الصورة
بـشـكـل كـبـيـر بـ مــحـبي ومـتـابـعي

السقا.

ــطــربــة ــصــري مـــدحت صــالح وا ا
. من جـهـة اخـرى ـصــريـة يـاسـمــ ا
بـعد انـتـشـار شائـعـات انـفـصاله عن

الــفــيـــلم ومــنـــتــجـــيــهــا). وعـن الــهــدف
الــرئـيس الــذي انـبــثـقتْ من أجــله هـذه
ـعــمــوريّ: (لـقــضـاء الــورشـة  أوضـح ا
احملـــمـــوديّـــة تـــاريخ وعـــمـق حـــضــاري
ـا حتتـضـنه من مـواقع وآثـاري كـبـيـر  

تراثيّة وتاريخية عديدة. 
وألهميّة هذا الفنّ في إحياء هذا التراث
والــفــلــكـــلــور واحملــلّـــات والــشــخــوص
والـــقـــامــــات الـــتـــربـــويّــــة واإلعالمـــيّـــة
والـــصــحــفــيّــة واألدبـــيّــة وانــطالقًــا من
الثقـافة الـسينـمائيّـة التي تمـتلكـها هذه
ـديـنـة كونـهـا كـانت حتـتـضن "سـيـنـما ا
صـيـفـيّـة" مــا زالت ذكـريـاتـهـا عـالـقـة في
أذهان مـجـتمـعـها لـغايـة الـيوم بـاشرت
ــثــقّــفـــ والــفــنّــانــ مــجــمــوعـــة من ا
دينتنا بتأسيس هذه الواحة اجلمـاليّة 
مــسـتـقــطـبــة مـحــبّي وعـشّــاق هـذا الـفنَّ
الـسـاحـر  فبـدأنـا نـنـمـو شيـئًـا فـشـيـئًا
ومــــنـــــذ قــــرابـــــة عـــــام ونــــصـف عــــلى
تــأســـيــســهـــا وفي جـــعــبـــتــنــا 7 أفالم
ذكّـراتي وشاعـر على متـنوّعـة مـنهـا: ا

درسة األمّ  وغيرها). قيد احلياة وا
وفي ذات السياق أكّد التشكيليّان ضياء
ـونتيـر عدنان مهدي وعـماد قدّوري وا
الشجيري وإياد علي وقاسم اجلبوريّ
في حـديـثـهم عـلى أهـمـيـة عـمل الـورشـة
ـا لهـا مـن دور فعّـال في الـسـيـنـمـائـيّـة 
استقطاب الشـباب الهاوي واحملبّ لهذا

وتــقـديـر ألعــضـاء الــورشـة مــعـربًـا عن
(فـخره بـوجـود هـذه الورشـة في مـديـنة
احملـموديّـة وبـهـذا النـتـاج الـسيـنـمائي
ٍ آخر ثمـر)كمـا حظيتِ الـورشة بتـكر ا
من قــبل مــنــظّـمــة ظالل الــنــخــيل  كـان
عـبـارة عن (شـهـادات تـقـديـريّـة) قـدّمـها
مديـرها عـبد الـعزيـز العـجيـاوي راجيًا

لــــــهم (دوام الـــــــتــــــوفــــــيق
والـــــــنـــــــجـــــــاح في
مــــــــشـــــــــوارهم
الـــــــــفــــــــــنّي

والثـقافيّ)
.

اجملـال مع حـرصهم وحـبّـهم الـكـبـيرين
ا تمنحه من شعور ال يوصف للسينما 
وهم يـعــمـلـون جـاهـديـن إلشـاعـة ثـقـافـة
ـديـنـة وجـعـلـهـا نـافـذة الـسـيـنــمـا في ا
ومــتــنـفّس جلــمــيع أبــنـاء الــقــضـاء من
خـالل الـــــعــــــروض الـــــتـي تـــــتــــــنـــــاول
مـــوضـــوعـــات تــهمّ الـــفـــرد واجملـــتــمع.
بـعدهـا عُـرضَتْ ثالثة أفالم سـيـنمـائـيّة
قصـيرة عـبـر (الداتـا شو)  وهي: فـيلم
ـعــمـوري (13) فــكـرة وإخــراج قـاسـم ا
ـثـقّف ـوضــوع اغـتـيــال ا الـذي تــطـرّق 
ـسـتـمـر.. وفيـلم الـعـراقيّ واسـتـهـدافه ا
(االمتحان) سيناريو وإخراج إياد علي
ــشـاكـسـة والـلـهـو الـذي تـنـاول هـوس ا
ــدارس وفـيــلم (زهـرة ــارسه طـلّــاب ا
الــســاعــة) ســيــنـــاريــو إســتــنــاد حــدّاد
وإخـــراج ضـــــــيــاء مــهـــدي  مــســلــطــا
الـضــوء عـلى مـعــانـاة الـفــنّـان الـعـراقيّ
واضـطهـاده وإرهـابه وحتـيـيد دوره في

اجملتمع..
ووفقا لصفـحة دائرة العالقات الـثقافية
في (فــيـســبـوك) :فــان الـبــعض من هـذه
األفالم شـــارك وعُـــرِضَ فـي (مـــهـــرجــان
ـتـنـبّي)  3*3الـسـيـنــمـائي) و(شـارع ا
و(قنـاة العراقـيّة الـتربـويّة) وفي أماكن

ثقافيّة أخرى.
في خــتــام اجلـلــسـة قــدّمَ مــديـر الــبـيت
الـثـقـافي ضـمـيـر عـزيـز فـالح كـتب شـكر
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ـاضـي  الـبــيت الـشــاعــر الــعــراقي ضــيــفه الــثالثــاء ا
الثـقافي ألفـيلي بأصـبوحة شـعرية  أدارتـها اإلعالمية
ـسـرحي إبراهـيم حسب شهـد عـبد الـستـار واخملرج ا
الله الـلـذين اسـتـهالهـا بـاحلديث عـن مسـيـرة الـشـاعر

األدبية والشعرية.
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ـصــريـة ســمـيـة تــسـتــعـد الــفـنـانــة ا
اخلشاب لطرح ثالث أغـنيات جديدة
تبـاعا.األغنـية األولى بـعنوان عـربية
أنـا كــلـمـات الــشـاعـر هــشـام صـادق
وتـوزيع شــريف الـشــاعـري وهي من
أحلانها إضـافةً ألغنيـت أيضا من
أحلــانــهــا وكــلــمــات هــشــام صـادق
وسـتـعـمل عـلى تـصـويـرهـا بـطـريـقـة
الفيـديو كلـيب وطرح أغنـية كل فترة
ـقـربـ من قـصـيـرة.وكـشف بـعض ا
ــوقع الـفن بـأنــهـا تـسـعى اخلـشـاب 
للتأكيد على جنـاحها في الغناء بعد
انـفــصـالـهــا عن أحـمــد سـعـد والـذي

قدمت معه آخر أغنياتها.
وعلـى صعـيد اخـر تـنشـغل اخلـشاب
ـسـلـسـلـهـا ـكـثـفـة  بـتـحـضـيـراتـهـا ا
اجلـــديــد بـــنت الـــقــبـــايل والــذي من

قرر أن تبدأ تـصويره خالل الفترة ا
ـقبـلـة والعـمل يـضم أيـضا الـعـديد ا
ــــطـــرب من االغـــنــــيـــات بــــصـــوت ا

احمد السقا سمية اخلشاب
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{  لندن  —وكاالت - بـعـد فتـرة على
إنـفصـالـها عـن زوجهـا رجل األعـمال
ـغـنـيـة ـون كـونــيـكي ظـهـرت ا سـا
البريطانية أديل 31 عامًا مع مغنّي
عـروف سكـيبـتا37  عامًا الغـرا ا
والذي كـان مـرتبـطـاً بعالقـة عـاطفـية
ـــاضي مع عــارضــة األزيــاء الــعــام ا

ية ناعومي كامبل. العا

وبـحـسب صـحـيـفـة
مـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرور
الـــبـــريــطـــانـــيــة
وجــــــــــدت أديل
نـــفــــســـهـــا مع
ـــــــــــغـــــــــــنّـي ا
الـبــريــطـاني
الـــشّــهـــيــر
سـكـيـبـتا
بــــــــعـــــــد
حــزنــهـا
الـشّـديـد
بـــســـبب
انـفـصال
هــــــــــا عـن
زوجـــــهـــــا
وهـــــــــــو مـن
مـــــــوالــــــيــــــد
تـــــوتــــنـــــهــــام
مـــــثـــــــــــلـــــهــــا

تــــــــــمــــــــــامًـــــــــا.

اديل

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - قررت جنـمة تلـفزيون
الواقع كايلي جينر وحبيبها الفنان ترافيس سكوت
االنـفــصـال بــحـجــة انـهــمـا يـأخــذان اسـتــراحـة من

عالقتهما. 
وذكـرت تـقـاريـر (ان الـثـنـائي اتـخـذ هـذا الـقـرار
قـبل عــدة أسـابـيع فــغـاب تـرافــيس عن زفـاف
الفنان جاست وعارضة االزياء هايلي بيبر
في جنوب كـارولينـا  حيث حضـرت كايلي

مع ابنتهما ستورمي فقط).
وبدأت عالقـة كايـلي وترافـيس في نيـسان
2017 وحملت منه بعد شهرين فوُلدت

ابـنـتـهــمـا في شـبـاط 2018 وقـد حـصـلت
مـشــاكل عــديـدة خالل فــتــرة مـواعــدتـهــمـا
ـــــاضي حــــ اخــــرهـــــا في شـــــهــــر آذار ا

انـتـشـرت اخـبـار تـفـيـد ان تـرافـيس خـان كـايـلي
لينفيا هذه االخبار بعدها. جيجي حديد
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نــظّمَ الــبــيت الــثــقــافيّ فـي احملــمــوديّـة
أصـبــوحـة سـيــنـمـائـيّــة  حتت عـنـوان:
(السينما الهـادفة في بناء اجملتمع ب
ضيف خاللها  مالك اضي واحلاضر) ا
(الـورشـة الـسيـنـمـائـيـة في احملـمـودية)
لــــلـــــحــــديث عـن أهم أهـــــداف ومــــهــــام
ونـتـاجـات الـورشة.. مـع عرض عـددٍ من
األفالم الــسـيــنـمــائـيّــة الـقــصـيــرة الـتي
أنــتـجـتــهـا  اسـتــهـلـهــاّ الـشـاعــر ثـامـر
احلــدّاد بـــكــلــمـــةٍ تــرحــيـــبــيـــة جلــمــيع
احلـاضـرين لـتواصـلـهم مع نـشـاطـاتـنا
الـثـقـافــيّـة  مـرحّـبًـا بـ(أعـضـاء الـورشـة

السينـمائيّة) مثـمّنًا حضـورها الثقافي
شـهـد الثـقافي في ثـمـر في ا الفـعّـال وا

القضاء.
بـدوره سلـط اخملرج الـسـيـنـمـائي قاسم
ـــعــمــوريّ الــضــوء عـــلى الــعــديــد من ا
الـقـضـايـا واألمـور الـتي تُـعـنى بـالـشـأن
الــسـيــنـمــائيّ قـائــلًـا(قــد ال يـخــفى عـلى
اجلميع أنَّ السينما بسحرها وجمالها
تالمس أحــاســيس ومــشــاعــر الــنـاس 
انــطالقًـا من الــقـضــايـا والــهـمــوم الـتي
تتنـاولها وتـطرحهـا في قالب سيـنمائي
خـاصّ  ولـهـذا بـاتتِ الـسـينـمـا من أهمّ
الفـنون وأجمـلهـا إمتاعًـا وتشـويقًا  بل
هي عـــلم كــبـــيــر
وواسع ال حدود
لــه يــــــــــــــــــدرسـه
ــــيــــون األكـــــاد
والـــهــــواة عـــلى
حــــــــدّ ســــــــواء 
وتـعـدُّ الـسـيـنـمـا
حالـة اقتـصادية
وجتارية. حالها
ــشـــاريع حـــال ا
الربحيّة األخرى
ألنَّ فـيهـا جـانـبًا
تــسـويــقــيًّــا يـدرّ
أمــوالًـــا طــائــلــة
عــــلى صــــانـــعي


