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ا تـسلمها جائزة أوسـكار شرفية تكر
لـعـمـلـهـا في الـدعـوة لـظـهـور مـزيـد من
الـــنـــســـاء عـــلى الـــشـــاشـــة. وفـي عــام
 ?2004أســست ديــفـيس بــطــلـة فــيـلم
ثــيـلـمـا ولـويــز الـكالسـيـكـي مـجـمـوعـة

{ لـــوس اجنــلـــوس - وكــاالت- حــثت
ـمثـلة جـينـا ديفـيس صنـاع السـينـما ا
فـي هـولــيــوود عــلـى اتــخــاذ خــطـوات
ـساواة ب جـديدة لـلتصـدي النعدام ا
اجلــــــنـــــســـــ فـي اإلعـالم وذلك لـــــدى
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{ لــنــدن  –وكــاالت - تـــتــجـه واحــدة من أكـــثــر
مــجــمـوعــات األفـالم احـتــرامــا في أوروبــا وهي
(بـاثي) إلى الـدرامـا الـتـلــفـزيـونـيـة بـالـتـعـاون مع
فـيــلــيب روســولــيه ومــجــمــوعــة شـهــيــرة بــإنــتـاج
ــســلــسالت إلنــتــاج مــســلــسـل قــصــيــر يـروي ا
ــدمّــر الــذي طــال كــاتــدرائــيـة أحــداث احلــريق ا
نــوتـردام في بــاريس بـحــسب مـا ورد في تــقـريـر
مـجـلة (فـيـارتي) الـتي أشارت إلـى أن الشـركـت
مـلكة ستـتعـاونا مع محـطة تـلفزيـونيـة تتخـذ من ا
ـشروع الذي تحـدة مقراً لـها من أجل تـطوير ا ا
ية. ويشير ستويات الـعا يريدون إطالقه بـأعلى ا
ــوقع ايالف إلى أن الــشـركــتـ الــتــقـريــر وفـقــا 
استـحوذتـا على حـقوق الـبث التـلفـزيون لـلتـقارير
احلـصـريـة الـتي نشـرتـهـا صـحيـفـة (ذا نـيـويورك
ــز)الـتي تـســلط الـضـوء عــلى احلـريق وطـرق تـا
مكافـحته وتداعـياته وعمل رجال اإلطـفاء وضباط
الـشرطـة إلنقـاذ الكـاتدرائـية الـشهـيرة من الـدمار
قرر إنتاجها ال الشامل. علماً أن هذه السلسلة ا
راحل األولى من تـزال بال عنوان وهي اآلن في ا
الـتطـوير. وستـقوم السـلسلـة بإعادة بـناء اجلدول
الـزمـني وأحداث  19أبـريل بـعـد اكـتـشـاف ضوء
الـتحـذير في بدايـة احلريق في عـليـة الكاتـدرائية.
حـيث سيـتم تطويـر القصـة بالـتعاون مع نـيويورك
ـوقع (فـايارتي) ـز.وشرح روسـولـيه بـحديـثه  تـا
(أن مـــصـــدر اإللــهـــام لـــهـــذا الـــعـــمل هـــو فــيـــلم
تـشــيـرنــوبـيل الــذي يـدور حــول مـوضــوع رمـزي
ويـــــروي الــــقـــــصــــة مـن خالل وجـــــهــــات نـــــظــــر
ــنــتج (أن الــعــرض ســيــتم مــتــعــددة).وأضــاف ا
تـصويره بـاللـغة اإلنكـليزيـة بشكلٍ أسـاسي ولكنه
سيضم شخصيات تتحدث لغات مختلفة إلضفاء
الــطــابع الــواقـــعي قــدر اإلمــكـــان حــيث يــجــري
الـقــيـمــون عـلــيه مـحــادثـات مع كــتّـاب ســيـنــاريـو
ومـخـرج بـريـطـاني مـشهـور إلنـتـاج الـعـمل. وعـبّر
روسولـيه عن مدى تأثـره بالـعمل قـائالً: (نوتردام
ـكــان الـذي ولـدت فـيه هـي أكـثـر من مـبــنى. إنه ا
بـاريـس وهي جـزء من روحـهــا. وهـذه الـســلـسـلـة
ا حدث في الـدراميـة ستحـكي القصـة احلقـيقيـة 
دمـرة ولكنهـا ال تتعـلق فقط بأحداث تلك اللـيلة ا
ـيـة تتـحدث عن  19 أبـريل بل سـتروي قـصـة عا
ـتأصلـة في احلياة قـلب ثقـافة البـلد والهـشاشة ا
نـفـسهـا). وقال أردافـان صفـائي  رئيس مـجلس
ـشــروع قــدم فــرصـةً إدارة (بــاثي فــيــلــمــز)(أن ا
مـثـاليـة لـلـشـركة لـتـقـد أول مـسلـسل تـلـفـزيوني
طمـوح وجـذاب بـسبـب البـعـد الـدولي لكـاتـدرائـية
ز. نـوتردام واتـساع وعـمق حتقـيق نـيو يـورك تا
فـجـمـيــعـنـا نــذكـر أن هـذا احلـريـق شـكل صـدمـة
لـلبـاريسيـ ثم مع األمة بـأكمـلهـا. وغمـرت موجة
شـاعر الدولية في باريس والعالم جتاه هذه من ا

عماري والديني). لؤلؤة من تراثنا ا

مــســاعــدة عن دورهــا في فــيـلـم سـائح
بـالصـدفة (ذي أكـسيديـنتـال توريست)
ـسـاواة بـ اجلـنـسـ على (أن عـدم ا
ــكن أن يُــحل بــ عــشــيـة الــشــاشــة 
وضــــــحــــــاهـــــا دون شـك).وحـــــثـت كل
احلــــضـــور عــــلى إعــــادة الـــنــــظـــر في
الـسـيـناريـوهـات التي يـعـمـلون حـالـيا
عــــلـــيــــهـــا وشـــطـب بـــعـض األســـمـــاء
والـشخصيات الرئيسية والشخصيات
ـسانـدة وكتابـة أسماء نـساء بدال من ا
ـها.وقالت (دعونا جنعل الـرجال لتقد
من هـذا الـتغـيـير حـقـيقـة). كـما مـنحت
ية جوائز شرفية للممثل ويس األكاد
سـتودي اللـتزامه بـالتـجسـيد الـواقعي
لـألمـريـكـيــ األصـلـيــ في أفالم مـثل
يـرقص مع الذئاب (دانـسز ويذ وولفز)
وهيـكان (ذا الست موهـيكانز) وآخـر ا
إضـافـة إلى ديـفـيـد ليـنش مـخـرج فـيلم
اخملـمل األزرق(بـلو فـيـلفت).كـمـا كرمت
ية الكاتبة واخملرجة اإليطالية األكـاد

بـحـثيـة غيـر هـادفة لـلـربح للـدعوة إلى
ــــــســــــاواة بــــــ اجلــــــنــــــســــــ في ا
رأة ـسـاواة بـ ا اإلعـالم.وقالت (إن ا
والــــرجل تــــتــــراجع بــــشــــكل عــــام في
اجملتمع األمريكي لكنها أسوأ حاال في
مــجـال صــنـاعـة األفـالم الـسـيــنـمــائـيـة
واإلنــتـاج الــتـلــفـزيــوني).وأضـافت في
كـلمة لدى تسلمها اجلائزة التي تعرف
بـاسم جـائـزة جـان هـيـرشـولت لـلـعـمل
اإلنـسـاني (مـهـمـا كـنـت األرقـام مـروعة
في احلـيـاة الـواقـعـيـة فـإن األمـر أسـوأ
فـي عـالـم اخلـيــال... نــحن نــزيــد األمـر
ـمـثـلـة تـتـحـدث أمـام سـوءا). وكــانت ا
جـمــهـور من مـئـات الـشـخـصـيـات ذات
الـنفوذ في هولـيوود خالل حفل توزيع
جـوائـز احلكـام وهي منـاسبـة سنـوية
ية فـنون وعلـوم الصور تـقيـمها أكـاد
ـانـحـة جلـوائـز األوسـكار. ـتـحـركـة ا ا
وأضــافت ديــفــيس الــتي حـصــلت في
ثـلة عـام  1989عـلى أوسـكار أفـضل 
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سـفيـر جـمهـورية أرمـيـنيـا في بـغداد قـرر ارجـاء األمسـية
الثقـافية للموسـيقى االرمنية الكالسـيكية الى اشعار اخر
ؤمل ان ر بها الـعراق.وكان من ا بسـبب الظروف التـي 
ـنصـور بسـاحـة االحتـفاالت تـقام االمـسـية عـلي مسـرح ا

قبل. مساء االثن  4 تشرين الثاني ا
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ـاضـي  اجلـمــعــيـة ــصــري ضـيــفــته الــثالثــاء ا ــفــكـر ا ا
الفلـسفية األردنـية بعمـان في محاضرة بـشأن (اجتاهات

عاصر). الفكر العربي ا
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الـشـاعر االردني ضـيفـته امس الـثالثاء جـمـعيـة السـعادة
الـثــقـافــيـة في أمــسـيــة شـعــريـة من إعــداد وتـقــد عـادل

اخلطيب في مقر اجلمعية بعمان.
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مديـر قـسم الـتـدريب والـتطـويـر بـوزارة الـثـقافـة الـعـراقـية
اعلن تواصل الـدورة التي يقـيمها الـقسم بعنـوان (مفهوم

دة  14يوما. االدارة االلكترونية) 
—ULF  W öÝ

ـمـثــلـة الـســوريـة انــسـحـبت من ا
نصـة والتي كانت قد مسـلسل  ا
بدأت تـصـويـر مـشـاهـدها األولى
ـمثلة ل غرة فيه  لـتحل محلها ا
وهـو من تـألـيف الـسـوري هـوزان
عـكــو وإخـراج الـتــونـسي مـجـدي

السميري.
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اخملـرجــة الـتـونــسـيــة فـازت بـجــائـزة الـعــمل األول ضـمن
توسط في مهرجـان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر ا

دورته اخلامسة والثالث عن فيلمها (بنت القمرة).
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ـدرب الـعراقي يـحاضـر في الـدورة التي يـنـظمـها مـركز ا
التـدريب في الدار الـعراقيـة لألزياء بـشأن (فـنون الـقيادة

الناجحة).
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عن سـعادته بانه يرى الشعب اللبناني
يـتـوحد واضـعا جـانـبا كل االخـتالفات
الـسيـاسيـة والدينـية خـاصة ان سبب
عـيــشه بـعـيـدا عن وطـنه كـانت احلـرب
الـلبنانية.وتابع (انه فخور باللبناني
الــــذين رفــــعـــوا رأســــنـــا فـي لـــبــــنـــان
والــعــالم).وكــشف انه يــجب ان يــدخل
االستوديو من اجل كتابة اغنية عن ما
يـجـري حـيث يـشـعر ان هـنـاك الـكـثـير
ـشاعـر بداخله يـريد ان يخـرجها. من ا
مـــســاري كـــان قــد نـــشــر صـــورة عــلى
صــفـحــته تـظــهـره وهـو يــحـمل الــعـلم
ــســـرح في إحــدى الـــلــبـــنــانـي عــلـى ا
حـــفالته وعـــلق قـــائال:(لـــبــنـــان نــحن
جــمـيـعــا مـعك عـلــيـنـا أن نـبــقى دائـمـا
مــوحــدين).ونـشــر فــيـديــو من الــثـورة
مــعــبــرا عن فــخــره بــأن يــرى الـشــعب
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عـايدت الـفنـانة الـلبـنانـية هـيفـا وهبي
زمـيلـتها الـيسا فـي عيد مـيالدها حيث
كـتـبت لـهـا عـلى صـفحـتـهـا(عـيـد ميالد
سـعـيــد حـبـيـبـة قـلـبي ان شـالـله الـلي
بـتتمنـيه بعيدك يـتحقق). بدورها ردت
:(حـبـيـبـة ـعـايـدة كــاتـبـةً الـيــسـا عـلى ا
ـمثـلة الـتـونسـية قـلـبي). كمـا عايـدت ا
هـنـد صـبـري الـيسـا وكـتـبت لـهـا (عـيد
مـيالد سعيد زمـيليتي في الـبرج نفسه
الــعـقــرب) وردت الـيــسـا(شـكــرا لك يـا
نـاسـبـة أنا فـخـورة جدا عـزيـزتي وبـا

بك في كل ما حتققينه).
ي عـلى صـعـيـد آخـر نشـر الـنـجم الـعا
الـلبناني االصل مسـاري مؤخرا فيديو
عـــلى صــفــحـــته قــال فــيـه (انه يــتــابع
الـثورة الـتي حتصل في لـبنـان) وعبر

{  لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - خـطفت
جنـمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان
األنـظـار بإطاللـة جـذابـة أثنـاء زيـارتـها
مـقرّ مـتجـر عالمتـها (غـود أمريـكان) في
مـيـامي. وبــحـسب صـحـيــفـة ديـلي مـيل
الـبريطـانيـة(إرتدت كـلوي فسـتان بـليزر
بـالـلون األسـود وإخـتارته من عالمـتـها
اخلـاصــة غـود أمـريــكـان ونـسّــقت مـعه
حــذاءً أســود أنــيــقــاً تــمــيّــز بــتــصــمــيم
ــيــتــالــيك.وكــشــفت هــذه اإلطاللــة عن ا
ـثـالـيـة هـذا وإعـتـمدت رشـاقـة كـلـوي 
خـــصـالت شـــقـــراء طــويـــلـــة وأكـــمـــلت
اطاللـتـهــا بـتـشـوكــر مـاسي يـحـمل إسم
طـفــلــتـهــا تــرو.وحــاولت كـلــوي إخــفـاء
شـفتيها بيدها والتي بدت أكثر إمتالء
ويــبــدو أنــهـــا كــانت خــجـــلــة من شــكل
شـفــاهــهـا). عــلى صــعـيــد آخــر  يـواجه
ي براد بـيت تـهـمـة جـديدة ـمـثل الـعـا ا
أمام القضاء. بعد ان  اتهام مؤسسته
اخلـيـريـة (مـيك ات رايت) بـبـنـاء مـنـازل
رديــئــة في واليــة نــيـــو أورلــيــنــز الــتي

الـلـبنـاني كـله موحـدا . وارفق مـساري
ـنــتج الــلــبــنــاني األصل وســيم اسـم ا
صــلــيــبي زوج مــلــكــة جــمــال امــيــركـا
ـا فـقيه الـسـابـقة الـلـبـنـانيـة األصل ر
وكـــتـب له: "واخـــيـــرا احلــــلم يـــصـــبح

حقيقة يا شقيقي".

تـعرضت إلعـصار كاتـرينـا. القـضية
اضي ح رفع بـدأت في العام ا
ـتــلــكـان بــيــتـ شـخــصــان 
ـؤسـسـة قـدّمـتـهـمـا لـهـمـا ا
وأكـــدا بــــأنّ الـــبــــيـــتـــ
يــعـانــيـان من مــشـاكل
في الــبُـنى الــتـحــتـيـة
كـــــوجـــــود أخـــــشــــابٍ
مُـتـعفّـنـة ومـشاكل في
الــسـبــاكـة بــاإلضـافـة
إلى تــقـعّــر في ســقـفي
ـنزلـ ووقـتهـا طلب ا
بــــراد بــــيت ورؤســــاء
ُـنظّمة إزالة أسمائهم ا
من الــقــضــيــة مـبــررين
وضوع أنهم لم يكونوا ا
مـســؤولـ شـخــصـيـا عن
أعـــــمـــــال الـــــبـــــنـــــاء اال ان
الـقاضيـة رفضت طلـبهم هذا
األسـبوع في جلـسة جديدة في

هذه القضية.

حتـتاج ألخـذ راحة طـويلـة وتبـتـعد عن كل مـا يقـلقك
حتى تستعيد عافيتك.

qL(«

ضع حــــدودا لـألشــــخــــاص من حــــولـك ال تــــســــمح
بالتدخل فى حياتك الشخصية.

Ê«eO*«

امنح نفسك فرصة تعود حلالتك الطبيعية فقط افتح 
قلبك.

—u¦ «

ا بتـرقية تـمر بحـالة استـقرار فى الـعمل ستـنتـهى ر
أو مكافأة مالية.

»dIF «

حب قـادم لك فى الـطـريق ويـجب أن تسـتـعـد لـتـقد
تنازالت.

¡«“u'«

زيد  حاول منح عملك مزيدا من االهتمام لتحقيق ا
من النجاحات.

”uI «

تـشعـر بـاإلرهاق من الـعـمل  خذ إجـازة لـترتـاح وعد
بكامل طاقتك.

ÊUÞd «

حــالـة من الــتـوتـر والــقـلق تــسـيــطـر عــلى عالقـتك مع
رقم احلظ.9 الشريك

Íb'«

يجب أن تتـفق مع شريك حياتك على نـظام يرضيكما
أنتما االثنان. 

bÝô«

حـاول أن جتـعل الــشـريك يـثق فــيك حـتى تـســتـعـيـد 
الهدوء إلى حياتك.

Ë«b «

ــــشـى وال جتــــلس فـى نــــفس يــــجب أن تـــــمــــارس ا
الوضعية أوقات طويلة.

¡«—cF «

يوم تـعانى صـحيا بـسبب التـوتر والقـلق الذي تعـيشه
. السعد االثن

 u(«
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اشـطب حـروف الــكـلـمـات بــكـافـة االجتـاهـات
كن شطب اكثـر من حرف لتحصل حروف و

طلوبة:(جزيرة اماراتية): الكلمة ا
خيـانة  –خالد  –خروف  –خولة  –خيـمة –
خــيــال  –خالخل  –خــوار  –خل  –خــردل –
خلف  –خـلـيل  –خـيـول  –خـفـاش  –خور –
خجل  –خوالي  –خالفات  –خـفر  –خلق –
اخلوارج  –خزف  –خريج  –خليج  –خراب
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الــروائي الــعــراقي تــلـقـى تـهــاني
االوســــاط االعالمــــيــــة واالدبــــيـــة
بافـتتاح مشروعه الثقافي اجلديد
الـذي وصف بـانه يـصب في نـهر
االبــداع الـــعـــراقي ويـــهـــدف الى

. ؤلف رعاية ا

ÊU e « ≠ f½uð

يـــشـــارك الـــفــيـــلـم الــعـــراقي الـــروائي
الـطـويل (شـارع حـيـفـا) خملـرجه مـهـند
ـسـابـقـة الـرسـمـيـة لألفالم حـيــال في ا
ــهــرجــان أيـام الــروائــيــة الـطــويــلــة 
قـرطـاج الـســيـنـمـائـيــة الـذي افـتـتـحت
دورتـه الــثالثــ (دورة جنـــيب عــيــاد)
اضي وتختتم في الثاني من السبت ا
ـقـبل. وكـان الـفيـلم قـد حـصد الـشـهر ا
جوائز عدة احدثهـا جائزة أفضل فيلم
في الـدورة  24من مــهــرجــان بــوســان
السـينـمائي الـدولي التي اقـيمت خالل
ــاضي في الــعـاصــمـة تــشــرين األول ا
الـكـوريـة اجلـنوبـيـة سـيـئـول وهو من

ÊUłdN*« …ezUł vKŽ f UM²¹ UHOŠ Ÿ—Uý
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بـطـولة أسـعـد عبـد اجملـيد عـلي ثـامر
ــان عــبـــد احلــسن ــنى مـــروان وإ
وتدور أحـداثه في شارع حيـفا بـبغداد
عام .2006 وكـانت مديـنـة الثـقـافة في
تـونـس قـداســتــقـبــلت جنــوم وصــنـاع
الــســيـنــمــا من مــعــظم أنــحــاء الــعـالم
احـتـفـاال بـافـتـتـاح الدورة الـثالثـ من
أيــام قــرطــاج الــسـيــنــمــائــيــة الـســبت
ـهـرجــان في االفـتـتـاح ــاضي.وكـرم ا ا
نـتج جنـيب عيـاد الذي اسم الـناقـد وا
تولى إدارة الدورت السابقت ورحل
ـــاضي بــيــنــمـــا كــان يــجــهــز في آب ا
بــرنـــامج هــذه الــدورة.وعــرضت إدارة
هرجـان فيلـما قصـيرا يحـكي مسيرة ا

UNðUO UF  q «uð WOzULMO « ÃUÞd  ÂU¹√

جنـيب عـياد بـاقـياً بـيـننـا وفـينـا). كـما
ــهــرجـــان في االفــتــتــاح أيــضــا كــرم ا
مـجــمـوعـة من الــسـيـنــمـائـيــ الـعـرب
ـمثل الذيـن رحلـوا هذا الـعام ومـنهم ا
ـصـري فـاروق الفـيـشـاوي واخملـرجة ا
ـمـثل الـلـبــنـانـيـة جــوسـلـ صــعب وا
ــــغـــربي عـــزيــــز مـــوهـــوب واخملـــرج ا
ــوريــتــاني مــحــمــد هــنــدو واخملــرج ا
ـاجــري.بــعـد ذلك الـتــونــسي شـوقـي ا
تـوالت الفـقـرات الفـنيـة الـتي بدأت مع
ــغــني وعــازف الــكــيــتــار الـتــونــسي ا
صبري مصباح وشملت عرضا راقصا
جملـمـوعـة يـابـانـيـة ثم عـرضـا لـلـفـنـانة

مارتا كونتريراس من تشيلي.

عـيـاد ومـسـاهـمـته في تـطـويـر صـنـاعة
األفالم فـي تـــونـس ومـــهــــرجــــان أيـــام
قرطاج السينمـائية عندما تولى إدارته
في  2017و .2018وتــسـلــمت عـائــلـته
ديـرة العامـة للـمركز . وقـالت ا التـكر
الـوطـني لـلـسـيــنـمـا والـصـورة شـيـراز
ـنـاسبـة (هو من رسم الـعتـيري بـهذه ا
مالمح هذه الـدورة وخط مـسارهـا هو
من وضع أسـس فـــقــراتـــهـــا وهـــو من
هـرجان وحول هـذا العشق أحب هذا ا
هرجان لكن شاءت والولع إلى فريق ا
األقــدار أن يـغـادرنـا جــسـدا لـكن روحه
اجلــمـيـلـة حـاضـرة بـيـنـنـا ألن احلـيـاة
ــوت يـظل تــتــواصل وألن الــفــنــان ال 

ـهـرجـان األعـمال واسـتـعرضت إدارة ا
ــسـابــقــات اخملــتــلــفـة ــشــاركــة في ا ا
وازيـة وكذلك جلان حتكيم والبرامج ا
ــهـــرجــان أربع الـــدورة .ويــتـــضــمـن ا
مــسـابـقـات رسـمــيـة لألفالم الـروائـيـة
الــطـويـلــة وتـضم  12فـيــلـمـا واألفالم
الـروائيـة الـقصـيـرة وتضم  12فيـلـما
واألفالم الوثائـقية الطـويلة وتضم 12
فـيـلـمـا واألفالم الـوثـائـقـيـة الـقـصـيرة
وتضم ثمانية أفالم.ومن ب  44فيلما
تـتنـافس على جـوائـز التـانيت ويـتابع
ـهـرجان  14فـيـلـمـا تـعرض جـمـهـور ا

ألول مرة.
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لـينـا فيرتـمولر بـجائزة عن
مــجـمل أعـمــالـهـا. وكـانت
فـــيــرتــمــولــر أول امــرأة
تــــــتــــــرشح جلــــــائـــــزة
أوسكار أفضل مخرج
وذلـك عن فــيـــلــمـــهــا
(سيفن بيوتيز) من
إنـتاج عام .1977

جينا ديفيس
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أليسا 

ليدي غاغا 
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ية { لوس اجنلوس  –وكاالت - صدمت النجمة العا
ليدي غاغا اجلمهور ح نشرت على حسابها اخلاص
على احد مواقع التواصل االجتماعي منشورا وصفت
فيه الشهرة على أنها سجن من دون ان تكشف ماذا
ا كتبته.ومنذ ان نشرت هذه التدوينة قبل قصدت 

يوم والصحافة االجنبية حتاول ان تكشف االسباب
التي دفعتها لكتابة هذه الكلمات فالبعض رأى انها قد
تكون كلمات من اغنيتها اجلديدة فيما رأى البعض
رحلة صعبة وانها قد تعتزل الغناء االخر انها تمر 
ان طالت هذه الفترة عليها على الرغم انها صرحت

سابقا انها حتضر ألبومها السادس.
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