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{ لـوس اجنلـوس - وكـاالت - تصـدر فـيلم
(1917) إيـرادات السـيـنـما في أمـريـكا في
مـطلع األسبـوع محـققا 36.5 مـليون دوالر.
ـان والـفــيــلـم بــطــولــة دين-تــشــارلــز تــشــا
وجـــورج مــــاكـــاي وأنــــدي أبــــولـــو ومن
إخـراج سام منديز. وتراجع اجلزء
اجلـديد من سـلسـلة أفالم حرب
الـــنـــجـــوم (ســـتـــار وورز: ذا
رايـز أوف سـكـايـووكر) إلى
ركز الثاني محققا 15.1 ا
مـليون دوالر.والفـيلم بطولة
جون بويجا وديزي ريدلي
وأوســـــكــــار إيـــــزاك ومن
إخـراج جـيـفـري جـيـكوب
أبـــرامـــز. وتـــراجع فـــيــلم
ـــــغــــــامـــــرة احلــــــركــــــة وا
(جــومــاجني: ذا نـــيــكــست
ـركــز الــثــاني لـيــفـيـل) من ا
إلـى الـــثـــالث مـــســـجال 14

مليون دوالر. 
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اخملـرجة اإلذاعـية الـعـراقيـة تلـقت تعـازي االوساط الـفنـية
واالعالمـية لـوفـاة شقـيـقهـا ( ابـو ليـلى) االحـد في تـايلـند
إثر مـرض عضال.سـائل الـله ان يرحـمه ويسكـنه فسيح

جناته.
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ــمـثــلــة الــسـوريــة وقــعت عــقــد مـشــاركــتــهــا في اجلـزء ا
اخلــامس من مــسـلــسل (بــقـعــة ضـوء) مع اخملــرج بـاسم
عـيسـى على أن يـنـطـلق الـتصـويـر بـعد عـشـرة أيـام وهو

وسم. العمل األول لها في هذا ا

W uGA  Íb−  W³¼

WO½UŁ W dHÐ
مـحـمـود الـبــزاوي كـر عـبـد اخلـالق

وهبة عبد الغني.
ـــطـــربـــة من جــــهـــة اخـــرى عـــايــــدت ا
زوجـها الـلـبـنـانـيـة بـاسـكـال مشـعالني 
ــوسـيــقي الـلــبـنـاني ـوزع ا ـلــحن وا ا
ناسبـة عيد ميالده ملحم أبـو شديد 
حـيـث نـشـرت عــبـر حــسـابــهـا اخلـاص
عـلى أحد مـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي
صورة جتمعها بزوجها وعلقت عليها

بالتالي:
ــــيه مــــلــــحـم انت زوجي. (عــــقــــبــــال ا
وحبـيبي ورفـيق الدرب واوفى صديق
الـله يـخلـيك بـصحـتك ومـا يحـرمـنا من

بعض طول العمر).
وكـانت أخــر أعـمـال مــشـعالني أغــنـيـة
"إتـــعـــذبت كـــفـــايـــا" الـــتي طـــرحـــتـــهــا
وصــــــــورتـهــا عـلـى طـريــقـة الــفـيــديـو
كـليـب. وهي من كلـمـات وأحلان مـحـمد
رفـاعي تـوزيع موسـيـقي عـادل عايش
و تـصــويـرهــا في تـركــيـا عــلى مـدى
يــومـــ مع اخملـــرج الـــلــبـــنـــاني زيــاد

خوري.
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ـصــريـة هـبــة مـجـدي ــمـثــلـة ا بـدأت ا
تـــصـــويــــر مـــشـــــــاهــــدهـــا األولى في
مـسـلـسل (فـرصـة ثانـيـة) وقـد جـمعت
ـصري ـمـثل ا شـاهـد بـيـنـهـا وبـ ا ا

دياب.
سـلسل أمس األول وإنطـلق تـصويـر ا
في أحـــــد الـــــديـــــكـــــورات اخلـــــاصـــــة
ــســلـسل مع اخملــرج مــرقس عـادل بـا
ـشــاهـد األولى بــ يـاسـمـ وكـانت ا
صـبـري وأحـمـد مـجـدي وغـيـرهـمـا من

سلسل. أبطال ا
وال زال فــريـق الــكــتــابــة يـــعــكف عــلى
ـسـلــسل وقـد كــتـابــة بـاقي حــلـقــات ا
ــنــتــجــة من تــســــــــــلّــمت الــشـــركــة ا
ــؤلـــفــيـــنـــــ مــحـــمـــد ســيـــد بــشـــيــر ا
ومـصطـفى جـمـال هاشم 15 حلـقة من

سلسل. ا
سـلسل من تألـيف مصطـفى جمال و ا
هـاشم مـعـاجلـة درامــيـة مـحـمـد سـيـد
بـشـيـر ومن بـطـولـة يـاسـمـ صـبري
ديــاب أيـــ عـــامـــر أحــمـــد مـــجــدي
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ــسـتــمـر حتـرص عــلى الـتــواجـد ا
عـلى الـشـاشـة في بـدايـتهـا لـكـنـها
ــرحــلـة تــعـتــبــر تـلك ا
فــتـرة تـعــلّم وجتـربـة).
مـــــوضـــــحـــــة (أنـــــهــــا
أصــبــحـت في مــرحــلـة
جــــــــديــــــــدة وتــــــــصبّ
اهــــتــــمـــــامــــهــــا عــــلى
اإلخــتــيـــار اجلــيــد في
أعمالهـا).وجاء كالمها
في بــرنــامج (الـقــاهـرة
اآلن)  حــــيث شــــرحت
(أن مــــســــاحــــة الـــدور
ومـــحـــتـــواه مـــهـــمـــان
ـقـدار لـكـنـهـا بـنـفس ا
فـيـمـا يتـعـلق بـالـدراما
الــتـلـيـفـزيـونـيـة يـجب
تــكــون جنـــمــة الــعــمل
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مثلة درة إلى (أنها كانت أشارت ا
بحماية األفيال).

ولم تقـدم الـصحـيـفة
التي تتـخذ من لندن
مـــــقـــــرا لـــــهـــــا أيــــة
تـــــــفــــــــاصــــــــيـل عن
الـتــعــلـيق الــصـوتي
الــــذي ســـتــــســــجـــله
مـيــغـان لـكـنــهـا قـالت
:إن ديـــزني ســـتـــقـــدم
ـــقـــابل تـــبـــرعـــا في ا
جلـمـعــيـة (أفـيـال بال
حـــدود) اخلـــيـــريـــة.
ولم تذكر الصحيفة
مــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدر
ــــعـــــلــــومــــة.ولم ا
يــصـــدر تــعــقــيب
فــــــــــــــــــــوري عـن
مـتـحــدثـة بـاسم

ميجان.

انـــتـم األكــثـــر حـــضـــورا في األمـــاكن الـــتـــرفـــيـــهـــيــة
والنشاطات االجتماعية.رقم احلظ 9.

qL(«

أفـضل الفـرص تتـاح لكم في مـجال السـفر اوالـتقد
لدراسة عليا.
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 لـديــكم الـفـرصــة لالرتـبــاط عـاطـفــيـا .صـحــيـا بـدأ
تاعب الصحية . تدريجيا جتتازون ا
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 مـتابـعة قضـية قانـونية واحلـصول على قـرار ايجابي
.يوم السعد االربعاء.
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انتم بحاجـة للكثير من التدبـير في كيفية احلفاظ على
ال . ا
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هناك جـو ايجابي يحيط بكم خالل األيام القادمة.رقم
احلظ 3.
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قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.
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فـرصـة لـتـحـقـيق مـطـالــبـيـكم في اكـثـر من جـانب.يـوم
السعد الثالثاء.

Íb'«

مـنـكـم من يـلـتـقي رئـيس الـعـمل ألجل احلـصـول عـلى
الدعم .رقم احلظ 8.
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تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للدعم .
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إنـكم بـحـاجـة لـلـراحـة خالل األيـام الـقـادمـة والـبـعض
يخضع لفحوص طبية .
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مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائـلـته لـرعـايـته صـحـيـا
.رقم احلظ 5.
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االرقــام لــهــا وضـعــهــا الــصــحـيح
ـــربــعـــات عــمـــودي وافــقي داخل ا
لــــتـــــحــــصل عــــلـى ربط صــــحــــيح

للشبكة:
ثالثية

-650-217-892-253

-730-317-120-895-816

812

رباعية
-577-3919-2920-7590

7517-1805

خماسية
-03759-82711-39816

75128-20591

سداسية
-812820-185820

-876543-275752

322608

ي الـعراقي تلقى تهـاني الوسط االعالمي لتسنمه االكاد
إدارة قــنــاة احلــضـارة الــتــابــعــة لـوزارة الــثــقــافــة والـتي

ستظهر بحلة جديدة بعد أن توقفت لسنوات .

ــكـتــبـة الـوطــنـيـة في ي االردني ضـيــفـته دائـرة ا االكــاد
عـمـان ضمن أمـسـيـات نشـاط (كـتـاب األسبـوع) لـلـحديث

عن كتابه (القيادة باحلب).

الكـاتب االردني ضيـفه االحد الـلقـاء الثـاني لنـادي القراء
ـكتبة درج فايـز اخلصاونـة التابع  والقارئـات الشبـاب 

ناقشة روايته (أنت منذ اليوم). جامعة اليوموك 
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االديبة العراقية حتدثت عن ثقافة التظاهرات ودور شباب
الـعــراق في تــصـديــر ثــقـافــة االنــتـفــاض عــلى االسـتالب
ثـقف والـكتـاب ضمن فـعالـيات والـفسـاد في جـلسـة عن ا

قام في العاصمة القطرية الدوحة. معرض الكتاب ا

ياسم صبري

من مـشـاريع الـدائـرة الـتي سـتـنـفذ
خالل عام 2020.
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اطــلع وزيــر الـثــقـافــة والــسـيــاحـة
واآلثار عـبد األمـير احلـمداني على
مـقـتـرحـات دائـرة الـفـنـون  الـعـامة
ـتعلـقة بـتنفـيذ عـدد من التـماثيل ا
ـثـقـفي الـعـراق ومـنـهم اخلــاصـة 
الـــراحـل ســـامي عــــبـــد احلــــمـــيـــد
ـيــاح والـشــاعـر والـشــاعـر كــاظم ا
مـظـفــر الـنـواب والــراحل إبـراهـيم
اخلــيـاط والـقـاص مـحـمـد خـضـر 
وذلـك اثـــنــــــــاء زيـــارته لـــلـــدائـــرة
ــــاضي وجتـــول صــــبـــاح االحـــد ا
احلــــمــــداني في أروقــــة الــــدائــــرة
لالطالع عــلى ســيــر الـعــمل فــيــهـا
ــديـر الــعــام عــلي عــويـد بــرفــقــة ا
وجـرى خالل الزيـارة منـاقشـة عدد

وأهـدى عـويــد لـوحـة فـنــيـة لـوزيـر
الثقافة .

{ لـنـدن - وكـاالت - قـالت صـحـيـفـة
ــاضي (إن مـيــغـان ـز الــسـبت ا تــا
مـــاركل زوجــة األمــيــر الـــبــريــطــاني
هـاري وافـقت عـلـى تـسـجـيل تـعـلـيق
صوتـي لصـالح شـركة ديـزني مـقابل
تبرع الشـركة جلمعـية خيريـة معنية
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الـسـفيـرة الـعراقـيـة قدَّمـت اجلمـعة
ــــاضـــــيـــــة نــــســـــخــــة من أوراق ا
اعـتـمـادهـا ســفـيـر مـقـيم ومـفـوض
فـوق الـعـادة لـلعـراق لـدى أيـطـالـيا
لــوزارة اخلـــارجـــيـــة االيـــطـــالـــيــة.
وسـوف تقدم أوراق اعتـمادها الى
قبلة. راسم رسمية خالل االسابيع ا رئيس اجلمهورية 

صـرية صدر لهـا كتاب بـعنوان (أنـا والسرطان الكاتـبة ا
ــقـرر عــرض الــكــتــاب في مــعـرض راجل لــراجل) ومـن ا
الـقــاهــرة الــدولي لــلــكـتــاب الــذي يــنـطــلق في الـ 22 من

الشهر اجلاري.
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إخــتــــــارت الـــعالمـــة الــتـــجـــاريــة
مثلـة ياسم العريـقة (كارتيـيه) ا
صـــــبــــري كـــــأول وجه عـــــربي الى
ـــشـــاهـــيـــر جـــانب نــــخـــــبـــة من ا
ـيـ لـلـمـشاركـة في حـمـلـتـها الـعا
اإلعالنـــيّـــة األخـــيـــرة (بـــانـــثــر دو

كارتييه).
وقع ايالف وفي الـتـفاصـيل وفـقـا 
(شـــــاركت يـــــاســــمـــــ في اإلعالن
اخلـــــــاص بــــإطالق مــــجـــمــــوعـــة
ـــرصّــعــة كـــارتـــــــيــيـه اجلــديــدة ا
ـاس حــيث اخـتـارتـهــا الـشـركـة بـا
ــيـــة من مـــنـــطــقـــة الـــشــرق الـــعـــا

األوسط).
وكشفت صبري أيـضا عن التعاون

الـذي جــمـعـهـا
مـع شــــــــركــــــة

(ام اي ســــــــــــــي)
لــلـــمــســتـــحــضــرات

كـياج يـة إلطالق مـجمـوعـة ا الـعـا
األخيـرة في إصدار مـحدود مُـبتـكر
خـصيـصاً لـينـاسب منـطقـة الشرق

األوسط.
من جـــهـــة أخـــرى بـــدأت صـــبــري
تــصـويــر أولى مــشــاهـد مــســلـسل
(فــرصــة تــانـيــة) الــذي ســيــعـرض
ــقــبل ــوسم الــرمــضــاني ا خالل ا
حيث تلـعب دور بطولي الى جانب
ــــمــــثــــلــــ عـــــدد من أشـــــــــهـــــر ا
صري أي عامر أحمد مجدي ا
ومــحـمــد ديـاب هــبـة عــبـدالــغـني
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ادوارد أحـمد
الـــــــنــــــجــــــار.
ـسلـسل من ا
تأليف محمد
سـيـد بـشـيـر
وسـيــنـاريـو
وحـــــــــــــــوار
مــــصـــطـــفى
جـــــــــمــــــــــال
هـــــــــــــــــــاشـم
وإخـــــــــــــــراج
مــرقس عـادل.

حتى تقبل به. لكن الوضع يختلف
في األعــمــال الــســيـنــمــائــيــة الـتي

حتتمل وجود أكثر من بطل). 
الفـتـة إلـى (أنـهـا قد تـقـبـل الـظـهور
الـســيـنـمــائي في مـشــهـد كـضــيـفـة
شـرف فـتـحقق بـه جناحـاً كـاسـحاً
وهـذا مـا يـقـوم به جنوم الـسـيـنـما
في كل أنـحـاء الـعـالم لكـن الوضع

يختلف في الدراما).
ونــاقــشت وفــقــا اليالف ( مــســألــة
الذكـورية في السـينما الـتي تعطي
الــبـطل أجــراً أكــبـر ألن اجلــمــهـور
ــــيل ألفالم بــــطـــبــــعـه ذكــــوري و
احلــركـة والــبــطـوالت) وكــان لــهـا
ــرأة لــهـا دور رأيــهـا بــهــذا (بـأن ا
كـبيـر وتُحـقق مبـيعـات على شـباك
التذاكـر رغم عدم إنصـافها من قبل

اجملتمع). 
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عنـد حوارنا ألي فـنان اعتـدنا ان يدور
احلــديث بــاطـار عــمـله االبــداعي الـذي

تميز به اال اننا في سـلسلة لقاءات مع
فـنانـ ابتـعـدنا عن الـفن مـقتـرب عن
الـوجه االخـر لـهم. ووقـفـتـنـا الـيوم مع
نــقـيب الـفــنـانـ الــعـراقـيـ
ـــكـــتب الـــســـابق وعـــضـــو ا
الـتــنـفـيـذي الحتـاد الـفـنـانـ
نـدالوي عبر العـرب صبـاح ا

احلوار التالي:
{ من انت بكلمة واحدة ?

- طــــالب في مـــحـــراب الـــفن
يتعلم ويعلم.

{ مــاتـأثــيـر الــوالــد في مـســيـرة
حياتك ?

- كـان الـوالـد حـكواتـي بارع
اثـر عــلى مـســيـرتي الــفـنــيـة

سرحية . وا
{ ماهو الشئ الذي تتفائل به ?
- شجـرة الرمـان وهي مثـقلة
بــالـثـمــار والـعـصــافـيـر حـ

تقف عليها .
{ كلمة او عبارة تزعجك ?

- النفاق والكذب .

{ خــــوف يـــرافــــقك في عــــمل قــــدمـــته
سابقا?

مــســرحـــيــة (تــعـــال مــعي الى - نــعـم 
شـيــلي) تـألــيف واخـراج مــركـزشــبـاب
ـشـاركـة في الـقـنـاة عـام 1975 اثـنـاء ا
ي لــلـفــرق الـشــابـة ــسـرح الــعـا يـوم ا
ـا لـوقـدم اثـناء ـنع اكـبر  وكـان ذلك ا

هرجان بعد جنرال بروفة . ا
{ الى اي مدى تذهب بغضبك ?
- اقول احذر غضب احلليم .

{ متى تذرف دمعة ?
- حينما يهزني موقف انساني .

{ امنية تراودك ?
ــبـدعـ - ان تـلــتـقي الـفــضـائــيـات بـا
سرح الرواد في ميدان الفن عـموما وا
ن طواهم الـنسيان وكذلك خصوصا 

بدع الشباب . ا
{ حلم حققته ?

- زيارة متحف اللوفر في باريس .
{ فلم شاهدته وعشقته ?

- فلم زوربا .
فضلة ? { اغنيتك ا

روز مــــــيديا الدولــــــية للفنــــــــــون .
{ ماهو جديدك االن ? 

- وضــــــــــــع الــــلـــمـــســـات االخـــيـــرة
ـعــنـون (من قـطـاف لــكـتـابي اجلــديـد ا
الـــذاكـــرة واجلــــبل) والـــذي يـــتـــنـــاول

مــحــطــات مــهــمــة من حــيــاة
االنــــــصـــــــار في

كردستان .

- رباعية اخليام للسيدة ام كلثوم .
فضل ? { مكانك ا

- التجوال في بسات مندلي الغناء .
فضل ? { طبقك ا

- اليقط االسمر .
{ ماذا علمتك احلياة ?
- ان اكون انسانا .

{ كلمة تقولها لنفسك ?
- عـــلى االنــســـان ان اليـــنــحـــني امــام

العاصفة .
{ تاريخ التنساه ?

- يـــوم خــروجي من الــزنــزانــة ورؤيــة
زرقة السماء .

{ اخر كتاب صدر لك ?
- كـتـاب مـسرحـيـون راحـلـون تـقد

الراحل سامي عبد احلميد .
{ ابرز صفة في شخصيتك ?

- الهدوء .
{ اخر تكر لك ?

ي بــاعـتــبــاري افـضل - تــكــر
شــخــصـــــــــــيــة فــنــيــة لــعــام
2018 مـــــن قــبـل مــؤســـســة
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ـوت اخملــرج االذاعي ولـيـد الـدرة في غـيب ا
العـاصـمـة الـسـورية دمـشق مـطـلع االسـبوع
رض .وكان الدرة اجلـاري بعد صـراع مع ا
قد عـرف مخرجـا اذاعيا لبـرامج تنمـوية منذ
نـصـرم واخرج بـرنامج سبـعـينـيات الـقـرن ا
(طـريق الـسالمــة) الـذي كـان يــعـده ويـقـدمه
ـعروف طارق رزوقي. وفي نهاية االعالمي ا
نوعات في السـبعينـيات انتقل الدرة لـقسم ا
اذاعــة بـــغـــداد الـــذي كـــان يـــراسـه الـــرائــد
االذاعـي لـيث عــبــد الــلـطــيف .وأعــد واخـرج
ـسـتـمـع عددا من الـبـرامج مـنـهـا طـلبـات ا
وبـــ االذاعـــة والـــنــــاس وســـاهم بـــاخـــراج
باشر الذي كان يعده ويقدمه برنـامج البث ا
الراحل االذاعي مشتاق طالب وساهم الدرة
بـاخراج عـدد من الـبـرامج الـصـبـاحـيـة التي
ـسـتـمعـون  بـفـتـراتـهـا الثـالث التي عـرفـهـا ا
تمتد من الساعة 7 لغاية العاشرة صباحا.


