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غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا.

من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 
وقد  البحر،  عــرض  في  ــدام  أق  4 إلــى   2

يصل إلى 7 أقدام أثناء الهبات.

شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 
إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة.
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ـــال عــدنــان عــوامــلــة،  ــل، ط ــم ــع وتــســلــم مــنــتــج ال
الجائزة  إدارة  من  رسمية  دعــوة  تلقى  قد  كــان  الــذي 
في  المسابقة  جائزة  الجوائز،  توزيع  حفل  لحضور 
بفندق  أقيم  الذي  والثاثين  السادسة  ــدورة  ال حفل 
»االجتياح«  فوز  إعان  بعد   ، نيويورك  في  الهيلتون 
نهائيات  إلى  وصلت  عالمية،  أعمال  أربعة  بين  من 
لنيل  ترشح  عالمي  عمل   500 أصــل  من  المسابقة 
للفنون  الدولية  األكاديمية  تمنحها  التي  الجائزة، 
أهم  من  عدداً  ضم  كبير  سنوي  حفل  في  التلفزيونية 

النجوم وشركات اإلنتاج العالمية.
أورد،  االيمي  بجائزة  »االجــتــيــاح«،  فــوز  ويشكل 
مراحل،  ست  من  تكونت  طويلة  تصفيات  رحلة  بعد 
خال  قدمت  التي  الشامية،  للدراما  كبيراً  نجاحًا 
السنوات األخيرة عدداً من أهم األعمال الدرامية التي 
العربي  المستوى  على  الجوائز  من  العديد  حصدت 
وحققت نجاحات كبيرة منذ أيام في مهرجان القاهرة 
أبو  »عودة  مسلسات  نالت  إذ  والتلفزيون،  لإلذاعة 
لمنتج  المنصور«  جعفر  و«أبــو  »سلطانة«  و  تايه« 
ومن  ذهبية؛  جوائز  تسع  عواملة  طال  »االجتياح« 
لجان  إعــجــاب  ــاز  ح ــذي  ال »االجــتــيــاح«،  أن  الــافــت، 
بالتجاهل  قوبل  العالم،  في  األرفع  الجائزة  تحكيم 
بثه  عن  امتنعت  التي  العربية  المحطات  قبل  من 

اللبنانية   »LBC« فضائية  ـــــي باستثناء  ـــــت ال

عرضته في رمضان قبل الماضي.
مشيرة  الخبر  العالمية  األنباء  وكــاالت  وتناقلت 
إلى الفوز االستثنائي والمفاجئ لاجتياح الذي قدم 
اليومية  اإلنسانية  العذابات  ينقل  تلفزيونيًا  عمًا 
الفنية  الذائقة  تخاطب  تلفزيونية  ــا  درام خــال  من 
الــدرامــا  مــألــوف  عــن  ويــخــرج  اإلنــســانــي،  والضمير 
أسر  في  تعيش  تزال  ما  التي  العربية،  التلفزيونية 
الــمــوروثــات  على  تعتمد  الــتــي  الشعبية،  ــال  ــم األع
المحلية، وتبتعد عن القضايا اإلشكالية المعاصرة.
أنتجه  ـــذي  ال »االجــتــيــاح«،  مسلسل  ــاول  ــن ــت وي
الواقع  من  قصة   ،2007 العام  العربي«  »المركز 
 ،2002 العام  حوادثها  دارت  المعاصر،  الفلسطيني 
التي  اإلســرائــيــلــيــة  الـــواقـــي«  ــــدرع  »ال عملية  ـــان  إب
جنين  مخيم  اإلسرائيلية  ــوات  ــق ال فيها  اجــتــاحــت 

وعدداً من المناطق الفلسطينية. 
ـــاح«، الــــذي تــــدور أحـــداثـــه في  ـــي ـــت ــز »االج ــي ــم وت
اإلسرائيلية  ــي«  ــواق ال ـــدرع  »ال عملية  أثــنــاء  جنين 
اإلنسان  قضية  تــنــاول  فــي  بجرأته   ،2002 الــعــام 
التي  الدرامية  البكائيات  عن  بعيداً  الفلسطيني، 
الــدرامــا  أعــمــال  طبعت  التي  الغالبة  السمة  كانت 
العربية التي تناولت هذه القضية، ونجح في تقديم 
يعيش  الذي  اإلنسان  حياة  قصة  عن  جديدة  صورة 

على مرمى من الرصاص.

ــدة  ــن وح ــة م ــع ــاح« صــــوراً رائ ــي ــت والــتــقــط »االج
ــا لــجــأت  ــدم ــن ــك الــفــتــرة، ع ــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مـــن ت
لحماية  المهد  كنيسة  إلى  المقاومين  من  مجموعة 
واستقبلهم  اإلسرائيلية  القوات  مطاردة  من  أنفسهم 
رجال الكنيسة استقبال األبطال ووقفوا إلى جانبهم 
الفلسطينية  للوحدة  نموذجًا  مقدمًا  النهاية،  حتى 
في  الراهنة  األوضاع  ظل  في  األنظار  عن  يغيب  بات 

الفلسطينية. األراضي 
ويذكر أن فوز »االجتياح« بذهبية »االيمي أورد«، 
ومستهلكيها  الدراما  صناع  على  تفرض  فرصة  يمثل 
المهنية،  وأولــويــاتــهــم  حساباتهم  ـــادة  إع ــرب  ــع ال
إمكانية  »االجــتــيــاح«  بـ  العالمي  االحتفاء  يؤكد  إذ 
الدراما  سجن  تم  التي  المغلقة  الدائرة  من  الخروج 
التلفزيونية داخلها، بقليل من الجرأة على المستوى 

مع  المضمون،  فــي  أو  الشكل  فــي  ــواء  س اإلنــتــاجــي، 
والميزانيات  اإلمكانات  توفير  من  ذلــك  يتطلبه  ما 

المناسبة.
من  ــاح«،  ــي ــت »االج ــوري  ــس ال المسلسل  أن  يــذكــر 
ومن  الماجري  شوقي  وإخراج  سيف  رياض  تأليف 
وعلى  والعرب  السوريين  النجوم  من  نخبة  بطولة 
وصبا  قندلفت  وديما  النوري  عباس  النجم  رأسهم 
ونادرة  النوري  وعباس  نصار  وإياد  رياحنة  ومنذر 
وزهير  القباني  ومحمد  المشيني  ونبيل  ــران  ــم ع
في  العمل  تصوير  تم  وقــد  نجم،  ونضال  النوباني 
ــام  وق الفلسطينية  المخيمات  بعض  ــي  ف ــة  ــوري س
تم  التي  الحربية  المعدات  بتقديم  السوري  الجيش 
وخافه  والمدافع  الطائرات  مثل  بها  العمل  تصوير 

وأستغرق تصوير قرابة ستة أشهر.  

جبران  خليل  )جبران  مسلسل  عرض  السورية  الفضائية  بدأت   [
المالك الثائر( الذي يتناول قصة حياة األديب والشاعر اللبناني المبدع 
في  والدته  منذ  جبران  سيرة  المسلسل  ويروي  جبران،  خليل  جبران 
الواليات  إل��ى  يهاجر  أن  قبل  1883م  العام  اللبنانية  )ب��ش��ّري(  بلدة 
المتحدة ويقيم في مدينة بوسطن األميركية أواخر القرن التاسع عشر 
سوزان  الفنانة  وتقوم   ،1931 العام  نيويورك  مدينة  في  وفاته  وحتى 
دور  سعد  الفنان  يجسد  بينما  جبران،  والدة  )كاملة(  بدور  الدين  نجم 
الوالد )خليل(. ويشارك في المسلسل ما يقرب من ستين ممثاًل بينهم 
ديمة  سلطان،  صفاء  المصري،  سامر  الحلو،  فارس  مسعود،  غسان 
الزين،  أحمد  جانب  إلى  سورية،  من  العظيم...  عبد  جيهان  قندلفت، 
حب  قصة  جمعتها  التي  زي��ادة  مي  ب��دور  تقي  ورش��ا  م��ك��رزل،  ميرنا 
كبيرة مع جبران... من لبنان. ويتناوب على تجسيد شخصية جبران 
حداد،  شادي  وأخيرًا  رمضان،  وعلي  حمدان،  زين  هم  ممثلين  ثالثة 
من  والعمل  جبران،  لحياة  المختلفة  العمرية  المراحل  تشمل  بحيث 
أما  أتاسي،  ف��ردوس  محمد  وإخ��راج  سيريس  نهاد  وسيناريو  تأليف 
من  وستكون  برمدا،  شهد  الشابة  للفنانة  فهي  والنهاية  البداية  أغنية 

ألحان الفنان الكبير منصور الرحباني.

] أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن عدم مرافقة زوجها إلى 
موناكو إلستالم جائزة الميوزيك أوارد يعود إلى انشغاله الكبير في 
وقالت  الثنائي،  بين  محتمل  انفصال  عن  أشيع  ما  عكس  على  بيروت 
األربعاء  يوم  ُحّدد  سفري  موعد  لكن  معي  السفر  يتمنى  فادي  »كان 
مواعيد  لديه  كان  وفادي  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  من  الخامس  في 
عمل لم يستطع تأجيلها. فلديه مرضى وهو ملتزم بواجبه تجاههم، 
لكنه كان معي في كل خطوة أخطوها«. وأضافت نانسي »أنني أعيش 
أي  بيننا  يحصل  لم  اليوم  ولغاية  كاملة  انسجام  حالة  في  زوجي  مع 

سوء تفاهم«.
الذي  فستانها  سعر  عن  اإلجابة  نانسي  رفضت  أخرى  جهة  من 
كانت  وه��ي  ب��اري��س،  في  غابانا«  أن��د  »دولتشي  ماركة  من  اشترته 
كلفة  أن  أك��د  البعض  أن  علمًا  واح���دة.  دفعة  فساتين  ثالثة  اشترت 

الفستان الذي ارتدته في الحفل بلغت ما يقارب ال� 15 ألف دوالر. 

سعر فستان نانسي عجرم
 في »الميوزيك أوارد«!

له  البعض  اتهام  عن  تردد  ما  حماقي  محمد  المطرب  نفى   [
بأنه دنجوان وله عاقات عاطفية مع الكثير من الفنانات.

اهلل  يعطيه  أن  المعقول  من  فليس  كثيراً  ربه  يراعي  أنه  وأكد 
هذه  المقابل  في  رده  ويكون  الناس  وحب  والموهبة  النجاح 
االلتزام  هو  النعم  هذه  على  الرد  ان  يرى  وانه  المشينة  األفعال 

والسير في الطريق المستقيم.
الفني  بالوسط  فنانة  بأية  االرتباط  رفضه  حماقي  وأعلن 
ليس لكونها فنانة ولكن ألن طبيعة الحياة بينهما بعد الزواج 

ستكون صعبة بسبب التزامات وارتباطات كل منهما.
إلى  المقبلة  األيـــام  ــال  خ يسافر  ــوف  س ــه  أن حماقي  ــد  وأك
أيمن  تأليف  »وافتكرت«  ألغنية  جديد  كليب  لتصوير  رومانيا 

بهجت قمر وألحان تامر علي وتوزيع تميم.
رومانيا  في  أيــام   3 يستغرق  سوف  التصوير  أن  وأضــاف 

وبعد ذلك يتم استكمال التصوير في شرم الشيخ.
شركة  مسئولي  وبين  بينه  دارت  التي  المفاوضات  وعن   
»روتانا« قال حماقي إنه أغلق هذا الباب تمامًا ووقع عقداً مع 

شركة »صوت الدلتا« ينص على تقديم 3 ألبومات.
حسني،  تامر  وبين  بينه  خــاف  أي  ــود  وج حماقي  ونفى 
كل  يكن  بــل  الصحة  مــن  لها  أســـاس  ال  شائعات  انــهــا  مــؤكــدا 
رفض  بشأن  تردد  ما  واصفا  زمائه،  لجميع  والتقدير  االحترام 
تامر الغناء معه في إحدى الحفات األخيرة بأنه »كام جرايد 

وال يمت إلى الحقيقة بصلة«.

مها  لبو أ من  ء  نتها ال ا من  ة  مير أ بة  لشا ا بة  لمطر ا بت  قتر ا  [
كة  شر ــع  م ن  و لــتــعــا بــا  ، يــبــًا قــر حــه  لــطــر تستعد  ي  لـــذ ا  ، ل و أل ا

. ت ئيا لمر ا و ت  تيا للصو  » نا تا و ر «
م  حــســا  » نـــا تـــا و ر « ــة  ك ــر ش فـــي  ـــي  م ـــا ع إل ا ل  ــو ــئ ــس ــم ل ا ل  قــــا و
 : نية و لكتر إل ا لفنية  ا قع  ا لمو ا حد  أل يح  تصر في  مصطفى 
 ، ن آل ا حــتــى  ت  غــنــيــا أ خــمــس  د  ا ـــد ع إ ــن  م ة  ــر ــي م أ نــتــهــت  ا
ي  ــر ــج ي و  ، يـــد لـــجـــد ا م  ـــو ـــب ل أل ا ـــي  ف ــا  ــه ح ــر ط ــم  ــت ــي س و
  . » ممكن قت  و ب  قر أ في  حه  طر ليتم  م  لبو أل ا ل  ستكما ا
ر  ا ستقر ال ا تم  لتي  ا ت  غنيا أل ا ن  أ مصطفى  ــح  ض و أ و
يمن  أ ت  كلما  » ك معا يتي  نها «  : هي  ، ن آل ا حتى  عليها 

 » ح بسر لما  كتير  » و  ، هــيــم ا بــر إ حمد  أ يــع  ز تــو و يحيى  محمد  لحن  و قمر  بهجت 
قلت  لو  » و  ، ب يعقو ني  ها يع  ز تو و ي  و لصا ا محمد  لحن  و  ، ضي لقا ا هند  ت  كلما
 » حبيت » و  ، قي ا شر ليد  و يع  ز تو و ي  و لصا ا محمد  لحن  و ز  ا ز لر ا عبير  ت  كلما  » له
هي  و  » بيك يشه  عا « غنية  أ و  ، ر نو يع  ز تو و ل  جما مي  ا ر لحن  و طعيمة  مير  أ ت  كلما

. ر كو مد ق  ر طا يع  ز تو و ر  شو عا مر  تا لحن  و  ، يم لكر ا عبد ني  ها ت  كلما من 
مت  قد ي  لذ ا  »2 ميشن  نا  تا و ر « م  لبو أ ل  خا من  ن  كا ة  مير أل ر  ظهو ل  و أ ن  أ كر  يذ
يع  ز تو و عــي  فــا ر محمد  ن  لــحــا أ و ت  كلما  » فــي خــو كــل  «  : هما غنيتين  أ له  خا مــن 
ليد  و ج  لمخر ا مع  كليب  يو  لفيد ا يقة  بطر ها  ير تصو تم  لتي  ا و  ، ب ها لو ا عبد يم  كر
يع  ز تو و ر  شو عا مر  تا ن  لحا أ و هلل  ا عبد ر  د نــا ت  كلما  » ي غير لكش  ما » و  ، د محمو

. ب يعقو ني  ها

] حلقة جديدة من حلقات البرنامج الثقافي »نلتقي مع...« تستضيف 
التي  الحاج  روضة  السودانية  واإلعامية  الشاعرة  حبيب،  بروين  فيها 
من  ومذيعة  شاعرة  وهي  الشعراء«،  »أمير  ظاهرة  في  مؤخراً  اسمها  برز 
المطبوعة:)عش  الدواوين  وصاحبة  السودان،  شرق  »كسا«  مواليد 

القصيد، لك إذا جاء المر، للحلم جناح واحد(.
رحلة  بشأن  خاص  حوار  في  المميزة  ضيفتها  مع  بروين  تبحر  حيث 
تنسى  أن  دون  مــن  الكلمات،  وجــنــان  الشعر  وطــريــق  األولـــى  ــراءات  ــق ال
التطرق بالحديث عن تجربتها في برنامج »أمير الشعراء« وهل يمكن أن 

تكون هناك أميرة للشعر العربي المعاصر.
كما يتطرق الحوار إلى الخارطة الشعرية السودانية وتجارب الشعراء 
عبدالحي،  محمد  التوم،  عثمان  نجاء  أمثال:  السودان،  في  والشاعرات 
محيي الدين فارس، محمد الفيتوري، ورأيها بالشعراء المتصوفة، كابن 
ومستقبل  العربي  الشعر  ومهرجانات  والــحــاج،  ــارض  ف ــن  واب عربي 
الكتب،  في  القراءة  وتراجع  والصورة  الفضائيات  هيمنة  ظل  في  الشعر 
الشعرية،  األشكال  بين  والــصــراع  اللهجة  عن  الحديث  إلــى  باإلضافة 

والقضايا التي ينبغي على الشعراء والشاعرات اإليمان بها.
تبث هذه الحلقة يوم السبت 6 ديسمبر/ كانون األول الساعة 20:30 
بتوقيت اإلمارات، واإلعادة الجمعة 12 ديسمبر 15:30 بتوقيت اإلمارات 

على شاشة قناة دبي.

العواملة يتسلم ذهبية »األيمي أورد« عن فئة األعمال العالمية الطويلة

»االجتياح«... ينتقل بالدراما التلفزيونية العربية إلى العالمية
مرة  ألول  التلفزيونية  الدراما  مجال  في  عالمية  جائزة  أرفع  االجتياح  مسلسل  انتزع   [
في تاريخ الدراما العربية، بفوز مسلسل »االجتياح«، الذي حمل توقيع المنتج طالل عدنان 
األكاديمية  تمنحها  التي  أورد«  »االيمي  بجائزة  اإلعالمي،  لإلنتاج  العربي  والمركز  عواملة 
حفل  في  الطويلة،  العالمية  المسلسالت  فئة  في  إنتاج  أفضل  عن  التلفزيونية  للفنون  الدولية 

ختام المسابقة ليلة االثنين.

بالتعاون مع شركة »روتانا«

أميرة تستعد لطرح أول ألبوماتها

حماقي: لست »دنجوان«

روضة الحاج في ضيافة بروين حبيب مسلسل عن جبران خليل جبران

] يبدأ الفنان الكبير نور الشريف تصوير فيلمه الجديد »نقطة نور« 
في يناير/ كانون الثاني المقبل مع المخرجة هالة جالل، المأخوذ عن 

رواية لألديب الكبير بهاء طاهر بنفس العنوان.
بطولته  في  وتشارك  فضل،  بالل  السيناريو  له  كتب  نور«  »نقطة 
حي  في  تصويره  يتم  أن  المقرر  ومن  اللوزي،  يسرا  الشابة  الممثلة 
السيدة زينب، حيث يتناول الفيلم حياة إحدى األسر المتوسطة هناك 

في فترة التسعينيات.
أنس  الديكور  بمهندس  استعانت  قد  جالل  هالة  المخرجة  أن  يذكر 
ومن  الفترة،  تلك  ف��ي  الحي  لشكل  مشابه  دي��ك��ور  لبناء  أبويوسف 

المقرر أيضًا أن يتم التصوير في إحدى الشقق الفقيرة في الحي.
الشابة  الفنانة  بدورها  تقوم  التي  »لبنى«  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
في  رغبتها  بسبب  عائلتها  مع  تصطدم  ثرية  فتاة  وهي  اللوزي،  يسرا 
جديد  بوجه  المخرجة  تستعين  كما  فقيرة،  أسرة  من  بشاب  االرتباط 

ليؤدي دور الشاب.

نور الشريف 
يبدأ »نقطة نور«


