
ـزيـد من الـتحـضـيـر من اجل اخلروج من حتـتـاجون 
ازمة العمل.
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تتخد قـرارا سلبيا بعد تـعرضك لضغوط من الشريك
في العمل.
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تتابع مـوضوع احد أفراد عائلته مع االهتمام به .يوم
السعد االربعاء.
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ـا يـثـير الـبـعض قـد يـدخل في جـدل داخل الـعـائـلـة 
مشاكل جديدة.
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ا يـتـسبب في صـروفـات  قد تـتـعرض لـلـكثـيـر من ا
تعكير مزاجك. رقم احلظ .9

¡«“u'«

الي ـواجه مع الشـريك العـاطفي وا الوقت يـضعكم 
.يوم السعد الثالثاء.
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ــزاج ومـتــوتــر وذو رد فـعل الـكــثــيـر يــبــدو عـصــبي ا
سريع.رقم احلظ 2.
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ــواجــهــة في الــعــمل و الــبـيت حــالــة من الـضــيق و ا
تاعب صحية. تتعرض بسببها 
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زيد من التأني في اتخاذ تبدون أكـثر توترا وبحاجـة 
قرار.
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ـال ــواضـيـع لـهــا صــلــة بــا انـتــبه أثــنــاء الــتــعــامل 
والشراكة.رقم احلظ .6

Ë«b «

قـد تتغـير الحـقا الظـروف من حولكم بـالسـفر البـعيد 
. .يوم السعد االثن
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ـتـاعب الـنـفــسـيـة واجلـسـديـة تـسـتـعـيـد طـاقـتك بـعـد ا
بشكل تدريجي.رقم احلظ.4
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اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افـقـيـا فـقط ضـمن خـانـات الـدوائـر
ــطــلــوبـة: حتــصل عــلى الــكــلــمـة ا

(مطربة لبنانية):
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 2-قنابل ارضية
 3-منطقة سعودية

 4-احاكيه
 5-تقاليد ثابتة

 6-من احلواس اخلمس
 7-تأكيد الشيء

 8-الرسم على اجللد
 9-جزء من الواحد

 10-جبال اوربية شهيرة
 11-مدينة مغربية
 12-مدينة جزائرية

 13-يزوال
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ــطـــرب الــفــلــســطـــيــني مــحــمــد أطــلق ا
عساف?أغنيـة جديـدة كرمالك أنت وهي
مـقـدمـة (تــتـر )مـسـلــسل عـروس بـيـروت
ـرتــقب وهــو الـنــســخـة الــلــبـنــانــيـة من ا
ـســلـسل الــتـركي عــروس إسـطــنـبـول. ا
مـثل الـتونـسي ظـافر سـلـسل بطـولـة ا ا
ـمثـلتـان الـلبـنانـيتـان كارمن العـابدين وا
بــصـــيـــبص وتـــقال شـــمــعـــون. وهي من
كلمـات الشاعـر نزار فرنـسيس وأحلان
وتـوزيع مـيــشـال فـاضل.وطــرح األغـنـيـة
بــالــتــزامـن مع حــلــول عـــيــد مــيالده في
االول من أيـــلــــول. وكـــان آخـــر أعـــمـــال
عـسـاف أغــنـيــة بـصــراحـة الـتـي حـقـقت
جناحا كبيرا ونسبـة مشاهدة علية عبر
يـــــوتــــيـــــوب وهي مـن كـــــلــــمـــــات رامي
الـعــبــودي احلــان عــلي صــابــر تـوزيع

عثمان عبود.

ــمـــثــلــة { الـــبــنـــدقــيــة  –وكـــاالت - حــصـــلت ا
الـتي قـامـت بـبـطـولة اخملـضـرمـة جـولي آنـدروز 
أفالم أحـبـهـا اجلـمـهـور بـشـكل مـؤثـر مـثـل ماري
ـوسـيـقى عـلى جـائـزة إجناز بـوبـيـنـز وصـوت ا
الـعمر في مـهرجان الـبندقيـة السيـنمائي. وقالت
آنـدروز (إنــهـا مـحـظـوظـة بـإنــغـمـاسـهـا الـطـويل
والـالمع في السيـنمـا). ورفعت آندرو ( 83عـاما)
جـائـزة األسـد الـذهـبي وقـبـلـتـهـا وسط تـصفـيق
احلـــاضــرين.وأضـــافت( مــا زلت أتـــعــجب من
حـقـيـقـة أنـني كـنت الـفـتـاة احملـظـوظـة الـتي
طُـــــــــلـب مــــــــنـــــــــهـــــــــا أداء هــــــــذه األدوار
الـرائعة).وكانت آنـدروز قد حصلت على
جـائزة أوسكار سنة 1965 عن دورها
كـمربية طـيبة القـلب في فيلم ماري

بوبينز.
الـــــــــــى ذلــــــــــك
يـــنــافس فــيــلم
عـن فـــضـــيـــحـــة
اوراق بـنمـا  على
جــــــائــــــزة األســــــد
ـــهــرجــان الـــذهــبي 
الــبــنـدقــيــة  وهـو من
بـطـولـة مـيـريل سـتريب
الـــنـــجـــمــة األمـــريـــكـــيــة
الـــفـــائــزة بـــالـــعـــديــد من
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عـمـد كـريس بــويـسـون خـطــيب الـنـجـمـة
يـة  كاتي بـرايس إلى التـخلص من العـا
جــمـيـع مـقــتــنــيــاتـهــا بــعــدمــا أن خــانـته
وهجرته من أجل عامل بـناء.وبحسب ما
رصـدتـه عـدســات صــحـيــفــة ديـلـي مـيل
البـريطـانيـة يُـمكن رؤيـة كيف بـدا كريس
غـاضـبًـا ومالمح الـتـجـهّم واضـحـة عـلى
وجهه وهو يُخرج مقتنيات كاتي برايس
ـاضية. خارج منـزله في لنـدن اجلمـعة ا
وجمع كريس الـعديد من مـقتنـيات كاتي
في أكياس قـمامة وكـان واضحًا لـلغاية
أنه ال ســبــيل لــلــرجــوع حــيث تــخــلّص
أيضًـا من مـقـتـنيـات أبـنـائـها من بـيـنـها
وسادة مكـتوب علـيهـا هارفي وهو اسم
ابن كاتي األكبر ب األشياء التي أُلقي
بها في سـيارة والـتي تكدّست داخـلها.
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اإلخــتــصــاص في الــطب الــنــفــسي واالديب الــعــراقي
صــدر له عن دار الـــورشــة الــثــقــافــيــة اجلــزأين االول
والـــثــانـي من كـــتــاب (دلـــيل احـــتالالت االمـــبــريـــالـــيــة
االمــريـكـيـة وضــحـايـاهــا مـنـذ عـام  1798حــتى الـوقت

احلاضر).

d³Oš ` U

ـصور الـصحفـي العراقـي تماثل ا
لـلـشـفـاء من عـارض صحـي ألزمه
الــرقـود في مــديـنــة الـطب بــبـغـداد
ايـاما عدة. وتلقى تمنيات االوساط

االعالمية بالصحة والعافية.
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النـحات الـعـراقي اقام مـعرضـا في شارع الـثقـافة في
الـناصـرية ضم أكـثـر من خمس وعـشـرين عمال له من

النحت على الطابوق.
p¹b « wKŽ

ــطــرب الـســوري احــيـا في ثــاني أيــام الـدورة الـ 61 ا
عرض عـرض دمشق الدولي حفال فنيا على مسرح ا
واويل واغاني مقـدما مجمـوعة من ا في الهـواء الطلق 

وطنية واخرى عاطفية.
6ſ wKŽ

ي االردني قدم قـراءة نقـدية في اجلـلسـة التي االكـاد
اضي اقـامـهـا بـيت الـثـقـافة والـفـنـون مـسـاء الـثالثـاء ا

حول ديوان (ندى الفجر آت) للشاعر علي أبو بكر.
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ركز طـرب السوري احيا حـفال غنائيا عـلى مسرح ا ا
ـديـنـة درعـا ضـمن فـعـالـيـات الـيوم الـثـقـافي الـعـربي 
مقدما عددا من األغاني هرجان الثقافي  األخيـر من ا

التراثية والطربية.
f³OŽœ Íb−

الكـاتب االردني اقـام له مـنتـدى الرواد الـكـبار الـثالثاء
اضـي حفل تـوقيع روايـته (حكـايات الـدرج) بأمـسية ا

ادارتها القاصة سحر ملص.
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مديـرة مركز العـراق للتـدريب على التـرجمة التـحريرية
ـأمــون لـلـتــرجـمـة والــنـشـر والـفــوريـة اعـلــنت ان دار ا
دة ستـقيم دورة (تـعـليم الـلـغة االنـكـليـزية - مـتـقدمـة) 

ركز. شهر بدءاً من  15 أيلول اجلاري  على قاعة ا

جـوائــز األوسـكـار والـتي تـشـارك من خالل فـيـلم
ــغــسـلــة (ذا لــونــدرومـات) في حتــقــيق بــشـأن ا
تـعـامالت مـالـيـة غـامـضـة و الـفـيـلم مـقـتـبس عن
ـالــيـة ـعــامالت ا فــضـيــحــة تـســريب بـيــانــات ا
عـروفـة بـاسم أوراق بنـمـا.ويـسعى اخلـارجـيـة ا
الـفيـلم الذي أنـتجـته شبـكة نـتفـليـكس إلى شرح
تــداعــيـات هــذه الــتـســريــبـات من خـالل قـصص
أبـطـاله. ويضـم طاقم الـعـمل جنومـا آخـرين مثل
جـاري أولـدمـان وأنـطـونيـو بـانـديـراس وشارون

ســتـون. وعُـرض الــفـيـلم ألول مــرة في مـهـرجـان
اضي.وفي الـفيلم الـبنـدقيـة السـينـمائي األحـد ا
يـتـحــدث أولـدمـان وبـانـديـراس الـلـذان يـلـعـبـان
دوري احملــــامـــيـــ يـــورجـن مـــوســـاك ورامـــون
فـونيـسكـا للـمشـاهدين مـباشـرة ليـسردا الـقصة
ـشـاهـدي من وجــهـة نـظـرهـمـا.ويــشـرح االثـنـان 
الــفـيـلم عــالم الـشـركــات الـوهـمـيــة واحلـسـابـات
اخلــارجــيــة. وتـدور األحــداث حــول الــتــعـامالت
الية غير القانونية والفساد مرورا بالعديد من ا

ـكـسـيك ـتـحــدة وا الــدول كـالـصـ والــواليـات ا
ودول الــكــاريــبي.  وقــالت ســتــريب في مــؤتــمـر
ــة ال تــمــر دون ضــحــايــا صــحــفـي (إنــهــا جــر
والـكثير من ضـحاياها صـحفيون). واسـتشهدت
سـتـريب بـالصـحـفيـة دافـني كـاروانا جـالـيتـسـيا
الــتي اغــتـيــلت خالل حتــقــيق اسـتــقــصـائي عن
الـفساد في مالطا. و(ذا لوندرومات) أحد فيلم
تــنـافـس بـهــمــا نـتــفـلــيــكس عـلـى جـائــزة األسـد
هرجان البندقية والتي فازت بها شبكة الـذهبي 
اضي عن احملـتـوى التـرفـيـهي الشـهـيرة الـعـام ا
ـمـثل جـود لـو حملـة فـيــلم (رومـا). الى ذلك قـدم ا
من مـسلـسله البـابا اجلـديد (ذا نيـو بوب) الذي
تـدور أحـداثـه في نـفس عـالم مـسـلـسـله الـسـابق
الـبــابـا الـيـافع (ذا يـاجن بـوب) لـلـمـخـرج بـاولـو
ســـوريـــنــــتـــيـــنـــو فـي مـــهـــرجـــان الــــبـــنـــدقـــيـــة
ـسـلــسل اجلـديـد الــسـيـنــمـائي.ويــعـود لـو فـي ا
لـتـجسـيـد شخـصيـة لـيني بـيالردو الـذي أصبح
الــبــابــا بــيــوس الــثــالث عــشــر وهــو أول بــابــا
أمـريـكي في التـاريخ.وبعـد أن تـدخل الشـخصـية
الـتي يلـعبـها لـو في غيـبوبـة تُنـتخـب شخـصية
ـمـثل جـون مالـكـوفـيتش مـعـقـدة يلـعب دورهـا ا
لـتحتل الكرسي البابوي حتت اسم البابا يوحنا
بــولس الـثــالث. وعُــرضت حـلــقـتــان من حـلــقـات
ـهرجـان الذي ـسـلسل الـتسع أمـس األحد في ا ا

قبل.  تستمر أنشطته حتى السبت ا
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ـصــريــة نـيــلــلي كـر  لــفــيـلم ــمـثــلــة ا أنـضــمت ا
(نوسـتاجليا) اذ انها ستظـهر فيه كضيفة شرف
ـصـري  خالـد الـصاوي ومن مـثل ا الى جـانب ا
ـــقــرر أن تــبـــدأ الــتـــصــويـــر في الــفـــيــلم خالل ا
ـقبل. الـفـيلم من تـأليف منـتـصف تشـرين األول ا
محـمـود حـمدان وإخـراج مـحمـد سالمـة ويـغلب
علـيه الطابع الرومانسي. ويعرض لكر حاليا في
صـاالت السيـنما فيـلم الفيل األزرق 2 من بـطولة كر
عـبـد الـعـزيـز وهـنـد صـبـري وهـو من تـألـيف أحـمـد مـراد
وإخراج مـروان حامـد ويـحقق جنـاحا بـاهرا واقـباال واسـعا

من قبل اجلمهور.
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ــوسـيــقـار عـمــر خـيــرت بـاقـة من قـدم ا
أشـهر مؤلفـاته التي اقترنت في وجدان
ـاضـيـة اجلـمـهـور عــلى مـدى الـعـقـود ا
بـأعمال تلفزيونية وسينمائية في ختام
مـهـرجـان الـقـلعـة لـلـمـوسـيـقى والـغـناء
ـاضي.وعـلى بـالــقـاهـرة مـســاء األحـد ا
ـكشـوف بـقلـعة صالح مـسـرح احملكى ا
الــدين جــلـس خــيــرت خــلـف الــبــيــانــو
لــيــعــزف عــلى مــدى ســاعــة مـوســيــقى
(الــلـقــاء الـثــاني) و(قـضــيـة عم أحــمـد)
و(غـوايش) و(مـسـألـة مـبـدأ) و(الـبـخيل
سلـسالت واألعمال وأنـا) وغيرهـا من ا
الـــدرامــيـــة.رافـــقت خـــيــرت فـي احلــفل
مـجموعـة من العازفـ من بينـهم عازفة
الــهــارب مــنــال مـحــيـي الـديـن وعــازفـة

ــبـا نـســمـة عـبــد الـعـزيــز.وشـهـد ـار ا
احلـفل إقبـاال كبـيرا من جـمهـور ينـتمي
إلى فـئات اجـتـماعـيـة وعمـرية مـخـتلـفة
ـناسـبة التي انـتهـز الفـرصة حلـضور ا
أقـيـمت خـارج أسـوار دار األوبـرا حـيث
اعـتاد خيرت ( 70عـاما) تـقد حفالته.
وتــقـــول وزارة الــثـــقــافـــة إن عــدد رواد
هرجان الـدورة الثامنة والـعشرين من ا
الـذي أقيم على مدى أسبوع بلغ نحو
ألــفــا.و ســبق حــفل عــمــر خــيــرت 130
عـرض لفـرقة سوهـاج للـفنون الـشعـبية
قـــــدمـت خاللـه لـــــوحـــــات غـــــنـــــائـــــيــــة
واســتـــعـــراضــيـــة من جـــنــوب مـــصــر.
وتـأسـس مـهـرجــان الـقـلــعـة عـام 1990
هرجانات الصيفية في ويـعد من أبرز ا

مصر.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6446 Thursday 5/9/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6446  اخلميس 6 من محرم  1441 هـ 5 من ايلول (سبتمبر) 2019م

جولي اندروز تمسك بجائزة إجناز العمر

غني { لوس اجنلوس  –وكاالت - معاناة كبيرة عاشها ا
الكندي  جاس بيبر بسبب الشهرة التي حققها بشكل كبير

منذ أن كان بعمر صغير وهو األمر الذي أثر سلباً على
حياته.وفي رسالة طويلة نشرها عبر صفحته اخلاصة على أحد

مواقع التواصل اإلجتماعي أشار بيبر إلى (الضغوطات
الكبيرة التي إضطر حتملها منذ ان كان طفالً بسبب شهرته)
وأكد (أن األموال الكثيرة التي حصل عليها في هذه السن
الصغيرة عندما كان يبلغ  13عامًا هي السبب في إدمانه

للمخدرات وإصابته باالكتئاب) فقال: (لقد حتولت من طفل
ينًا ويسارًا). عادي لشخصية مشهورة يتهافت عليها الناس 
وعن تعاطيه اخملدرات قال:(أصبحتُ مدمنًا للمخدرات وال
أستطيع االستغناء عنها حتولت لشخص ال يحترم النساء
وابتعدت عن كل من أحبني وكان يسيطر عليّ الشعور

بالغضب والتفكير االنتحاري طوال الوقت). وذكر ايضًا أن
الشفاء من اإلدمان استغرق وقتًا كبيرًا للغاية وكلفه ذلك فساد
كل عالقاته. وفي اخلتام وجه شكره لكل من وقف إلى جانبه
وأشار إلى (أن زواجه من هايلي بالدوين كان من أكثر األمور

الصحيحة التي حصلت في حياته).
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نصور ببغداد ضيف مؤخرا مسرح  ا
فرقة عـمو سعـيد السـورية التي قدمت

عـرضـ لالطـفـال وابـنـاء الـشـهـداء 
تنظيمهما بالتعاون مع دائرة السينما
ــسـرح .وشـارك الــفـرقــة في تـقـد و ا
العرض الفنان السوري محمد اجلراح
الذي قال وفقـا لصفحة دائـرة السينما
ـسرح في (فـيـسبـوك) (هـذه زيارتي وا
األولى إلـى وطـــني الــــثـــانـي الـــعـــراق
الغـالي على قـلب كل عربي و لـن تكون
الـــزيــارة األخـــيــرة فـــهـــنــاك مـــشــاريع
مستقبلية ستجمعنا مع فناني العراق
األعزاء والذين عملت معهم عدة أعمال
درامـيـة ).وعن الـهـدف من زيـارته هـذه
ـهمـة فـنـية قـال(الـيـوم انا في بـغـداد 
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تـربـوية تـهـتم بـتقـد عـرض مـسرحي
خاص لعوائل و اطفـال شهداء العراق
و أبـطــاله من اجلـرحى يــحـمل عـنـوان
(فـلــة و األقـزام) تـقــدمـهــا فـرقــة (عـمـو
ـسرحـية بـالتـعاون مع دائرة سعـيد) ا
سـرح التي قـدمت لنا كل السـينمـا و ا
الـتـسـهـيالت و الـعـون الـكـبـيـر في ذلك
ـديـرهـا الـعـام أحـمـد حـسن مـتـمـثـلـة 
موسى و الفنـان مازن محمـد مصطفى
ـنصور سـارح و كادر مـسرح ا مديـر ا
ــنــاســبــة و من جــمــيــعــا .. و بــهــذه ا
خـاللــــكـم نــــوجه دعـــــوة الى جـــــمــــيع
نظـمات غيـر احلكومـية أيضـا لتبني ا
انـتـاج عـروض خـاصـة بـالـطفـل لكـونه
يـحـتـاج منـا الـكـثيـر لـبـناء شـخـصـيته
ـسرح في ذلك.. والسيـمـا تفـعيل دور ا
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ـواضـيع كـثـيـرة حـدثت لـيس كـمـرجع 
لـفــنــانــ فـقط ولــكن لــكل االجتــاهـات
وسيشعر بهذا الفيلم واجلرح النفسي
الـعــمـيق كل من كـان لـه مـوقف وكـلـمـة
ـوهـبـته لـكي يـثـبت ورأي حـتى ولـو 
هو ضد االسـتبداد والـظلم).. ويضيف
(أشعر بأن هذا العـمل سينجح جناحاً
زج ا يحمـله من طابع غريب  كبيـراً 
بـ الـدرامـا والـسـايـكـولـوجـيـة وكـنت
وضوع ألنه يجب حذراً عندما كتبت ا
أن يأخذ عمقاً كبـيراً في التعبير).. اما
عـن فـريق الــعـمل فــيـقـول( مــعي فـريق
ــمـثــلـ الـذي ضـخم من الــفـنــانـ وا
جــاءوا طــوعــا لــكي يــكــونــوا في هــذا
ـهرجـان اجلـمـيل والذيـن أكن لهم كل ا
االحـتـرام والـتـقـديـر. الــقـائـمـة طـويـلـة

وأيضـا نقدم دعـوة للفـنان الـعراقي
ـهرجـانات و الـعروض للـمشـاركة في ا
التي سـتقام في دمـشق) .وكان اجلراح
ــسـرحي بـأغـنـيـة قــد افـتـتح الـعـرض ا
األحـرف األبجـديـة التـي حمـلت مـعاني

وطنية عربية بليغة .
 عـــلى صــعـــيـــد اخــر يـــواصل اخملــرج
الـعـراقي جـعفـر مـراد تـصويـر مـشـاهد
فـيـلـمه الـسيـنـمـائي اجلـديـد و الذي لم
يسـتقر عـلى اسمه الـنهـائي بعد.. وفي
ـــوقع دنـــيــا فن قـــال مــراد عن حــديث 
الفيـلم(عملي اجلـديد هو درامـا عراقية
ذات طـابع سـايـكولـوجي روائـي طويل
أناقش فـيه بعـضاً من الـظلم الذي وقع

 . على فنان عراقي
في احلـقــيـقـة انــا جـعــلت هـذا الــفـنـان

واالسـمــاء كــثـيــرة وجـمــيــعـهم كــانـوا
ــوضـوع جــداً.وهم:فالح مـهــتــمــ بــا
هاشم سالم زهرة محمـد عطا سعيد
ــان شــفــاء جــبــر يــاســ مــاهــود ا
ــبــارك مــعــاذ الـولي جنــيب ســالي ا
مـحـمـد الـعـسكـري جـاز ويـنـهـام علي
ـوسـوي داني دارن يـاسـمـ لـيـلى ا
ـشـاط والطـفل أمـير ابـراهـيم فائـزة ا
عـــمــار وشــكـــر جــزيل لـــلــفـــنــان عــلي
وسوي الذي تبرع بـلوحاته اجلميلة ا
ــوســـيــقى لــلـــفــيـــلم. قـــام بــتـــالــيـف ا
الـتـصـويـريـة الـفـنـان الـبـريـطـانـي جاز
ويـنـهـام) مـوضحـا (الـعـمل هـو تـمويل
ذاتـي واجلـــــمـــــيـع جـــــاءوا بـــــكـل حب
وتــعــاون لـكي يــكــونـوا جــزءاً من هـذا

الفيلم).

لقطة من مهرجان قلعة صالح الدين


