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شاركون في مسرحية (نفايات) يلتقطون صوراً تذكارية في مرحلة التدريب b¹bł qLŽ∫ ا
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ــمـثل يـثــيـر فــيـلـم درامي نـرويــجي بـطــولـة ا
اخملـضـرم سـتـيالن سـكـارسـجـارد مـشـاعـر
احلـن إلى زمن الـشبـاب واألماكن الـطبـيعة
ـاضي ولكن مـؤلف الروايـة التي ـرتبطـة با ا
أخــذ الـفـيــلم عـنـهــا يـقـول إن ارتــفـاع درجـة
حــــرارة األرض لــــيــــست الــــرســــالــــة الــــتي
يـسـتـهـدفـهـا الــفـيـلم. وفـيـلم (أوت سـتـيـلـيـنج
هــورســيس) مــأخـوذ عن روايــة بــيـعـت عـلى
نـــطـــاق واسع لـــلـــكــــاتب الـــنـــرويـــجي بـــيـــر
بيترسون.وتروي القصة ذكريات رجل مسن
عن أيـام الـصيف الـتي قـضـاهـا في طـفـولته
فـي غـــابـــات شـــرق الـــنـــرويج حـــيث اتـــخـــذ
قــرارات أثـــرت عــلـى حــيـــاته كـــلــهـــا. وقــال
بيـترسون (عنـدما كانت طفال صـغيرا عشت
في مــكــان قــريـب جــدا من الــغــابــة.. وبــعــد
سنـوات كثيرة عـدت إلى الغابة وكـانت شيئا
جديـدا تـمـامـا. وعـلى الفـور بـدأت في كـتـابة
هذه الـرواية).. ويـحكي الفـيلم قصـة الصبي
ـرتـبط تـرونـد الـبــالغ من الـعـمـر  15عـامــا ا
بــوالــده والــذي يــتـــســلق األشــجــار ويــركب
اخلـيول الـبريـة ويسـاعـد في قطع األخـشاب
ونـقلهـا خالل الصيـف وهو مرتـبط بوالده ثم
تـربــطه مـشـاعـر قـويــة بـامـرأة أكـبـر مـنه

بكثير.
ويــــقــــول األب الــــذي يــــحب نــــفس
راحل ـرأة لـتـرونـد في إحـدى ا ا
نحـن نخـتار بـأنفـسنـا متى نـتألم
ويــنــتـــقل تــرونــد بــعــد ذلك إلى
ـنـطـقـة أوسـلـو وال يـعـود إلى ا
إال بـعد خـمسـ عامـا كأرمل

وحيد. 
وال يــحـــول الــشــتــاء الــبــارد
الـذي تتـساقط خالله الـثلوج
من تــــــدفـق ذكــــــريــــــات ذلك
الـصيف بـأسلـوب عذب وإن
كـان كـئـيـبـا. ونـشـرت روايـة
بـــــيـــــتــــــرســـــون في 2003
وحـصــلت عــلى الـعــديـد من
اجلـــــــوائــــــز األدبــــــيــــــة في

النرويج وأوروبا.
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ـطربـة اللـبنـانيـة حتيي في الـ 28 من تـشرين الـثاني ا
ملكة قبل امسية ضمن حفالت موسم الرياض في ا ا

العربية السعودية.
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طـربة اللبنانية تستعد الحياء حفل مجاني في منطقة ا
اجلميرة بدبي ليكمل هذا احلفل خطوات كرم الشعبية
التي اجـرتهـا في منـاسبات عـدة جمـعت فيـها مـحبـيها

حتت عنوان( الفرحة بتلبقلنا).

dŽUA  dO¦¹ q K  ÷dŽ

”bI « w  5OMOD KH «
ـــســـلـــسل عـــمل مـــشـــتـــرك لـــشـــبـــكــة وا
إتش.بي.أو وشركة كيشيت إنترناشونال

وتولت إنتاجه شركة موفي بلس.
وقــــــــــــالت األم الــــثــــكـــــلى (هــــذا اإلشي
ــا تــشـوف هــذا يــضل يــتــكـرر شــعــورك 
وتشوف ابـنك والقصـة وتضلك حتـكيها
هــذا بـيـغــلي الـنــار كل مـا هــديت عـنـدي
يعـني بـحس نار بـتغـلي غـلي فيـا بحس
حـــالي راسي بــده يـــتــفــجـــر من الــوجع
بـــــرجـع من أول األحـــــداث مـن يـــــوم مــــا
انخـطف محـمد فـهذا بـيرجـعني لـلوجع
األلـم الــلي صـــار فـــيــا أول مـــا انـــخــطف

محمد).
ـدعـون (إن الـثالثـة الـذين أديـنـوا وقـال ا
بــقــتل أبــو خــضــيــر كــانــوا يــنــتــقــمــون
الختـطاف الـفـتيـان اإلسرائـيلـي الـثالثة
نــفـتــالي فـرانــكل وجـلــعـاد شــاعـر وإيـال
يفراح وقتلهم في الضفة الغربية احملتلة
قـبل ذلك بـأســبـوعـ عـلى أيـدي أعـضـاء

من حركة حماس ).
وتــطـور قــتل الـفــتـيــة األربـعــة إلى حـرب
اسـتـمـرت سـبــعـة أسـابـيع بـ إسـرائـيل

وحماس التي تدير قطاع غزة.
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أحــيــا مـــســلــسل جـــديــد بــثــتـه شــبــكــة
إتش.بي.أو الـتلـفـزيـونيـة عن مـقـتل فتى
فــلــســـطــيــنـي بــعــد قـــتل ثالثــة فـــتــيــان
إسـرائـيــلـيـ في صــيف دام قـبل خـمس
ـة لدى أسـر القـتلى سنـوات ذكريـات مؤ

من طرفي الصراع.
وتــتـركـز أحــداث مـســلـسل أوالدنــا عـلى
الـفـتى الـفلـسـطـيـني مـحمـد أبـو خـضـير
ابن الستـة عشر عـاما الذي خـطفه ثالثة
إســرائـــيـــلــيـــ اثـــنــان مـــنـــهم في سن
راهقـة قرب بـيته في الـقدس الشـرقية ا

وقتلوه حرقا في تموز 2014.
قـالت والـدته ســهى بـصـوت مـتـهـدج في
تــصــريح بـــعــد مـــشــاهــدة حـــلــقــات من
ـــســـلــسل (قـــد مــا احـــكــيـــلك مش راح ا
اعبـرلك قـديش انا من جـوا نـار بتـحرق
ـــا شـــفت جـــوايـــا بــتـــحـــرقـــني حـــرق.
خـصـوصــا الـولـد نـفس مــحـمـد حـسـيت
محمـد قدامي فيـعني لو يـصحلي ادخل
الـتـلـفـزيـون واقـدر اوخد ابـني مـن جوا
مش راح اقدر اقـولك قديش هـذا الوضع

صعب). 
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أعـــلن مـــهـــرجـــان اإلســـكـــنـــدريـــة
الـــســــــــيــنـــمـــائي لـــدول الــبـــحــر
ــتــوســـــط اخـــتــيــار إســبــانــيــا ا
(ضــيف شــرف) دورته اخلــامــسـة
والـــثـالثـــ الـــتي تــــنـــطـــلق غـــدا

. االثن
ــهــرجـان في بــيـان وقـالت إدارة ا
ــــهــــرجـــان امس األربــــعــــاء (إن ا
نـاسـبـة اثـن من سيـكـرم بـهـذه ا
جنوم الـسـيـنمـا اإلسـبـانيـة وهـما
ــمــثل هــوجـــو ســيــلــفــا وكــاتب ا
الـــســـيـــنــاريـــو واخملـــرج كـــولــدو

سيرا).
ـهــرجـان وســيــتـضــمن بــرنـامـج ا
أربـعـة أفالم إسـبـانيـة حـديـثة هي
(مـــواجــهـــة الـــريــاح) و(اخلـــلـــيــة

الــشـديـد البــنـهـا وتــعـلـقــهـا به وبـ
قرارها إرساله لألب كي يحصل على
فـــرصــة أفــضل فـي الــتــعـــلــيم الــذي
ــــيـــزانــــيـــة ال حـــرمـت هي مــــنه. و
تـتـجاوز 250 ألف يـورو يـخصص
بــصـري الــذي كـتـب الـفــيـلم أيــضـا
الــقــسم األكـبــر مــنه لــتـوثــيق رحــلـة
الـطــفل إحـســان مع أمه لــعـزيـزة في
حافلة متجهة للرباط. وبالتوازي مع
تـلك الـرحـلـة يـعـرض لـقـطـات (فالش
باك) تستـعرض حملات من حياة األم
في الطـفولـة ليـخلق رابـطاً قـوياً ب
سـتـسـلـمـة الـتي أخـرجـها الـطـفـلـة ا
ـدرسـة وأجـبـراها عـلى أبـواهـا من ا
ــنـزل بــانـتــظـار زوج اجلــلـوس في ا
ــســتـقــبل واألم الــعــازمــة عـلى أن ا
يحـصل ابنـها عـلى مسـتقـبل أفضل.
يــغــلب عــلى الــفــيــلم طــابع وثــائـقي

واضح.

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

فرط. حتلى بروح عـالية من الثـقة وابتعـد عن الشك ا
رقم احلظ.4
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حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ 9.
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الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.
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حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .
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ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا
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بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .
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 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .
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لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.
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عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.
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Âu−M «Ë X½√WL−M «

اكتب حـروف مـرادف الـكـلـمات
ومـعـانـيـهـا لــتـنـتـهي الى اواخـر
احلــروف الــتـي تــتــجـــمع حــول
الدئائرة السـوداء لتحصل على
طلوبة:(وحدة قياس): الكلمة ا

ي 1- احتاد رياضي عا

2- الهجن

3- ظاهرة تؤثر على الشمس

4- مدينة سعودية

5- روايات حالدة

6- الساحر للنظر

7- من سور القرآن الكر

8- دولة افريقية

9- كائنات حية

10- فلذة كبدي

ـصـري الراحل اسـتذكـرته القـاهرة بـافتـتاح الروائي ا
قـتنيـاته اقيم في حي اجلـماليـة الذي اسـتهلم معـرض 

منه اغلب اعماله.

الشـاعـر والنـاقد الـعـراقي صدر له كـتـاب بعـنوان (في
ـدينة السـحرية) ويضم 17 مـقاال تتنـاول موضوعات ا

ادبية شتى.

ـطــرب الــعــراقي مــشــغـول بــاجنــاز احــدث اغــنــيـاته ا
الـوطــنـــــــــــــيــة (مــاكـو تــغــيـيــر) اخـراج عــلي مــاجـد
واحلـان وكلـمـات  عـلي بالم والـتي يـتم تـصـويـرها في

بلجكيا.

ـــغـــربي اطـــلق ـــطــــــــــــرب ا ا
اغـنـيــته اجلـديـدة (يــخـلـيك لي)
عـبـر يوتـيـــــــــوب بـعـد تـعاونه
قــــبـل مــــدة مـع الــــفـــــــــــــنــــان
ـصــري مـحــمـد رمــضـان في ا

(ديو).
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ـــوت في ــــؤرخ الـــعــــراقي غــــيـــبـه ا ـــفــــكـــــــــــــر وا ا
الـسـلـيـمـانـيـة عن 86 عـامـا والـراحل نـشـر 80 كـتـابـا
بــالـعــربـيــة والــكـرديــة في الـقـــــصـة والــشـعــر والـنــقـد

والتاريخ.

هيفاء وهبي

فيـلم باجلزائـر كما صـنعت أفالما
في لـبــنـان).وأضـافت (لـكن رغم كل
هــذا الـواقع يـفـرض نــفـسه دائـمـا
أشــعــر بــالــتــزام جتــاه الــقــضــيــة
الــفــلــســطــيــنــيــة بــضــرورة سـرد
الـتـجـارب الـتي عــشـتـهـا ومـعـانـاة
الـــنــــاس الـــذين أعـــرفـــهم وأعـــرف

قضاياهم جيدا).
وتـابـعت قائـلـة (لم يـشغـلـني صنع
أفالم جتـاريـة أو تـقـد عـدد كـبـير
من األفـالم يــهـــمــنـي أكــثـــر صــنع
أفالم ذات مـــوضــوعــات تـــمــســني
وتـعـبر عن قـنـاعـاتي وهذه األفالم
إذا كـانت تعـبر عـن قضـايا مـحلـية
في ظــاهــرهـــا فــهي في جــوهــرهــا
تعالج قـضايا إنـسانية والـقضايا
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درست اخملـرجـة الـفـلسـطـيـنـية مي
مــصــري الــســيــنــمــا في الــواليـات
تحدة وعاشت مـعظم حياتها في ا
لـبـنان لـكـنهـا ظـلت على مـدى أكـثر
من ثالثـة عـقـود تـثـبت في أفالمـها
الوثائقية والروائية التزامها التام

بالقضية الفلسطينية.
وقــــالت مي الــــتي نـــالـت مـــؤخـــرا
جــــائــــزة (اإلجنــــاز اإلبــــداعي) من
مـهـرجـان اجلـونـة الـسـيـنمـائي في
مـصــر في تــصــريح (عـنــدمــا كـنت
أدرس فـي أمـريــكـا صــنــعت أفالمـا
ـكسيك في أمريـكا الالتـينـية في ا
والـــبـــرازيل ولـــدي اهـــتـــمـــامـــات
يـة وكنت بـصدد عمل بقـضايـا عا

(احلـصول عـلى تـمويل أوروبي أو
أجنـبي عامة يـفرض بعض الـقيود
عــلى األفالم ال أســتــطــيع الــقــبـول
بـــــهـــــا مـــــثل عـــــدم اخلـــــوض في
الـــــســـــيـــــاســـــة أو غـــــيـــــرهـــــا من
األمــــور).وأضــــافـت (الــــســــنــــوات
ــاضـيـة شـهــدت زيـادة في إنـتـاج ا
األفالم الـفـلــسـطـيـنــيـة الـتي بـرزت
وجـابت مـهـرجـانــات الـعـالم لـكـني
أتمنى أن يـكون هنـاك إنتاج عربي

زيد من األفالم). مشترك لصنع ا
وتـسـتـعــد مي لـصــنع فـيـلم روائي
جــديـد تــكـتب هـي الـســيـنــاريـو له
لكنها رفضت الـكشف عن تفاصيله
مـكـتـفيـة بـالـقـول إنه (يـتـحـدث عن
القـضـية الـفـلـسطـيـنيـة بـالتـأكـيد).

ـيـة في اإلنـسـانـيـة هـي قضـايـا عـا
نهاية األمر).

وقــدمت مي (60 عــامــا) ســلــســلـة
طـويلـة من األفالم الـوثائـقيـة منـها
(أطــفــال جــبل الــنــار) و(امــرأة في
زمن الـتــحـدي) و(أطــفـال شــاتـيال)
ـــنــــفى) قـــبـل أن تـــقـــدم و(أحـالم ا
فيلمها الروائي األول (3000 ليلة)
في 2015 الــــــــــــذي عــــــــــــرض فـي
مــهــرجــانــات عـــربــيــة وأجــنــبــيــة
وحـصل عـلى جوائـز عـديـدة.وترى
مـي أن أكـبـر عـائق أمـام الـسـيـنـمـا
الــفــلـســطـيــنـيــة هــو الـتــمـويل ألن
جــهــات كــثـيــرة ال تــرحب بــإنــتـاج
األفـالم الـفــلــســطــيــنــيــة أو تــمـول
.وقــالت مـخــرجــ فــلــســطــيــنــيـ
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في أقل من ســاعـة وعـشـريـن دقـيـقـة
ــغــربي مــحــسن يــأخــذنـــا اخملــرج ا
بصـري في فيـلمه (لـعزيـزة)في رحلة
عـلى الـطريق وعـبـر دهـالـيـز ذاكرته
ـصـيـرية مـسـتـكـشـفا تـلك الـلـحـظـة ا
التي اضطر فيها لالنفصال عن أمه.
يـــحــكي بـــصــري قـــصــة رحـــلــته مع
والـــدته من قـــريــته إلـى الــعـــاصــمــة
ـغـربـيـة الـربـاط لـيـعـيش مع والـده ا
الـــذي تــرك األم دون تـــفــســـيــر وهي
حـامل في شــهـرهـا الـســابع. الـفـيـلم
يـنـتـمي ألفـالم رحالت الـطـريق لـكـنه
على النقيض من أفالم كثيرة تنتمي
لـهــذه الـنـوعــيـة يـخـلــو من احلـبـكـة
والـــصـــراع اخلــارجي بـــاســـتــثـــنــاء
معاناة شخصية األم التي جتسدها
ـمـثـلــة فـاطـمـة الـزهـراء بن نـاصـر ا
الــداخــلــيــة وصــراعــهــا بــ حــبــهـا
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بدأت الفـنانة الـلبنـانية
هيفاء وهـبي  تصوير
اول مــشــاهــدهــا في
فـــــــيــــــــلـم (حـــــــجـــــــر
االســكـــنـــدر) بـــأحــد
نـاطق الشـعبـية في ا

القاهرة.
وكــان الـــفـــيـــلم يـــحــمل
اسـمـاً مـؤقـتـاً هـو (عـقدة
اخلواجـة) ليـستـقر اخملرج
مؤخـراِ عـلى تـسمـيـته (حـجر

االسكندر).
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بـية العـداءة البـحريـنيـة تصـعق منـافسـتهـا البـطلـة االو
شـوني مـيـلـر ويـبو لـتـصـبح أول أسـيـوية تـفـوز بـسـباق

400 متر للسيدات في بطولة العالم أللعاب القوى.
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ـــــزدوجـــــة) و(غـــــارق في احلب) ا
و(الـذكـرى األولى) كـمـا سـيـعـرض
فـيــلـمـ إسـبـانــيـ في االفـتـتـاح

واخلتام.
ــصــريــة وتــنــــــــظم اجلــمــعــيــة ا
لــكـــتــاب ونـــــــــــقـــاد الــســـيــنـــمــا
ـــهــــرجــــان حتت رعــــايـــة وزارة ا
الـثـــــقـافـة فـي الفـتـرة من الـثـامن
إلى الــثـــــــالث عــشــر من تــشــرين

األول.
ـــهـــرجـــان أعـــلن في وقت وكـــان ا
سـابق إهــداء دورته الــقــادمـة إلى
ـمـثـلــة نـبـيـلــة عـبـيـد فـي تـقـلـيـد ا
يـتـبــــــعه مـنـذ عــدة سـنـوات كـمـا
ـمـثل ـهـرجـان من مـصـر ا يـكـرم ا
مــحـمــود قـابــيل واخملــرج مـحــمـد

فاضل.
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ـشـاركــة في مـهـرجـان مـن الـعـروض ا
الهـيئة العـربية للـمسرح الـذي تنطلق
ـقـبل فـعـالــيـاته في تــشـرين الـثــاني ا

مسرحـية نفايات تـاليف صادق عذاب
واخراج سـلوى اخلـياط في جتـريتـها
االخراجية االولى والتي تـتناول فيها
ــاسي قـــضــيــة مـــهــمــة وهي كـم من ا
والـــعــذابـــات الـــتي مــرت
بـــــهـــــذا الـــــشـــــعب خالل
ـــنــصـــرمــة الـــســنـــوات ا
ــؤلف شــرائح وتـــنــاول ا
مــهــمــة من هــذا الــشــعب
ـــــثـــــقف ـــــراة وا مـــــثل ا
والـفـنـان وحـتى االنـسـان
ـهـجـر . وعن الـبـسـيط وا
ـسرحـيـة قالت اخملـرجة ا
ســـلــوى لـ ( الـــزمــان ) ان
ـــســـرحـــيــة هي (فـــكــرة ا
اســقــاط ســيــاسي لــواقع
ــــتـــردي وهي الـــعــــراق ا
ايـــضـــا صــرخـــة مـــدويــة
ـفــاهـيم الـتي بــوجه كل ا
تـــــــؤدي الـى حتـــــــطـــــــيم
االنسـان وابادة الـشعوب
من خالل مـفـاهـيم عـامـيـة
غـير مـتـوازنـة ) واضافت
ــــســـرحـــيــــة تـــنـــاقش ( ا

احلــيـاة الــيـومــيـة لالنــسـان الــعـراقي
ـراة التي تعيش في ظروف ومعاناة ا
ـستـقبل صـعـبة والـفنـان وخـوفه من ا
ـثـقـف الـذي يـضــطـر الى اجملـهــول وا
بــيع كــتــبه ونــفــسه لــيــعــيل عــائــلــته
وبـالــتـالي هم احـيـاء بال روح وهـدف
والــدفـــان يــبـــحث عن االمـــوات ومــلك
ــوت يــتــجــول بالقــيــود والــنــهــايــة ا
تـمــاثـيل واقــفـة بال حــركـة والهـدف) 
سـرحيـة تتـحدث عن الهم مؤكـدة ان(ا
وااللـم االنــسـانـي وتــنـاقـش احلـوادث
اليومـية بشفرات فـنية وحتاكي كل ام
ثـقف الذي عراقيـة حزينـة وحتاكي ا
انـدثــروا جـراء احلــروب وتـقــول كـفى
عــبـثـا بـدمـاء وارواح الـنـاس من دمـار
وتـشـريــد ).مـوضـحــة(ان جتـربـة هـذه
ــة كــونــهــا تـنــبع من ــســرحــيــة مـؤ ا
الواقع الذي نعيشه من خالل مشاكلنا
ـسرحـية الـتي تزداد يـوم بـعد يـوم وا
قائـمـة عـلى افـتـراض مـعـانـاة عـراقـية
وهم عراقي مـتاصل فيـنا منـذ سنوات
طـويـلة مـنـها اسـبـاب وصول الـشـباب
الى قناعـة تامة بالـهجرة اما بـالنسبة
فـهـنـاك لـلـمـراة فـالــقـضـيـة مـعـكـوسـة 

ــسـرح مـحـمـد الـسـلــطـاني . ومـديـر ا
طرب عقيل مجيد شاركة ا االمارة و

وسيقى محمد الوائلي.  وا

الـفتـاة الـتي تتـطلع بـحـن لـبلـد خال
من البنادق وبال تهـميش للمراة التي
حتـلم ان يـكون لـهـا وطن جـمـيل كذلك
الـشـاب الـذي يـصـر عـلى الـسـفـر بـعـد
الـتـخرج ويـحلـم باالسـتـقراروحتـس

ــعــيــشي وضـــعه ا
وهــــــــــــذا االمـــــــــــر

مـسحـوب عـلى الفـنان
ــــثـــقف وكــــافـــة شـــرائح وا

اجملـــــتـــــمـع). مـــــوضـــــحــــة (ان
امــــكــــانـــيــــتــــهـــا فـي اخـــراج
ـسـرحـيـة اكـتـسـبـتـهـا من ا
خالل دورهـــا كـــمــمـــثـــلــة
طــوال ســنـوات عــديـدة
عــززتـــهــا بـــالــدراســة

ية). االكاد
ــــســــرحــــيــــة من ا
تــمــثـــيل ســلــوى
اخلـيـاط  لـيـلى
هادي  مـحمد
جــاسم  عــلي
الــــــوائـــــــلي 
هـيثم سـلـمان
سلوى اخلياط ومــــحــــمــــد


