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{ لــــوس  –اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
ية ماريا كاري أنها كشفت النجمة الـعا
ـمثل ال تنـوي العـودة لـزوجهـا الـسابق ا
نيك كـانون كـاري وفي حديث جملـلة (تي

ام زد).
وردا عـلى سـؤال حـول تـصريـح زوجـها
الـسـابق بـخـصــوص الـعـودة إلـيـهـا مـرة
أخـرى حـيث قـال (إنه ســيـكـون سـعـيـداً
إذا تـــزوج من زوجـــته الـــســـابـــقـــة مـــرة
أخرى) أجـابت كـاري (بـأنـهـا ألول مرة
تـــــســــــمع هــــــذا اخلـــــبــــــر) ووصـــــفــــــته
بـ(الـهـراء).واشـارت كـاري الى أنه لـيس
لديهـا أية نيـة أن تتـزوج من جديد أو أن
تعـود لنـيك زوجهـا السـابق وهو يـخترع

هذا األمر من مخيلته.
يــذكــر ان كــانــون صـــرّح اثــنــاء حــلــوله
ضيفاً عـلى برنامج إلـ ديجيـنيرز بأنه
ــاريــا كــاري وهــو لم ال يــنــوي الــعــودة 

يقصد ذلك بتصريحه وقال: 
(كنـت أقـصد إنـه إذا حتتـم علـيّ الزواج
لـلـمـرة الـثـانيـة فـسـيـكـون ذلك مـع مـاريا
كـــاري.. وهــذا ال يـــعـــني أنـــنـي أعــرض
عـلـيـهـا الـزواج مـرة أخرى
فــي الــــــــــــــــــــــــوقــت

احلالي).
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غـربي منحته جلنـة حتكيم مهـرجان اإلسكندرية اخملرج ا
ـتـوسط في دورته اخلـامـسـة الــسـيـنـمـائي لـدول الـبـحــر ا
والثالثـ الذي اختتم مؤخرا جائزتها اخلاصة عن فيلمه

(التمرد األخير).
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ــقــيم في الــتــشــكــيــلي الــعــراقي ا
تـونـس شـارك في الـورشـة الـفـنـيـة
ـلــتـقى الـبـرلس الـدولي الـسـادس
ــصــر مع نـــخــبــة من الــفــنــانــ
ـثـلـون عـشـرين بـلـدا إضـافة إلى

يزة . مشاركة مصرية 
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الــبـــــــــاحث االردنـي الـقى مــحـاضـرة بــعـنــوان (الـسـلط
ـــــــــــــــــــدارس إلى جـــامـــعــة مـــنـــارة الـــعـــلم/ مـن أم ا
البلـقاء.. اإلبداع والتميز) ضمن فعاليات مهرجان السلط

الثقافي.
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تنوعة منها احملرجة.وجاء العديدة وا
في أحـد األسـئـلـة عـرض زواج من أحـد
ـتـابعـ إذ عـلق قائـلًـا (إذا اتقـدمـتلك ا
) وأجابت للـزواج توافـق أو تـرفضـ
رانـيـا يـوسف بـشـكل
سـريع قـائـلة( أرفض
النــــنـي ال أفــــكــــر في
) .كـما الـزواج حـالـيـاً
تــــــــــســـــــــاءل أحـــــــــد
متابعيـها عن عمرها
احلـقــيـقي  فـأجـابت
بعفـوية مطلـقة قائلة

(عمري 46 عاما).
وجتــــاهــــلت رانــــيـــا
يــــوسف الــــرد عــــلى
الـــتـــغـــريـــدات الـــتي
تـــطـــالــــهـــا بــــســـبب
مـالبـســهــا اجلـريــئـة
واكتـفت بالقـول أنها
هي الــــتي تــــخــــتـــار
فـــــســــــاتــــــيـــــنــــــهـــــا

ومالبسها.
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ــصــريــة رانــيـا ــمــثــلــة ا خــصــصت ا
ـتابعـيه كي يـطرحوا يـوسف مسـاحة 
عليها األسـئلة فانهالت عـليها األسئلة

ي تـوم كـروز في لـندن ـمـثل الـعـا ا
ّ رصـدهـمــا وهـمـا مــؤخـرا حـيـث  
يتـفقـدان طائرة هـليـكوبـتر وتداول
رواد ومـــتــابــعي مـــواقع الــتــواصل
اإلجـــتـــمــاعـي صـــوراً لــهـــمـــا خالل
خروجهمـا من أحد األبنيـة متجه
بــرفـــقـــة بــعض األشـــخــاص نـــحــو

الطائرة.
تابعون مع الصور بشكل وتفاعل ا
كــبــيـر الســيــمـا مع إطـاللـة كــونـور
والــتـي هي من اإلطالالت الــقــلــيــلــة
والـنــادرة الـتي يـظـهـر فـيـهـا بـرفـقـة

والده.
يــشـار إلى أن تــوم كـروز وطــلـيــقـته
يـة نيـكول كـيدمـان قد مـثلـة العـا ا
ســبق وتـبــنــيــا كــونـور وشــقــيــقـته
إيـــزابـــيال خـالل زواجـــهـــمـــا الـــذي
اســتــمــر 11 عــامًـــا والــذي انــتــهى

عام2011.

{  لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
{ بـــــومـــــبـــــاي  –وكـــــاالت - وقعرافق  كونـور كروز 24 عامـاً  والده

االخــتــيــار عــلـى الـفــيــلـم الــهــنـدي
(كــولي بــوي) لــيــكــون هــو الـعــمل

ــــشــــارك رســــمـــيًــــا في ا
احلــــفل الـ92 لـــــتــــوزيع
جــوائــز األوســكـار في 9
شـباط الـقـادم عام 2020
وهــو من بـطــولـة الــنـجم
ـشاركة رانفـير سـينغ و
الــنـجــمـة الــشـابــة عـلــيـا

بهات.
وكـــان قـــد  اإلعالن عن
هــذا اخلــبـر عــبــر مــوقع
ـنـتج تــويـتـر بـواسـطـة ا
فرحان أخطر حيث علق
قــائـلًــا( لــقـد  اخــتــيـار
ـثل كـولي بــوي كـفـيـلم 
الــهـنــد رسـمـيًــا في حـفل

فـــيــلـم أســيـــوي في مــهـــرجــان في
كوريـا اجلنوبـية وأفـضل فيلم في
مهـرجان ملبـورن الهنـدي في شهر

ــــاضي هـــذا الــــعـــام.ووفـــقـــا آب ا
للـبوابة (لم يـسبق ألي فيـلم هندي
شارك سابقًا في حفل األوسكار أن
حـصل على أيـة جـائزة تـذكـر حتى
اآلن ولــكن هــذا الـــعــام تــتــجه
األنــــظـــار من قــــبل عـــشـــاق
بـولــيـوود نــحـو الـفــيـلم
الذي  ترشيحه على
أمل احلــصـول عـلى
أول تـــــرشــــيح أو
جــــــــائـــــــــزة في
تــــــــــــــــــــاريــخ
الــســيــنــمــا

الهـندية).

 حتلَّ بــالـصــبــر فـصــعـوبــات الـعــمل لن تــدوم طـويالً
وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك.
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إنّ األلــغــاز الــتـي بــدت مــقــلــقـــة قــبل الــيـــوم مــلــيــئــة
باإلمكانيات اللذيذة.
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ال تكن مـنـزويـاً . تشـعـر بعـدم وجـود إنـسجـام فـكري
بينك وب من حتب.
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ثـقــتك قــوة كـامــنــة بـداخــلك و أنت مــتــشـوّق حملــاولـة
جتريب ذلك. 
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مصيـر استمرار الـعالقة مع الشريك  مـهدد باخلطر.
يوم السعد االربعاء.
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مساعـدة من زميل تؤدي البـراز مواهبك الكـبيرة .يوم
السعد االثن .
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فـاجئـة واحتـمال اإلصـابة بـانهـيار تـاعب ا  بـعض ا
عصبي. يوم السعد االحد.
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كن واثقـا بأن قراراتك هي قرارات جيـدة .يوم السعد
الثالثاء.
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ابتعـد عن اي ضغط او عمل جديد حـاليا انت بحاجة
الى السالم الداخلي.
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اطــلب مـسـاعــدة شـريك احلـيــاة اذا وقـعت في بـعض
االشكاالت.رقم احلظ 8
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اضي والـتخلص مـن تبعـاته سيـكون االمر مـراجعـة ا
االكثر ايجابية لديك.
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أكوالت من العربات احذر تـقلب اجلو وجتنب شراء ا
اجلوالة.رقم احلظ 6.
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تــكــتب مـــفــردات ومــعــاني
الكلمات بشكل افقي حيث
احلـــروف داخـل الــــدوائـــر
طـلـلـة تـشـيـر الى الـكـلـمة ا

طلوبة :  ا
WO½UM³  WÐdD

1- قلل من الصرف
2- شـخــصــيــة كـومــيــديـة

واسعة الشهرة
3- اعتراف

4- منتوجات زراعية
5- مدينة فلسطينية

6- مكاسب
7- مفكر ومخترع

8- قـــسم يـــتـــبع اجلـــهــاز
الهضمي

ـسلسل مثـلة الـسوريـة تؤدي شخـصيـة (غوايش) في ا ا
ـؤلـفه دعـد ألـكـسـان ومـخرجه الـبـدوي اجلـديد (صـقـار) 

شعالن الدباس.

طرب الـعراقي اطلق مؤخرا اغنية وطنية بعنوان(العراق ا
شاهدة متميزة. توزيع رائد هندي حظيت  ألنا)

ـركـزي عــضـو االحتـاد الـعـراقي ا
لــــكــــرة الــــقــــدم نــــعــــته االوســــاط
ــوت الــريــاضــيــة بــعــد ان غــيــبه ا
اضي بعد صراع ضد االسبوع ا
ـهــله طـويال ســائـلـ ــرض لم  ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ستـشار االردني في مجال التـنمية ضيفه مـنتدى الفِكْرِ ا
حاضـرة عنوانها (الـتنميـة الواقعية/ العربـيّ في عـمان 

اإلنسان واجملتمع والدولة).

wzUD « bFÝ

التـشكيلي الـعراقي افتتح في الـ 14 من الـشهر اجلاري
مــعـرضـه الـشــخــصي اجلــديــد عــلى قــاعـة االورفــلي في

العاصمة االردنية عمان.

مايلي سايروس

عــلى مـقــعـد طـويـل في الـشـارع في
طـــــــريـق يـــــــدعـى  مـــــــاريـن درايف
ـا أراد أمـيـتـاب أن ـومـبـاي. لـطـا
يصـبح مهـندسًا كـما سـبق وتطلع
لالنــضـــمــام إلى الــقــوات اجلــويــة

الهندية. 
حصل بـاتشـان خالل مسـيرته على
ًا  بينما  ترشيحه 41 15 تكر
مـــرة الى جـــوائــز مـــتــعـــددة كــمــا
حصل على 3 أوسمة حيث حصل
في 1984 عــلى بـادمــا شـري رابع
أعــــلى وســــام وجـــائــــزة مـــدنــــيـــة
ـيـة في الـهـنـد وحـصل عـلى تــكـر
بادما بوشان في 2001 وهو ثالث
أعـلى جـائـزة في الـهـنـد بـاإلضـافة
إلـى بــادمــا وبــهــوشن في 2015 و
ثـاني أعــلى جــائـزة مـدنـي لـلــهـنـد.
عــلى الــرغم من أنه جنـم كـبــيـر إال
أن أمـيتـاب ال يـحب أن يُطـلق عـليه
ثل أكثـر.يعد جنم بل يحب لـقب 

{ بــومــبــاي  –وكــاالت - احــتــفى
الـفـنـان أمـيـتاب بـاتـشـان أسـطورة
بـــولـــيــوود في الـ 11 من تـــشــرين
االول اجلـاري بـعـيـد ميالده الـ 77
والـذي يـعـد أبـرز جنـوم الـسـيـنـمـا
. وفي السطور الهندية اخملضرم
الـــتـــالــيـــة نـــقف عـــنـــد بـــعض من
مـحــطـات حـيــاته الـتـي نـشـرت في
ـوقع الـبــوابـة الـذي اشـار تـقـريــر 
الى انـه (قــبل أن يـــشـــتــهـــر بــاسم
أميتاب باتـشان كان والدي النجم
الهندي سـيختاران له اسـما غريبا
وهــو انـــقالب إال أنه  اخـــتــيــار
اسم أمـتيـاب بنـاء على اقـتراح من
الـشاعـر الـهنـدي  سومـيـترانـاندان
بــانت هـذا ويــعـني اسم أمــيـتـاب
الـضوء الـذي ال يخـفى بريـقه أبدًا.
عانى النجم أميتاب خالل بداياته
وأثـنـاء إحدى الـفـترات الـعـصيـبة
يُـذكر أنـه كان يـقـضي ليـالي ويـنام

وهــو والـد الـنـجم أبــهـيـشـيك
زوج الـــنـــجـــمـــة اجلـــمـــيـــلــة
آيـــــشـــــواريـــــا راي. فـي وقت
ســابق من هــذا الـعــام صـدم
أميتاب محبيه عندما كشف أنه

عــــانى مــــرض الـــــسل وفــــيــــروس
التـهاب الكـبد ب كـما كشف أن 75
ئة من كبـده تضرر وأنه يعيش با

ئة فقط من كبده. على 25 با
وهــوعــاشق لــلــســيــارات اذ تـمــثل
السيارات الفخـمة عشقًا خاصًا له
فـمن مــرسـيــدس بـيــنـز اس 500
إلى رولــز رويس فــانـتــوم لـدى
ــا يـصل أمــيـتــاب أســطــوال 
إلى 12 سـيـارة. وبـاإلضـافـة
إلى الــــــســـــيـــــارات لـــــدى
بـــاتـــشـــان عـــشق غـــريب
لـــــلــــســـــاعــــات واألقالم
ولديه مجموعة كثيرة

منها.
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ـــهــرجــان ــشـــاركــة  من الـــعــروض ا
الــهــيــئـــة الــعــامــة لـــلــمــســرح والــذي

تــوزيع جــوائــز األوســكــار). وكـان
الـــفــيــلم قـــد حــصل عـــلى عــدد من
ا في ذلك جـائزة أفضل اجلوائـز 
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مثلة ريخا حيث دخال في عالقة ا
عــنـــدمـــا جـــمع بـــيـــنـــهـــمـــا فــيـــلم
(ســـلــــســـيال) إال أنـه وحـــتى اآلن
حــــافظ أمــــيــــتــــاب وجــــايـــا عــــلى
زواجــهـمـا مــنـذ عـام  1973وحـتى

اآلن.

ــثل أمــيــتــاب بــاتــشـان هــو أول 
آســـيـــوي يُـــصــمـم له تـــمـــثـــال من
الشـمع في متـحف مدام تـوسو في

لندن.
ـــمــثـل الــهـــنـــدي خــان يُــذكـــر أن ا
زوجته الـنجمـة جايـا بهادروي مع

اميتاب وشاروخان
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{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس –
وكاالت - بـعد ان انـفصلت
ــــمــــثل لــــيـــام عن زوجــــهـــا ا
هيمـسوورث وحبيـبتها كـايتل
كـارتــر بـعـد عالقـة دامت شـهـرًا
واحـــــــدًا رصــــــــدت عــــــــدســـــــات
البـاباراتزي مـؤخرا الـفنانـة مايلي
ــمـــثل األســـتــرالي ســـايــرس مـع ا
كـودي ســيـمــبـســون وهـو احلــبـيب
الـــســـــــــــــابـق لـــعــــارضـــة األزيـــاء
جـــيـــــــجي حـــديــد وبـــدأت االخــبــار
تــنــتــشــر بــســرعــة عن عالقــة جــديـة

بينهما.
وبـــحـــسب صـــحـــيـــفـــة ديـــلي مـــيل
ـمـثل الـبـريـطـانـيـة تواعـد مـايـلي ا
الشاب بعد ان مـرت بحالة صعبة
مع انــفــصــالــهــا مــرتــ الــســنـة
ـاضـــــيـة عن شــريـكــيـهــا لـكن ا
يـــبــدو ان عالقــتــهــمــا تــتــطــور
بـــــشـــــكل ســـــريـع بـــــعــــد ان
انتـشرت صـورة لهـما وهو
يــقـــبالن بــعــضـــهــمــا في

السرير.

سـرحية التي قالت لـ ( الـزمان ) ان ( ا
تـــدور في الــــوهم ومن خـاللـــهـــا نـــرى
مــايـدور في اذهــان الـعــجـوزين  االمـر
الذي يحفز فـينا اخليال من خالل زوج
وزوجـته يــعـيــشـان في جــزيـرة نــائـيـة
الزوج يحلم بارسال رسالة عظيمة الى
ـاســاة الـتي الـبــشـريـة النــقـاذهــا من ا
يعيش فيها اما الزوجة فتقضي وقتها
سـيرات مـتامـلـة الوظـائف الـكثـيـرة وا
الـيـومـيـة لـذا تـوجب عـلى الـزوج ان
يـنـظـمـا صـفـوف الـكـراسي لـكـي يـصار
الى استـقبال احلـضور وتنـظيم احلفل
ــوعـودة يـبـدا وحــ حتـ الـلــحـظـة ا
الـزوجــان بـاسـتــقـبــال اجلـمـهــور غـيـر
رئي داعـ كل فـرد ان يشـغل كرسـيا ا
وخالل االســتــقـبــال يــتــفــوه الــزوجـان
بـــكالم ويـــقـــومـــان بـــافـــعـــال غـــريـــبــة
ومـتـنــاقـضـة امــام اجلـمـهــور الـوهـمي
وحـ يكـتمل حـضور اجلـمهـور يظـهر
اخلــطـيب ويـبـدا بـالـقـاء خـطـابه اثـنـاء
ذلك يـــتــجه الــزوجــان نـــحــو الــنــافــذة

ناخها وشـخصياتها وعندما العبث 
ـســرحـيــة صـار االسـتــقـبـال عـرضت ا
اكثر خـطورة وتامال من قـبل احلضور
امـا يوجـ يـونسـكـو فيـعـد واحدا من
رواد مــســـرح الــعـــبث حـــيث درس في
بـوخــارست ثم عـاد الى فــرنـسـا وبـقي

هناك الى ايامه االخيرة ).
ــســرحـيــة مـن تــمـثــيـل هـوار  ا

هونر شوقي  ريا فارس 
حـس  ومـصـطفى

بـــــــــــــكــــــــــــر .

ويلقيان نفسيهما الى البحر منتحرين
مـعـا دون مـعرفـة الـسـبب لـتلك الـفـعـلة
ـزدوجـة وهــنـا اليـبــقى لـديــنـا سـوى ا
اخلطيب يواجه صفوف الكراسي لكنه
اليـقـول شـيـئـا يـاخــذ قـطـعـة طـبـاشـيـر
ويكتب على اللـوح وداعا وبهذا تسدل
الستارة وسط ضـحكات وصخب ياتي

من صفوف اجلمهور الوهمي ) .
ـسـرحـية حتـدث الـنـاقـد يوسف وعن ا
رشيـد ( مهمـا يكن االمـر فان مسـرحية
الـكـراسي كـمـا نـعـرفهـا الـيـوم تـخـتلف
الى حد كـبيـر عن النص االصـلي الذي
ـية كـتـبه يـونـسـكـو غـداة احلـرب الـعـا
الثـانية حـيث قدمت الول مـرة بباريس
ومنذ ذلك احل تقلد وتقتبس وصوال
الى الـسـيـنـما الـعـربـيـة من خالل فـيلم
التقريـر لدريد حلام الـذي اقتبس عددا
هم ـسـرحـيـة وا من اجـواء مـوضـوع ا
سرحية كانت جديدة طريفة ومسلية ا
وتعد من اكبـر الكالسيكـيات في القرن
الـعـشـرين وعالمـة من عالمـات مـسـرح

ستـنطـلق فعالـياته بـبغـداد في تشرين
قـبل مسرحـية الكـراسي تاليف ثاني ا
يــوجــ يـونــســكـو اخــراج جنـاة جنم

سرحية الكراسي ملصق ترويجي 


