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يسـتـعـد اخملـرج عـمـر مـصـلح لـتـقد
مسرحيـته اجلديدة لغـة اجلبل تاليف
الكاتب الـبريطاني هـارلود بنتر وذلك
ـنـاسـبـة بـدء الـعـام الـدراسي اجلـديد
مع مـجـموعـة من طـلبـة معـهـد الفـنون
ـســائـيــة وعـلى اجلــمـيــلـة الـدراســة ا
ــــســـرح الـــتـــجـــريـــبي في خـــشـــبـــة ا

عهــــد. ا
ــســـرحــيـــة حتــدث وعن مــضـــمـــون ا
اخملرج قائال (هذا العمل جاء متزامنا
مع احـداث الــعــصـر احلــالي وحلــظـة
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اثــبـات وجــود االنــســان في مــجــتـمع
الـفـسـاد وارهـاصـات العـصـر اخملـيـبة
لالمــال ) واضــاف ( لـــغــة اجلــبل هي
ــســتــبــدة وتــدور لــغــة احلــكــومــات ا
ــســرحــيـــة بــ شــخــصــ احـــداث ا
رئـيـسـيـ هـمـا الـسـجـ ومـعـصـوب
العـ اضافـة الى صوت االم واجلالد
واحلـــارس وهــو عـــبــارة عن تـــثــويــر
ـســكـوت عـنه من حـيث قـمع االفـكـار ا
الــتــحـرريــة والــتـنــويــريـة واجــهـاض
احلـق وانــتــزاع اعــتـــرافــات قــســريــة
ـومـة الــسـلــطـات غـيــر الـوطــنـيـة لــد
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b¹bł qLŽ∫ عمر مصلح في كواليس مسرحية (لغة اجلبل)

{ الـــكـــويت  –وكـــاالت - اتـــخـــذت وزارة
اإلعالم الـكـويـتـيـة إجـراءات قـانـونـيـة جتاه
ـطرب الـشركـة الفنـية الـتي نظـمت حفل ا
الــــعـــراقـــيـــ حـــســـام الـــرســـام وأصـــيل
هميم.وبحسب ما نشره حساب (اجمللس)
الـكويـتي عـلى (تويـتر)(فـقد قـررت الوزارة
إيـقـاف نـشـاط الشـركـة خملـالـفـتـهـا الـقرار
الــوزاري بــشـأن ضــوابط إقــامــة وتــنــظـيم
احلـفالت). وأثـار احلفل الـذي أقيم مـساء
اجلــمــعـة   18 تــشــرين االول اجلـاري في
أحـد فـنـادق الـكويت غـضـبـا شـديـداً لدى
مـجمـوعة من الـنواب الـكويـتيـ والنـشطاء
اإلسالمـــــيــــ فـي الــــبـالد. ودفع اجلــــدل
بـــشـــأن احلـــفل وزيـــر اإلعالم الـــكـــويـــتي
لـلــتـوجــيه بـتــشــكـيل جلــنـة لــلـوقــوف عـلى
(الــتـــجـــاوزات) الــتـي حــدثت فـي احلــفل
واتــــخـــاذ اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بـــحق
. وتـداول الــنـشـطــاء مـقـاطع من اخملـالــفـ
احلـفل الغنـائي الذي شـهد تفـاعال واسعاً
من احلـاضــرين الـذين شـاركــوا الـفـنـانـ
أداء األغــــــاني والــــــرقـص عـــــلـى أنـــــغـــــام
وسيقى. حيث قدم الفنانان مجموعة من ا
األغـاني في احلـفل الـذي  التـحـضـير له
مـسـبقـا والذي أعـرب فـيه الرسـام وهـميم
عـن ســعـــادتـــهــمـــا لـــلــغـــنـــاء في الـــكــويت
وإعـجـابـهـمــا بـاجلـمـهـور الـكـويـتي. اال انه
عــلى الـــرغم من احلـــشــود الـــغــفـــيــرة من
مـعـجبـ بـالفـنـان إال أن احلـفل تـعرض
النـتقادات بـالغـة حيث أطلق نـشطاء وسم
(#حــاسـبـوا_مــنـظـمي_الح
فـل_الــــــــــســــــــــاقـط)
لــــلــــمـــــطــــالــــبــــة
ــــحـــــاســـــبــــة
ــــنـــــظـــــمــــ ا
لــلـحـفل ومـنع
هـــذا الـــنــوع
مـن احلفالت
فــــــــــــــــــــــــــــــــي

سـتقبل. ا
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مع اجلـماهـيريـة الكـبيرة الـتي حتـظى بهـا الدراما
الـتـركـيـة في الـدول الـعــربـيـة واهـتـمـام اجلـمـهـور
الــعـربي بــالـنــجـوم األتــراك وحـيـاتــهم وأعـمــالـهم
اســـتــغل عـــدد من شــركـــات اإلنــتـــاج هــذا األمــر
بـــالــتــعــاون مع جنــوم أتــراك في بــعض األعــمــال
ـنــتج ســامح مــجـدي الــعــربـيــة.ومــؤخـرًا نــشــر ا
ـــمـــثـل جــان يـــامـــان بـــطل صـــورة جتـــمـــعه مع ا
بكـر في مديـنة كان الـفرنـسية مـسلسل الـطائـر ا
عـلى إثر مـشـاركـتهـمـا في فعـالـيـات اقيـمت هـناك
ـوقع الـبـوابـة وعـلق مـجـدي عـلى الـصـورة وفـقـا 
يـامـان جنــمي اجلـديـد في مــصـر قـريــبًـا واضـعًـا
ا أثار الـتكهـنات حول مـشاركة هـاشتاغ سـر.  
يـامان في مـسـلسـل سر أو أن هـناك عـمل جـديد
قـادم يرجح أنه مصري يجمع بيـنهما واستخدام
مــجــدي لـهــاشـتــاغ سـر جــاء كــنـوع من الــتـرويج

سلسله اجلديد. 
ثل وال يـعد هـذا الـعمل األول الـذي يـشارك فـيه 
ـمثـلة تـركي في الدرامـا الـعربـيـة حيث شـاركت ا
الـتركية سونغول أودان في مسلسل حتت األرض
صـري أمير كـرارة كما أعـلن صناع ـمثل ا مع ا

فـيـلم مــاكـو عن مــشـاركـة مــراد عـلــمـدار في هـذا
الـعمل.يذكر أن مسلسل سـر من تأليف وسيناريو
وحـوار مـؤيد الـنـابـلسي وإخـراج مـروان بـركات
ومن بـطـولـة الـنـجـوم بـسّـام كـوسـا وبـاسم مـغـنـيـة

وداليدا خليل ووسام حنّا.
ـمثل الـتـونسي ظـافر عـلى صعـيـد آخر كـشف ا
الــعـــابــدين في لـــقــاء تــلــفــزيـــوني عن اجلــانب
الـرومـانـسـي في شـخـصـيــته وعن تـفـاصـيل
يـتكـلم الول مـرة عنـها فـي عالقته بـزوجته.
وقـال (انه في الوقت الذي يعاني فيه من
ازدحــام جــدول عــمــله خــصــوصــا انه
يـحـضر لـعـمـلـ سـينـمـائـيـ وسـفره
الـدائم لـكــنه يـظن نـفـسـه رومـانـسـيـا
ويــتــواصـل مع زوجــته حــوالي 3-4
مـرات في الـيـوم ويهـتم بـأخـبـارها
الـيــومــيــة ومـا تــفــعـلـه كل يـوم).
واضــاف (انه دومــا يــحــاول ان
يـحافظ عـلى هذا الـتواصل مع
زوجـته الـذي يعـتبـره اساسي
فـي الــــعـالقــــة ومـن جــــانـــــبه

الرومانسي).

فــيـســال الــسـجــ هل انت مــتـزوج ?
فيقول نـعم وكم تبقى من عمرك وانت
تــربـي اطــفــالك ? يــقــاطــعه الــســجــ
ارميـهم في اجملـاري افضل من رمـيهم

في مزابل احلروب).
ـمـثل مـحـمد ـسـرحـيـة حتدث ا وعن ا
عــــودة قـــائال (دوري ســــجـــ ســـابق
مــتــهم بــانــتــمــائه الـى حــزب مــنـاو
لـلـسلـطـة والـسجـ الـثاني مـعـصوب
ـمثـل منـتـظـر سـتار دوره الـعـ هـو ا
مــتــهم بــالــتــحــريض ضــد الــســلــطــة
ـمــثـلــة فــيـروز طالل هــادي دورهـا وا

واحلـــــروب اخلـــــاســـــرة واحلـــــصــــار
سرحية تتحدث واخلذالن) واكد ان (ا
عن سـجــ قـد يـتم الــتـحــقـيق مـعه
فــجـرا فــيــجـلــبه اجلالد مـن الـزنــزانـة
فـيـقـول له احملـقق مـن انت فـيـقـول انا
احــرف مـــبــعــثـــرة بــ ثــنـــايــا الــنــار
تــبـعــثـرنــا االيـام كــاحلــروف ولم نـكن
يومـا كلمـة ذات معـنى في زمن القحط
حتف بنا الـكلمات وتـتساقط احلروف
فــيـقـول له كم عــمـرك ? يـجـيب الاعـرف
فـيــقـول لـه احملـقق يــبــدو انك اضـعت
ذاكــرتك بــدهــالــيــز احلــيــاة ثـم يــعـود

صـــوت االم وهي ام الـــســـجـــ االول
وأدى الـطالب ضـرغام عـبد الـرحمن

دور الـســجـان في حـ جـسّـد
يـــاســــر جــــواد دور اجلالد
الــــذي اليــــرحـم االخــــرين
ـسـرحـيـة هي ونـهــايـة ا
بقـاء الظـلم واالستـبداد
نـتـيـجـة خـنـوع الـشـعب
وعـدم رفـضه للـسـيـاسة
الــــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــتي
تـنـتـهجـهـا احلـكـومات

تعاقبة). ا
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ي الـعراقي صـدر له عن مكـتبـة دجلة لـلطـباعة االكاد
والنـشر والـتوزيـع كتـاب بعـنوان (الـعراق في الـتقـارير
الـسـنـوية لـلـسفـارة الـبـريطـانـية في بـغـداد ) مع مـلحق

بالشخصيات العراقية لعام 1982 .
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االعالمـية العـراقية تلـقت تهاني
االوسـاط االعالمـيــة والـثـقــافـيـة
لـــتـــســـنـــمـــهـــا مــنـــصـب مـــديــر
الـــــعالقـــــات واالعالم لـــــدائــــرة
ـسرح متـمنـ لها السـينـما وا

وفقية في عملها اجلديد. ا
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اخلبـير االمني االستراتيجي وضابط الشرطة العراقي
الـرفـيع  تـكـليـفه  نـاطـقـا رسـمـيا بـأسم الـقـائـد الـعام

سلحة. للقوات ا
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سلـسل اجلديد بروكار مـثلة السوريـة تقوم ببـطولة ا ا
ؤلفه سمير هز ومخرجه محمد زهير رجب وتدور

أحداثه في فترة اإلحتالل الفرنسي لسوريا.
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ي االردني  ضيفته اجلمعية الفلسفية األردنية االكاد
اديـة في الفلـسفة في (قراءة راهـنيـة لكتـاب النزعـات ا

ؤلفه حس مروة). العربية اإلسالمية 
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الــروائـي الـعــراقي تــلــقى تــهــاني االوســاط الــثــقــافــيـة
واالعالمـيــة حلـصـده جــائـزة كـتــارا لـلـروايــة بـدورتـهـا
ــعـنـونـة (بــالـعـهــد) ضـمن فـئـة اخلـامـســة عن روايـته ا

وجهة للفتيان. نشورة وا الرواية غير ا
nÝu¹ r¼œ«

الفـوتـوغرافي الـصـحفي الـعـراقي تلـقى تـعازي زمالئه
لـوفــاة ابن خـالـتـه وزوج شـقـيــقـته احــمـد عـلي مــحـمـد
اجلـزائــري سـائــلــ  الـله تــعـالى ان يــســكـنه فــسـيح

جناته.
ÊuF « WBŠ

ـوت بـعد الـكـاتـبة وسـيـدة االعـمال الـسـعـودية غـيـبـها ا
دن ـرض وتـعـد الـراحـلـة رائـدة فـكـرة ا صـراع ضد ا
ــنـتـجــة وعـمــلت كـســفـيـرة لال الـصـنــاعـيــة لالسـر ا
ـتــحـدة لــلـنـســاء واالطـفــال في مـنـاطـق الـصـراع في ا

الشرق االوسط.

تخولك مـهارتك في مجال عملك احلصول على فرص
مهمة.

qL(«

ـشبـوهـة ألنك قد تـقع في مأزق ابـتعـد عن الـعالقات ا
كبير.

Ê«eO*«

تتلقـى هدية من أحد أفراد الـعائلة تسـعدك كثيراً.رقم
احلظ: .5

—u¦ «

ـصـاعب وتـتـوصل إلى فـرض إرادتك عـلى تـتـحـدى ا
احمليط بك.رقم احلظ: .5

»dIF «

يتطلب عـملك تنقالت كثـيرة فتجد ذلك مـضيعة للوقت
والطاقة.

¡«“u'«

ال تـقــبل أيـة وسـاطــة لـتـطـويــر عـمـلك وتـفــضّل الـعـمل
فردك للوصول إلى ما تطمح إليه.

”uI «

تعيش سـعادة مع الشريك لم تعـشها في السابق.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـعمـل على إجنـاح عالقـتك بـاحلـبـيب ألنك لن تـتـحمل
فراقه.رقم احلظ .8

Íb'«

ِ بنـفـسك أكثـر وال حتمّل مـظـهرك اخلـارجي آثار إعـ
شعورك باإلحباط.

bÝô«

يـواجـه أحـد أصـدقـائك مــشـكـلــة كـبـيـرة ويــلـجـأ إلـيك
ساعدته.رقم احلظ: .13

Ë«b «

ستقبل خصـوصاً أنك ال تشعر بالرضى في تفكـر با
عملك احلالي.

¡«—cF «

ال تــتــدخل فـي مــســائل ال تـــخــصك حـــتى ال يــلــومك
رؤساؤك.رقم احلظ .45

 u(«
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اشــــــــــطـب حـــــــــروف
الكلـمات ادناه بـكافة
ــــكن االجتــــاهــــات
شـطب احلــرف اكـثـر
من مــــرة لـــتـــحـــصل
عــــــلـى الــــــكـــــــلــــــمــــــة
ـــــثل ــــطـــــلـــــوبــــة:( ا

تلفزيوني عربي):
ضـيــعـة تـشــرين- غـربـة –
ــــسك  –كــــاسـك يــــا وادي ا
وطن  –دريد حلام- عـمر حجو

–صح الـنـوم  –نـهـاد قـلـيص  –
حـــســــام حتـــســـ بك –شــــقـــــائق
الـنــعـمـان  –شـاكــر ريـخـان  –نـاجي

جــبـر  –جنــاح حــفــيظ- فــاديــا خــطـاب
–يـاسـر الـعـظـمة  –صـبـاح اجلـزائري –
ن زيدان صري  –اليمن رضا  –ا ربا ا
–نورمان أسعد  –سوزان جنم الدين  –
جـيـانـا عـيـد- كـومـيدي  –فـارس حـلو –

ناقد  –فن  –جد.
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سيلة للدموع طالبة باإلصالحات ومحاربة الفاسدين وتعرض قسم منهم الى حاالت من اإلختناق جراء استخدام الغازات ا d¼UEð» ∫ شارك فنانون في التظاهرات ا

الشعبـي اللي بيـقدموا شعبي مش
مفهوم أو أي محتوى ملوش الزمة).
وروى الـــفـــنـــان الــشـــاب تـــفـــاصــيل
األزمـات الـتي واجـهــته في الـتـعـاقـد
مع شـركــات إنـتـاج والـنــصب عـلـيه
مـن قــبل أحــدهــا مـــضــيــفًــا:( بــدأت
أحس إن خالص مـــفــيـش أمل وأنــا
مش هقدر أنتج لنفسي أكيد فقررت
أرجع أشتغل مهنـدس ديكور علشان
أعـــــرف أعـــــيـش وأبـــــني نــــــفـــــسي
خـــصــوصـــا إن شــهـــادتي وشـــغــلي

ÊU e «≠ …d¼UI «

ـصري مـحمـد عباس طرب ا اتخـذ ا
قرارًا مفاجـئًا باعتزاله مـجال الغناء
نــهــائــيًـا مــشــيــرًا إلى أنه ســيــعـود
هنـته كمـهندس ديـكور بـسبب عدم
قـــدرته عـــلى االنـــتــهـــاء من ألـــبــومه
اجلديد.ونشر عبـاس منشورًا مطولًا
عـــبـــر حـــســــابه الـــشـــخــــصي عـــلى
إنستغرام وعلق عليه قائلًا:( معلش
هو الـبـوست طـويل بس مـهم ياريت
تقـروه لـآلخر عـشان يـتـفهم (اعـتزال
ـطــرب الـشـاب في الـغــنـا). ويــقـول ا
ــطـول إنـه قـرر الــعـودة مــنـشــوره ا
ـهـنـته حـتى يـسـتـطـيع بـنـاء نفـسه
ألنه من الصـعب عـلى الـفنـان اجلمع
بــ عـــمـــلـــ (الـــغــنـــاء وهـــنـــدســة
الـديــكـور). وتـابع(واجــهت صـعـوبـة
في اخــتـيـار أغــان أللـبــومي اجلـديـد
الـذي أجـهـز له مـنـذ عـامـ فـالـذوق
الــعــام في مــصــر بــقى صــعـب جـدًا
وهــذا هــو الــســبب الــرئــيــسي وراء
قــــرار اعــــتـــزال الــــغــــنـــاء).وواصل(
النجـاح في الغنـاء حاليًـا أصبح إما
لــلـمـطــربـ الـســوبـر أو لـلــمـطـربـ

).  وتـعرف اجلـمـهـور  على كـويسـ
مــحـمـد عــبـاس أثــنـاء مـشــاركـته في
ــوسم احلــادي عــشــر من بــرنــامج ا
ـرحلة ي وخروجه من ا ستار أكـاد
الـــنـــهـــائـــيـــة.وقـــبل مـــشـــاركـــته في
البرنـامج طرح عبـاس أول أغنية له
في  2007عـلـى نـفـقــته الـشـخــصـيـة
بـــاسم نـــظـــرة عـــيـــنه كـــمـــا حـــصــد
جـائـزت كـأفـضل مـطـرب صـاعد في
ــيــمـا أورد  2016وأفــضل مــطـرب ا

صاعد في الدير جيست .2018
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