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U∫ محمد الصايغ وعدي حس في (بعد 16 سنة) «—b½u

تــألـيف مـحــمـد سـيـد كـارمـن بـصـيـبص 
بشـير وإخـراج أحمـد عالء الديب.بـهدف
عرضه في دور الـعرض الـسيـنمـائية مع

قبل. حلول عيد الفطر ا
ـــنـــتـــجـــة اإلعالن وطـــرحت الـــشـــركـــة ا

الدعائي للفيلم في صاالت السينما.
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ــوسـيــقـيــة الـعـربــيـة فـي لـنـدن ــيـة ا مــؤسـســة االكـاد
ضــيــفـتــهــا قــنـاة (الــشــرقــيــة) عـبــر بــرنــامج (اطـراف
احلـــديـث) الـــذي يــــعـــده ويــــقـــدمه االعـالمي مــــجـــيـــد

السامرائي.
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احملــامي االردني والــتــدريــسـي في جــامــعــة الــعــقــبــة
لـلـتكـنـولوجـيـا ضيـفه مـنتـدى الـفِكْـرِ العـربـيّ في عـمان
ـحـاضــرة عـنـوانــهـا(مـبـدأ الــفـصل بـ الــسـلـطـات/

الواقع والتطبيق - دراسة في الدساتير األردنية).
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اضي بتوقيع ديوانه الشـاعر االردني أحتفى السبت ا
(قـلق أنـا) بـجــلـسـة اقـيـمت في بـيـت الـثـقـافـة والـفـنـون
ــشـاركـة الــنـاقــدين روال الـعـالـم وعـلي غـ بـعــمـان و

وإدارة الشاعر نضال الرفاعي.

»U$ù« ÂbF  ÂbMð d³Þ
في حـيـاتـها هي قـرار تـأجـيل اإلجناب
ومن بـعـدهـا مـنعه تـمـامًـا وطـالبت من
الـله أن يـسامـحـهـا عـلى قـيـامـهـا بـهذه
الــغــلــطــة وأوضــحت أنــهــا طــلــبت من
زوجــهـا قــبل الـزواج تــأجـيل اإلجنـاب:
(كــان شــرطي الــوحــيــد إني مــخــلــفش

للموافقة على الزواج).
وعـاشت طـبـر فـتـرة طـويـلـة مع زوجـها

من دون أوالد وبعدها انفصال.
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حـلّــــــت الـفـنـانـة مـادلـ طـبـر ضـيـفة
ــســاء) عــلـى بــرنـــامـــــــــج (حــديـث ا
حــيـث روت كــــــيف بـــدأت الــعـــمل في
الــفن مـنــذ الـسـبــعـيــنـيـات ودخــولـهـا
مــجـال الــرقص وتـمــنـيــهـا االنــضـمـام
لــفـــرقــة كــركال الــلــبــنــانــيــة لــلــفــنــون

الشعبية.
كـمـا اعتـرفت ان أكـبر غـلـطة ارتـكـبتـها
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بــدون مـــقــدم لـــلــعـــام الــثـــاني عــلى
التوالي).وأضافـت بورك للصـحفي
(دعــــوني أؤكـــد لـــكـم ذلك اآلن. لـــقـــد
ـيــة عـلـوم قــررنـا مـعــا نـحن وأكــاد
وفـنـون الـسـيــنـمـا األمـريـكـيـة أنه لن

{ لوس أجنـلـوس - وكـاالت - قالت
رئـــيـــســـة تـــلـــفـــزيـــون (إيه.بي.سي)
انـتـرتـيـنـمـنت كـاري بورك ( إن حـفل
تـوزيع جـوائـز أوسـكـار لـعـام 2020
ـقـرر تــنـظـيـمه فـي شـبـاط سـيـكـون ا

ستكـون لديك القدرة التخاذ قرارات مـهمة بعد حتليل
سليم. 
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يجب أن تكـون على اسـتعداد إلنـهاء الصـداقات التي
تشكل عرقلة لتقدمك. 
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ط احلــيــاة تــتــطــلب الــعـمـل اجلـاد حتـســيــنــات في 
زيد من الوقت في عام2020. وا
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جتنب التـردد في التعـبير عن نفـسك الن ذلك سيكون
عائقا أمام تقدمك في احلياة.
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عام 2020 يشهـد تغييـرات كبيرة في حـياتك وتتمتع
بفوائد عملك الشاق. 
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2020  هـو الـعـام األمـثل لـبـنـاء عالقـات اجـتـمـاعـيـة
جديدة .رقم احلظ 3.
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عالقـاتك تـتـطـلب الـتــدقـيق الـسـلـيم و قـد تـضـطـر إلى
اتخاذ بعض القرارات الصعبة. 
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هنـاك حـاجـة لالهـتـمـام بـالـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة أثـناء
شاريع.رقم احلظ 5. تنفيذ ا
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 تستـعرض أهدافك في احلياة وتشكل استراتيجيات
لتحقيقها خالل2020.
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عــلــيك جتـنـب الـصــارحــة اجلــارحــة في تــعـامــلك مع
اآلخرين في عام 2020.
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تـتـعـلم مـهـارات جـديدة لـتالئم االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بك,يوم السعد االربعاء.
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ابحث عن الـوالء في الصداقات جديدة. و2020يعد
عام لإلبداع في العمل.
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22-25:عملة عربية
25-32: مدينة يابانية
32-39: من القارات

39-41: وجع

ـفـكر الـشـاعـر السـوري  صـدرت لـه مـؤخرا عـن دار ا
لـلـطبـاعـة والـتوزيع مـجـموعـة شـعريـة  بـعنـوان(صـرخة

توسط. عاشق) تقع في 92 صفحة من القطع ا

الصـحفي العراقي نعته االوساط الصحفية واالعالمية
ـاضي اثر مـرض عانى وت اخلـميس ا بـعد ان غيـبه ا
مــنه طــويال.والـراحل مـن خـريــجي كــلـيــة االداب قـسم

الصحافة  الدورة االولى عام 1968.

ـصـري تـلـقى تـعـازي ـطـرب ا ا
الـوسط الـفـني لـوفـاة والـده اثـر
حـادث حريق انـدلع في مسـكنه

اضي . اخلميس ا

الكـاتبـة العـراقـية حتـتفي صـباح الـيـوم االثنـ بتـوقيع
كتـابها (كـالشنكـوف)في جلسـة تقـام في قاعة عـشتار

بوزارة الثقافة ببغداد.

dO ô« œ«uł błU

اخلبـيراالقتـصادي العـراقي يشارك في ورشـة (تفعيل
بـرنــامج االعالم االقـتــصـادي) الـتي يــنـضـمــهـا مـركـز
النـهـرين للـدراسات االسـتراتـيـجيـة - قسم الـدراسات
االقـتصادية في الـ22 من الـشهر اجلاري مـتحدثا في

محور(حقيبة االعالم االقتصادي).

مر اوزلي

ـا جــعـله يـقــرر أن يـتـرك إيـطــالي 
راهقة ووقتها نزل وهو في سن ا ا
التقى بعزيز عيد والذي وجده يجيد
الـعديـد من الـلغـات مـنهـا الـفرنـسـية
واإليطـاليـة فـقدمه إلى فـرقته ولـكنه
بـعــد فـتـرة قـرر أن يــبـحث عن والـده
انيا فسافر إلى النمسـا وفرنسا وأ
كــمــا إمــتــهن روســتي ?الــعـديــد من
ـــهن مــنــهـــا بــائع تـــ شــوكي في ا
إيطاليا كما عمل مترجماً أيضاً قبل
أن يتعـرف على اخملرج مـحمد كر

انيا والذي كان يدرس اإلخراج في أ
وتــعــرّف أيـضــاً عــلى سـراج مــنــيـر
والـذي كـان قـد بـدأ يـدرس الـفن بـعد
أن تـــرك الـــطب فـــقـــرر روســـتـي هــو
ـعـهــد الـتـمـثـيل أيـضـاً أن يــلـتـحق 
ــيـــة وبــعــد لـــيــدرس دراســـة أكــاد
نتجة عودته إلى مصر تعرّف على ا
عزيزة أمـير والـتي أسندت له مـهمة
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مـثل الـذين تركوا بـصمة من ب ا
ـصـرية هـو سـتـيـفان في الـسـينـمـا ا
روســـتي إشــتـــهــر بــأدوار الـــشــريــر
الظـريف خفـيف الدم وهي الـبصـمة
التي ظل متفرداً بـها في مشوار فني
امــتـد ألكــثـر من أربــعـ عــامـاً .وفي
الـسـطور الـتـالـية نـتـعـرف عـلى ابرز
مـحـطـات حـيـاته وفـقـا لـتـقـريـر اعده
مـــوقع الــفـن والــذي يــشـــيــر الى ان
روسـتي ولـد في 16 تـشـرين الـثـاني
عام 1891 في إيطـالـيا ألم ايـطالـية
ــســاوي وكــان والــده يـعــمل وأب 
سـفــيـراً لـلــنـمـسـا في الــقـاهـرة وقـد
إنــفـصل عن والــدته لـيــعـيش مــعـهـا
ـــدرســة رأس الـــســـتــ والـــتـــحق 
اإلبـتـدائيـة وعـاش لـفـتـرة في شـبرا

وتخرج من مدرسة اخلديوية.
وقد تـزوجت والدته مـجدداً من رجل

شاركة فنياً بدأها في عام 1926 با
التـمثـيـليـة في فيـلم نداء الـرب وكان
قبـلهـا قدم جتـربة مـسرحـية بـعنوان
حب وفــــلـــوس وجـــواز وشـــارك في
أوبريت العشرة الطيبة على األوبرا.
وقدّم إستـيفان روسـتي مع أم كلثوم
منيت شـبابي وسالمة ومع ?جنيب
الـريــحـاني ?فــيـلم سالمــة في خــيـر
وسي عـمـر وفي اخلـمسـيـنـيـات بدأ
فـي احلــــصــــول عـــلـى أدوار أكــــبـــر
وشارك في أفالم مثل ?فيروز ?ها
ولـيـلـة احلـنـة وابن ذوات والـسـتـات
ميـعرفـوش يكـدبوا وحـسن ومرقص
وآخـر أعمـاله كـان فيـلم حـكـاية نص

الليل.
/ والى جـانب الـتـمـثـيل قـدّم جتارب
إخراجية عديدة :البحر بيضحك ليه
عام 1928 وعنـتر أفـندي عام 1935

جمال ودالل عام 1945.

إخــراج فـيــلم (لــيــلى).وفي مــشـواره
الـفـني قــدم مـا يـقـرب من  124عمالً

 /في بداياته التـقى روستي براقصة
ساوية أحبهـا ولكنه فوجئ بأنها
حــبـيــبـة والــده فـأضــرب عن الـزواج
حتى وصل إلى السادسة واألربع
ح تزوج من ماريانا اإليطالية.

/ توفي روسـتي في عام 1964 ففي
يـــوم 26 أيــــارمن ذلـك الــــعــــام كـــان
ــقـاهـي يـلــعب جــالــســاً عــلى أحــد ا
الـــطــاولـــة مع أصـــدقــائه وكـــان قــد
إنـتــهى من مــشـاهــدة الـعـرض األول
لـفــيـلـمه اخـر شــقـاوة وشـعـر بـاالالم
مـفــاجـئـة في قــلـبه ونـقــله أصـدقـاءه
للمستـشفى اليوناني لـيجد األطباء
إنسداد في شراي الـقلب ونصحوا
ــنــزله لــيــفــارق أصــدقـــاءه بــنــقــله 
احلياة بعدها بساعة.وعند وفاته لم
يكن في منزله سوى  7جنيهات فقط
وشيك بـ 150جـنــيـهـاً كــان الـدفـعـة

األخيرة لفيلم حكاية نص الليل.
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صرية ?فيفي عبده نشرت الفنـانة ا
مـقطـع فيـديـو جـديد لـهـا ظـهـرت فيه
وهي تــرقـص عــلى أغــنــيــة (من حق
ـصرية بهية وذلك الكبير) لـلفنانة ا
عــلى حــســابــهــا اخلــاص عـيـل احـد
مواقع التواصل االجـتماعي. وعلقت
عبده على الفيديو قائلة (األغنية دي
بــحـــبــهــا من حق الــكــبــيــر يــتــدلع
بحبكم). ونشرت عبده مؤخرا مقطع
ـوقف فـيـديـو لـهـا يـظـهـر تـعـرضـهـا 
مـــحــرج أثــنـــاء رقــصـــهــا في إحــدى
احلفالت عـلى أنـغام اغـنـية شـعبـية
وذلك عـلى حـسـابـهـا اخلـاص اذ ان
فــسـتــانــهـا انــزلق من عــنـد مــنـطــقـة
الـصــدر اال ان فــيـفي تــداركت األمـر

بشكل طريف.
ـصري ?كر ـمـثل ا الى ذلك نـشر ا

ستيفان روستي

فيفي عبده
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انـطــلق من الـرقم 1 مع مـعــاني ومـرادفـات
الـكـلـمـات الـتي تـشـتـرك مع بـعـضـهـا بـأخر
حــرف من كل كــلــمــة لــتــكــمل مــا بــعــدهــا.
طلوبة: االرقام اخملتارة تشير الى الكلمة ا

ــضــيف الــتــقــلــيـدي يــكــون هــنــاك ا
مـــجـــددا هـــذا الـــعـــام). وكـــان حـــفل
أوسـكـار لـعـام 2019 قـد نُـظّم بـدون
مـضـيف لــلـمـرة األولى في  30عـامـا
وشـــهـــد زيــادة فـي عــدد مـــشـــاهــدي
ذاع عـلى (إيه.بي.سي) إلى احلفـل ا
 29.6مـلـيـون أمـريـكي لـيـكـسر بـذلك
اجتاها نزولـيا للـعام الرابع في عدد
ـشـاهـدين لــلـحـفل الـذي يـذاع عـلى ا
الـهــواء مـبـاشــرة . وقـالت بـورك (إن
الــــنـــجـــاح الـــذي حتـــقق في الـــعـــام
اضي كان الدافع وراء القرار بعدم ا
قرر في التاسع وجود مقدم للحفل ا
مـن شــبـــاط والـــذي يـــشـــهــد تـــوزيع
اجلـوائـز األكـثـر أهـمـيـة في صـنـاعـة

السينما).
وسـوف تـعلـن التـرشـيـحـات جلـوائز

. أوسكار 2020 اليوم االثن
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ـمـــــثــلـة الـتــركـيـة مـيــر أوزرلي بـجـائـزة فـازت ا
ــــــــثـلـة ســيـنــمـائـيــة لـعـام  2019 وفور أفـضل 
ـؤسـسـة الـتركـيـة الـتي اجـترت تلـقـيـهـا اجلائـزة من ا
االســتــفــتــاء نــشــــــرت عـــدة صــور أثــنــاء اســتالمــهــا

اجلائزة.
وعـلّـقت عـلـيـهـا قـائلـة (شـكـرا جـزيال عـلـى جائـزة أفـضل
ــنـاسـبــة  أعـرب عن ـثــلـة سـيــنـمــائـيــة اآلن  في هـذه ا
ـؤسسـة (انكـلـيزي اسـا مـافاكـفي) على تقـديري اخلـاص 
ـعــيـشـيـة كل مـا تـبــذلـونه من جـهــود لـتـحـســ الـظـروف ا
شاركة في احلياة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكـينهم من ا
االجتماعية والثقافية وتطوير إمكاناتهم اإلبداعية والفكرية
تـحـدة لـعام 2008. الله والفـنـيـة بـحسب إتـفـاقـيـة األ ا

يرسل لكم القوة والبركة).
واشـتـهـرت أوزرلـي بـدور الـسـلــطـانـة هـيــام في مـسـلـسل

"حر السلطان".
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فهـمي صـورة له برفـقـة زوجته
دانيا البناوي وذلك على حسابه

اخلـاص عـلى احـد مـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي. وعــبّـر فـهـمي من خالل
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ـصريـة دالـيا الـبحـيري ـمثـلة ا نشـرت ا
ـصـري عادل مـثل ا صـورة لهـا بـرفـقـة ا
إمام بـعد انتـهائـها من تصـوير مـسلسل
قرر (فالنتـينو) الـذي جمـعهـا به ومن ا
ــــوسم الــــرمـــضــــاني ان يـــعــــرض في ا
ـقـبل.وعـلـقت الـبـحـيـري عـلى الـصـورة ا
عـبر حـسـابـها اخلـاص عـلى احـد مواقع
التـواصل االجـتمـاعي قـائلـة (يا خـسارة
ــسـلــسل خــلص .. حــتـوحــشــني قـوي ا
وحـيــوحـشـني الــشـغل مـعــاك يـا زعـيم..

ربنا يخليك لينا).
ن مــســلــسل فــالــنــتــيـنــو من تــألــيف أ
بـهجت قـمـر وإخـراج رامي إمام بـطـولة
عـادل إمــام ودالل عـبــد الـعـزيــز ودالـيـا
ــيـرغـني وطـارق الـبــحـيـري وحـمـدى ا
االبيـاري ووفاء صادق ورانـيا مـحمود
ـفـتي يــاسـ وبـدريــة طـلــبـة وهــدى ا
وسلـيمان عـيد احـمد فريـد والهـام عبد

البديع.
الى ذلك يــسـتـعــد الـقــائـمـون عــلى فـيـلم
(العارف) لبدء تصـوير العمل من بطولة
ـصــريـ أحــمـد عــز وأحـمـد ــمـثــلـ ا ا
فـهمي مـصـطـفى خاطـر مـحـمود حـمـيدة
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نـطـقة ـصـري أحمـد فـهـمي أنه سيـخـضع لـعـملـيـة جـراحيـة جـديـدة  مـثل ا أعلـن ا
ريء بعـد فشل الـعمـليـة األولى التي لم تـنجح سوى 50 مبرراً (أن طـبيعـة جسمه ا

عدل الطبيعي). هي سبب عدم جناح العملية با
ريء خالل وضوع ح شعـر أحمد بآالم قوية فـي منطقة ا وقع الفن (بـدأ ا ووفقا 
ـاضـيـ وراح الـوجع يـزيـد فـخضـع للـفـحـوصـات وتـبـ ان هـنـاك خاليا الـعامـ ا
غريبة تفرز عصارة مـعينة وتسبب له االلم وخضع لـعملية جراحيـة دقيقة في منطقة

ــســتــشــفــيـات ـريء داخـل أحـد ا ا
اخلـاصــة في الــقـاهــرة عــلى يـد

طـــــــبـــــــيـب فـــــــرنـــــــسي و3
اسـتـشـاريــ مـصـريـ
اال انـــهـــا لم تـــنـــجح
مـثــلـمــا يـجب من

رة االولى). ا

داليا البحيري

مادل طبر

النه نــــبع من الــــواقع الــــذي نــــعـــيــــشه
ومشاكلنا التي تـتضاعف يوما بعد يوم
وهي ادانة للخراب والظلم الذي يصيب
ـسـرحيـة هـو منـظـومة االنـسان ونص ا
اعالمية متعددة االفاق تعمل على انتاج
عنى من خالل اللغة الفـنية والبصرية ا
واصبحت الـعالمة واالشـارة والرمز من
ـسرحي رتـكزات االسـاسيـة للـعرض ا ا
ــونــدرامـا وفي هــذا الــعــرض جتــربــة ا
ليـست سهـلـة وهي من الفـنون الـصعـبة
لذلك تـمت اقامـة ورشة مـسرحـية لـهكذا

عروض ).
وقــال الــنــاقــد عــلي حــمــدان لـ(الــزمـان)
ـــواطن (الــعـــرض يـــجـــســـد مـــعـــانــاة ا

الـعراقي وتـطـلـعه الى احلـريـة والسالم
ومـاجعل الـعـرض يـجذب اجلـمـهـور هو
ــشـاكـل الـتي تــلــخـيــصه لــلــعـديــد من ا
واطن الـعراقي من خالل 16 يعـانيهـا ا
مثل عام مكلـلة بااللم واحلرمـان وكان ا
ـعاني ـوذجـا من ا في كل كـلـمة يـقـدم 
والـدالالت حـ كـان يـقـارن بـ االحـياء
واالموات الـذين رحـلوا بال ذنب ويـبقى
االهم في العـرض ان مثل هـذا النـموذج
ـسرحـيـة يحـتاج الى ان في العـروض ا
نعيـد عرضه في كـافة سـاحات التـظاهر
واطن الـعراقي علـنا نـفـهم جمـيعـا ان ا
ـا يــعـيــشـهـا يــسـتــحق حـيــاة افـضـل 

االن).
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تتـواصل الـعروض الـفنـيـة التي جتـسد
احلــراك الـشـعــبي الـشــبـابي فـي بـغـداد
واحملــافــظـات ومن بــ هــذه الــعـروض
مسـرحـية (بـعد  16سنـة) الـتي عرضت
مؤخرا في خيـمة مسرح الـثورة ببغداد
وهي مـونـدراما تـالـيف واخـراج حـس
عــدي وتـمــثـيل مــحـمــد الـصــايغ وعـدي
حس  والقادمون من محافظة واسط.
ــســرحــيــة حتــدث اخملــرج قــائال وعن ا
(جـئنـا من مـدينـة الـكوت لـلمـشـاركة في

االحـتــجــاجـات
ـظـاهـرات وا
في ســـاحــة

ــسـرحــيـة الــتـحــريــر من خالل الــفن وا
ـعنـونـة "بـعد  16سـنة" ومـسـرحيـتـنـا ا
هي عـرض احـتـجـاجي يـحـاكي اوضـاع
الــثــورة وسـاحــات الــتــظـاهــر من خالل
مـشـاهـد الـقـتل والـدمـار الـتي ارتـكـتـبت
تظـاهرين السلمـي كما اشارت بحق ا
ـســرحـيــة الى كل الـعــنـاوين مــشـاهــد ا
الــتي جـســدت هـذه الــثــورة من مـواكب
ومسـعفـ وشـهداء وجـرحى ) واضاف
ـسـرحيـة تـعـالج صـراع االنـسان من ( ا
اجل احلرية والكرامة في وطنه فلم يكن
امــامه طــريق اال الـتــعــبـيــر عن حــقـوقه
عاناة التي كان يعيشها) بصوته رغم ا
ة مـؤكـد (ان الـتـجـربـة بـهـذا الـعـمل مـؤ

هذه الصورة
عن حـــــبـه الـــــكـــــبـــــيــــر

لزوجـته اذ انه تـغزّل بـهـا وعلّق
تلئ باحلب واحلنان قائال: (قلبك 
يـديـكي دائـمًـا مهـتـمـة أنـا مـحـظوظ

ألنك زوجتي). 
واشــــارمـــــوقـع الــــفـن مـــــؤخــــرا (ان
مسلسل مالك لكر فهمي قد توقف
وذلك بسبب عـدم استخـراج تصريح
صنفات التصوير من الرقـابة على ا
الـفـنـية بـعـد ارسـال الـسـيـنـاريو الى
الــقــائـمــ عـلى الــرقــابـة ويــنـتــظـر
صنـاع العـمل وصول اجـازة الرقـابة
والـــــتــــصـــــاريـح من أجـل الـــــعــــودة

للتصوير).


