
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

باميال اندرسون

ÍdB*« VÒOG¹  u*«

—bO(«Ë

tMŽ ÎULſ— ÊuM−  U «—œu½u  nÒOC¹ WFOKD « Õd

wÐœ w  błU*«Ë ”bMN*«  lL−¹ qHŠ

l «u « b d¹ Íc « tKLŽ b¼UA  iFÐ w  U¹“UDMH « bL²F¹ wðUO³ «

b¹bł qLŽ∫ مشاهد من مسرحية (مجنون رغماً عنه)

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صري ـصرية إعـتدال ا مـثلة ا وت ا غيّـب ا
الـتـي عـرفـهـا اجلـمـهـور بـأعـمـال عـديـدة بـ
السـيـنمـا والـدراما.والـراحـلة  خـريـجة فـنون
مسـرحـية وعـمـلت في الـدراما الـتـلـفزيـونـية
وشاركت في العديد من األعمال الفنية منها
الـشارع اجلديد  "اخلروج من الدائرة" أبو
الـــعال 90  والـــبــحـث عن عــبـــده".وشــاركت
ـــصـــري في أفـالم عــديـــدة مـــنـــهـــا فــيـــلم ا
ــصــري فــكـان ــراكب. أمــا آخــر أعــمـال ا ا
مـسـلـسل (نـحن ال نـزرع الـشـوك) في الـعام
 1998من بـــطــولـــة آثـــار احلــكـــيم وخـــالــد

ة مختار. النبوي وياسر جالل وكر
الى ذلك أعـلـنت اإلعالمــيـة الـكـويـتـيـة
مي الـعـيدان عـبـر حـسـابـاتـها في
مـواقع التـواصل االجتـماعي عن
وفاة مـواطنتهـا الفنانـة الشابة
دانــــــة عــــــبــــــاس احلــــــيـــــدر
اجلـــمـــعـــة.وذكــر مـــوقع إرم
نـيـوز نــقال عن نـاشـطـ —
أن سـبب وفــاة احلـيـدر هـو
ســــرطـــــان  اكــــتـــــشــــافه
متأخرا. ونشر حساب شي
مــــاشـــــفــــتـــــوه احملـــــلي في
ـعـني بأخـبار انـستـغرام وا
ــشـاهــيـر صــورة لـلــفـنــانـة ا
احلـيدر في حلـظاتـها األخـيرة

ستشفى. في ا
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ـــــمــــــــــــــثل الــــــســـــوري اكـــــد ا
مــشــــــاركـتـه بـبــطــولـة مــســلـسل
(يـومـاَ مـا) لـلــمـخـرج عـمـار تـمـيم
وهي الـــتـــجـــربــة الـــثـــانـــيه له مع
اخملـــرج بـــــــعــد مــســـلــسل كــرم

منجل .
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ـطـرب العـراقي احـيـا مؤخـرا حـفال غـنائـيـا مع الـعازف ا
فـــاضل الــبـــدري في جتــمـع رواد قــنــطـــرة الــثـــقــافي في

وصل. ا
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كـتـبـة الوطـنـيـة ضمن الـكـتـبة االردنـيـة ضـيـفتـهـا دائـرة ا
نـشــاط كـتــاب االسـبــوع لـلــحــديث عن ديـوانــهـا (خــيـوط
دخـان) وقـدم قراءة نـقـديـة لـلـديـوان األديـبـة هـيـام ضـمرة

واألديب فوزي اخلطبا .
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و(الـــــدي جـي) األمـــــريــــــكـي تـــــومـي لي
ـوســيـقي األمـيــركي كـيـد روك والعب وا
الـبــوكـر احملــتـرف ريك سـالــومـون الـذي

. تزوجته مرت
وبحـسب صحـيفـة (ذا صن) البـريطـانية
ا فإن بيـترز تزوج أربع مـرات من قبل 
ــمـثــلـة األمـريــكـيـة لــيـسـلي آن في ذلك ا
نتجة كريست فورسيث بيترز وارن وا
ــغــنــيـة وكــانت لــديه أيــضًــا عالقــة مع ا

باربرا سترايساند لعدة سنوات.
وعن زواجهـما صـرّح بـيتـرز قائالً (هـناك
فــتـــيـــات جـــمـــيالت فـي كل مـــكـــان كــان
دة  35عاما لم بإمـكـاني االخـتيـار لـكن 
أرَ سوى بـاميال).وأضاف (إنـها جتـعلني
وحـشـيـا بطـريـقـة جـيدة.. إنـهـا تـلـهـمني
أحـميـهـا وأتعـامل مـعـها بـالـطريـقـة التي
تسـتحق أن تعـامل بهـا).وبدورهـا أعلنت
ــوضــوع قــائــلــةً (جــون هــو الــولـد هي ا
الشـريـر لهـوليـوود ال أحـد يقـارن به أنا
أحـبه بــشـدة مـثل الـعـائـلــة نـحن نـتـفـهم
ونحـترم بعـضنـا البعض ونـحب بعـضنا
الـــــبــــعض مـن دون شــــروط أنــــا إمــــرأة

محظوظة والدليل ترتيب الله).

{ كالـيفـورنيا  —وكاالت - بـعد مـواعدة
احلــبـيــبـ ألول مــرة مــنـذ أكــثـر من 30
مـثلـة وعارضـة األزياء عامـا إحتــفـلت ا
الـكنـديـة بـاميـال أندرسـون بـزواجـها من
منتج فـيلم (مولـد جنكة) األمـريكي جون

بيترز في حفل في ماليبو بكاليفورنيا.
وهذه هي الـزيـجة اخلـامـسة ألنـدرسون
إذ أنها كـانت متزوجـة سابقـا من الفنان
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tzUCŽ« bŠ√ bIH¹ صــورة جـــديـــدة لــهـــا تـــشـــيــر من
خاللـهـا بعالمـة الـنصـر بـعد أولى
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ــطـربــة نــانــسي عــجـرم نــشــرت ا
جـلـسـات الـتـحــقـيـقـات مع زوجـهـا
فـادى الــهـاشم فى قـضـيـة اتـهـامه
بـقتل مـقـتحم

الفيال.
وتــوضــيــحًــا
لــــلــــصــــورة
نشـرت عجرم
الــــــــصـــــــورة
كــــامــــلــــة من
استعداداتها
لــــتـــصــــويـــر
بـــرنـــامج (ذا
فــويس كــدز)
بــــعــــد تــــردد
الـــعـــديـــد من
الـــشــائـــعــات
أنـــــــــهــــــا لن
تـــســــتــــكـــمل
تصوير باقي
احلـــــلـــــقــــات
نـظـرًا لالزمـة
األخـــــــيـــــــرة
الـــــــــــــــــــــتــي

{ لــنــدن - وكــاالت - قــالت أســرة
ـــمـــثل واخملـــرج تـــيـــري جـــونـــز ا
ـاضي: إن جــونـز أحـد األربــعـاء ا
أعـــضــاء فــريـق مــونــتـي بــايــثــون
الـكــومـيــدي الـبـريــطـاني الـشــهـيـر
ومـخـرج الـفـيـلم الـكـومـيـدي حـيـاة
بـــــــرايــــــــــن (اليـف أوف بـــــــراين)
تــوفـــــي عـن عــمـر 77 عــامــا بــعـد
مـــــعـــــركـــــة طــــويـــــلـــــة مـع خــــرف

الشيخوخة.
وُلـــد جــــــــــــــونـــز في ويـــلـــز عــام
1942  وهــو أيـضــا كـاتب ومـؤرخ

وشاعر.
 وجــرى تـشـخـيص إصـابـته بـنـوع
نــادر من خــرف الــشــيــخــوخــة في

.2015
وكــــــــــــــــان جـــــونـــــز واحـــــدا من
مـــبـــتــــكـــري بــــرنـــامج الــــفـــقـــرات
الـكومـيـدية سـيرك مـونـتي بايـثون
الـطـائـر (مـونـتي بـايـثـونـز فاليـنج

ســــيـــــركس) الــــذي
أعـاد تـعـريف قـواعد
الـكـومـيديـا بـفـقرات
وشـــــخــــــصــــــيـــــات
ســريــالــيــة فـي عـام

.1969
وشــارك في إخــراج
فـــــيـــــلم مـــــونـــــتي
بـايـثـون والـكـأس
ـقـدسـة (مـونتي ا
بـــايـــثـــون أنــد ذا
هـولـي جـريل) مع
زمـيــله في الـفـريق
تــيـــــــري جــيـلــيـام
قـــــــبل أن يــــــخــــــرج
مـــنــفـــــــردا فــيـــلــمي

(اليـف أوف بـــــــــراين)
ومـــــــــــــعــنى احلــيــاة
(ذا مــــيــــنـــــــيــــنج أوف

اليف).

حتقق الكـثير من النجاح و التقدم في النصف الثاني
من 2020. رقم احلظ 9.
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تــمــر بـفــتــرة من اإلضــطـراب بــالــنــسـبــة الى احلــيـاة
األسرية ولكنها سرعان ما تنتهي .
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األوضـاع العـائليـة قد تـكون مضـطربـة خالل النصف
األول من السنة.
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ـهنيـة ستكـون جيدة على ادية و ا إجماال األوضـاع ا
مدار 2020. رقم احلظ 4.
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انتقـال الى موقع افـضل ولكن ستـكون هنـاك ضغوط
هني او الصحي. تتعلق بالوضع ا
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 2020 غنـيـة بـالـفـرص الدسـمـة والـواعـدة بـاالفضل
وضوعية . سؤولية وا شرط التحلي با

”uI «

 ال تـترك واجـباتك لـلحـظة االخـيرة بل كن جـاهزا لـها
واستبق احللول والتسويات.
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هـنيه بسبب تعاطيك مع  تكتـسب اخلبرة في حياتك ا
مواقف و مشاكل متنوعه.
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يزه لك,فنـجد اإلبـداع واخليال تـعتبر 2020 سـنة 
والكثير من احلظ يرافقك.
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اذا اردت احراز تـقدم او تغـيير بادر الـى التحرك وال
تتلكأ.رقم احلظ  7.
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 بــعض الـتــحـديــات في الـعــمل خالل الـربع األول من
. السنة. يوم السعد االثن
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 يــجب مــراعــاة الــظــروف وال تــكـن عــقــبــة في طــريق
التغيير انفتح على اجلديد .
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24-29: من الزهور العطرة
29-35:مــديــــــنــة ولــد فــيــهــا االمــام

مسلم
35-39: ترو ووقار
39-41: جمال

مـثـلـة السـوريـة تـأجل تـصويـر مـشـاهدهـا في مـسـلسل ا
(الـعربـجي) النشـغالـها بـتصـوير مـشاهـدها في مـسلسل

(سوق احلرير).

ـالـية تـمت احالـته على الـتقـاعد رئيس ديـوان الرقـابة ا
لبـلوغه الـسن القـانونيـة وتكـليف رافل يـاس خـضير

هام ادارة الديوان وتسيير أعماله.

ــؤسـسـة فـضـائـيـة كـردسـتـان في أربـيل ـديـر الـعـام  ا
ـناسبة تلـقى تهاني الفـعاليـات االعالمية والسـياسية 
الـذكرى21 لتـأسيس الفـضائيـة التي تضم ايـضا قناة

زاكروس بالعربي .

أمـ عـام وزارة الـثقـافـة االردنـية رعى في عـمـان عـرضاً
ناسـبة حلـول عيد ه  فنيـاً من الفلـكور الصـيني  تقـد
الربيع الصيني (رأس السنة القمرية الصينية اجلديدة).
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الـصــحـفي الـعــراقي الـرائـد اســتـعـرض ضـمـن اهـتـمـامه
باالرقـام والتـواريخ واالحصاءات مـا نشـرته (الزمان) من
اضي  فوجدها 53 مـقاال مشيرا الى مقـاالته في العام ا
ــقـاالت 15 نــقــلــتــهـا ــا الحـظــته ان من بــ تـلك ا ان (

ا نشرته في فيسبوك او واتسب). الزمان مشكورة 

رانيا يوسف

جنـاحـاً كـبـيراً ومـنـهـا أورديـناري
بـيــبـول ويــوزد تـو لــوڤ يـو وأول
أوف مي والتي تربعت على قائمة
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تـــــشــــهــــد مــــديــــنــــة دبـي حــــفالت
مــوســـيــقـــيــة ضـــمن االحــتـــفــاالت
ـهـرجان دبي لـلتـسوّق اخلـتامـية 
اجد طرب راشد ا حيث يحيي ا
هندس حـفالً غنائياً يوم و ماجد ا
قـبل فيمـا يطل الـفنان اخلمـيس ا
ي جـون ليجنـد على جمهوره العا
في حفل غنائي يوم اجلمعة .ويعد
لـيــجـنـد واحـداً من 15 فـنـانـاً فـقط
ي جنـحــوا في الـفــوز بـجــائـزة إ
وغرامي وأوسكار وتـوني ويتميز
بشـخصيـته اجلذّابة وأغـانيه التي
ــوســيــقى حــول أطــربت عـــشّــاق ا

العالم. 
وقـدّم لـيـجـند سـتـة ألـبـومات خالل
مسيرته التي تمتد ألكثر من عشرة
سـنوات والقت الـعـديد من أغـانيه

زي ولــوريـن هــيل. وفــاز لـــيــجــنــد
بـــجــــــائـــزة األوســـكــار في الـــعــام
2015 ألفـــضـل أغــنـــيـــة أصـــلـــيــة
وجائزة كولدن كلوب للمشاركة في
كــتــابــة أغــنــيــة غــلــوري من فــيــلم

سيلما.
ـاجـد جـمـاهـيـره مـؤخـراً وأطــرب ا
بـأغــنـيـة (دبي كـوكب آخـر) والـتي
قـام بإطالقـها خـصـيصـاً لالحتـفال
ـــهــــرجــــان دبي بــــالـــدورة الـ  25
للتسـوّق وستكون اجلـماهير على
ـمــيـزة مــوعـد مع هــذه األغـنــيــة ا
باإلضافة إلى أجمل األغنيات التي
أداها خالل مسـيرته التي تـتضمن

40 ألبوماً. 
وســتـشــهــد نـفـس األمـســيــة حـفالً
لـلـمـهـنـدس والـذي سـيـقـدّم أجـمل

أغنياته.

بـيلـبـورد هوت 100. وتعـاون هذا
الـفــنـان مع عــدد من الـنــجـوم مـثل
كانييه ويست وأليشيا كيز وجي-

تــعـرضت لـهـا وأسـرتـهـا حـيث إن
عالمــــة الـنـصـر الـتـي أشـارت بـها
فـي الـــصــورة تـــبـــــــعث بـــرســـالــة
خــاصــة لــلــمـتــرصــدين لــهــا أنــهـا

جتاوزت األزمة بسالم.
وخضع زوج عـجرم الـدكتـور فادي
ــاضي ألولى الــهــاشم اخلــمــيس ا
جـلـسات الـتحـقـيق معـه في قضـية
مــقـــتل مــقـــتــحم مـــنــزلـــهــمــا و
استجوبه من قبل قاضي التحقيق
ـــــدة 3 أيـــــام وقـــــرر إطالق األول 
ســراحه رهن الــتــحــقــيق مــعــلــنـا
جـلـسة جـديـدة في الـعاشـر مـناذار

قبل. ا
واشارت صـحف لبـنانـية ( أن داتا
االتـــصــاالت أظـــهـــرت أن الــقـــتــيل
اتـــصـل قـــرابــة 3 مــرات بـــعـــيــادة
الـدكتـور فادي الـهـاشم قبل حـادثة
ــصــادر لم تــكـشف مــقـتــله إال أن ا
تفاصـيل احلديث الذي دار بيـنهما
فـي تـلك االتـصـاالت فـيـمـا تـبـ أن
هـنــاك اتـصــاال مـنــهم اسـتــغـرق 4

دقائق).
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انـــــطـــــلـق من الـــــرقم  1مع مـــــعـــــاني
ومـرادفـات الـكـلمـات الـتي تـشـترك مع
بــعـضــهــا بـأخــر حـرف مـن كل كـلــمـة
لـتــكـمل مــا بـعــدهـا. االرقــام اخملـتـارة

طلوبة: تشير الى الكلمة ا

هندس اجدماجد ا راشد ا
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ـمـثلـة رانـيا يـوسف سبب  شرحت ا
تـطــور الـقـضـايـا االشـكــالـيـة بـيـنـهـا
ـنتج مـحمـد مخـتار وب طـليـقـها ا
والد ابنتـيها ووصول األمر بـينهما

إلى الدعوى في محكمة األسرة.
وأشـارت في حــوار مـعـهــا بـبـرنـامج
الــقــاهــرة اآلن (أن عالقــة ابــنــتــيــهـا
مقطوعة بوالدهـما منذ  االنفصال
بـيـنـهـمـا في الـعام 2011  حيث أنه
لم يـلـتقِ بــهـمـا إال مـرتـ بـنـاءً عـلى

رغبته).
ولفـتت إلى (أنه ال ينـفق على ابـنتيه
منذ انـفصاله عنـها رغم أنهـا طالبته
كـثـيــراً مـحـاولـة الــتـفـاوض مـعه في
هــذا الـشــأن لـكــنه لم يــسـتــجب مـا

اضطرها لرفع دعـوى ضده فحكمت
لـهـا احملـكـمـة بـنـفـقة 10 آالف جنـيه
شهـرياً. لـكنهـا اضطـرت لرفع قـضية
ــدارس أخــرى بـــســبب مـــصــاريف ا
الـــتي رفـض أن يــدفـــعـــهــا).وفـــيـــمــا
أشارت إلى (أنـها حاولـت عدم كشف
مـشــاكـلــهـمــا لإلعالم) وأشـارت إلى
ـة بـيـنـهـمـا كـانت مـنـذ (أن آخـر مـكـا
حـوالي 6 أشـهــر حـيث اتــصل بـهـا
ـسـاومتـهـا عـلى مـنح ابـنـتـيه جواز
السفر اإلجنـليزي مقـابل تنازلها عن
قــضــايــا الـنــفــقــة لـكــنــهــا رفـضت)
مـضـيـفـة (قـولـتـله شـكـرا مش عـايزه
الــبـاســبـور لــو كـان بــيـصــرف عـلى
بـنـاته مـكـنـتش احـتـجت اتـبهـدل في

احملاكم أنا وبناتي).
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تـقـتـرب فـكـرتـهـا من واقـعـنـا الـعـراقي
الـذي نـعـيـشه الــيـوم حـيث انـتـفـاضـة
الــشــعـب ضــد الــفــســاد) واضــاف (لم
اعتـمد عـلى اسلوب مـع بل اعـتمدت
عـلى اسـالـيب عـدة بـسـبب مـايـتطـلـبه
مثل في النص اعتمادا عـلى اندماج ا
حلظات معينة كمـا اعتمدت الفنطازيا
ـشـاهـد مع تـغـيـيـر بـعض فـي بـعض ا
االشـــيـــاء في الـــنص لـــيـــتــنـــاسب مع
اجـواء االحـتــجـاجـات الـتي تــمـر بـهـا
البالد الـيوم والـتي يقوم بـها الـشباب
بـــشـــكل ســـلـــمي كـــمـــا هـــنــاك بـــعض
االشـــارات الــــواضــــحــــة عـــلـى ادانـــة
الـــفــســـاد) وبــخـــصــوص الـــنص قــال
اخملـرج (الـنص جــيـد ومـلـئ بـالـدرامـا
والصراع ويتـضمن حبكـة عالية برغم
مـثل لكن بحهد صعوبة الـتعامل مع ا
ا اراد اسـتثنـائي اسـتطعـت تطويـعه 
ــونــدرامـا هي من الـعــمل والنــنـسى ا
الفنون الصعبة التي تعتمد على جهد

مثل). واداء ا
سـرحيـة موسى جاسب وقال مـؤلف ا
( الن الـــفــكـــرة تــتـــمــحـــور حــول رجل

خـمـسـيــني يـعـيش حــيـاة بـائـسـة في
ظروف صعبة وبرغم كبر سنه يضطر
لــلــعـــمل حــمــاال ومع ذلـك يــعــاني من

الظلم واالستبداد .
ـعـانـاة وفــقـدان االمل قـذلك النه امــا ا
يـريد ان يـعـيش نزهـيا فـيـتم رميه من
ـسـتشـفى االمراض اصـحاب الـقرار 
العـقـليـة انـتـقامـا لـعدم مـسـايـرته لهم
فــيــعـــلن الــعـــصــيــان ضـــدهم ويــبــدا
بتحريض كل من يعـاني الظلم للثورة
ــال الــعـام ضــد الـفــاســدين وسـراق ا
ويتـخلل العـمل مقاطع غـنائيـة معبرة
عن الـــظــلـم الــذي يـــعـــانـــيه الـــشــعب

العراقي ).
سرحيـة قال الناقد مـحمد عمر وعن ا
( نص العمل واحداثه ثالثـية معروفة
الـعــرض والـشـعب والــسـلـطــة بـكـافـة
اشـــكـــــــالــهــا وصــورهـــا لــكن نــظــرة
الـسـلـطـة لـلــشـعب ووضـعه في خـانـة
اجلــهــــل لـــكن في حلــظـــة من الــظــلم
كن ان يتحـول الى صرخة مدوية
ضـــــد الــــفــــســـــاد واالســــتــــبــــداد
ومــــصــــادرة احلــــريــــات وهـــذا
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سـرحية عرض جتـمع الفـرق االهليـة 
بــالــتـعــاون مع دائــرة ثــقـافــة وفــنـون
الشباب مسرحـية (مجنون رغما عنه)

وهي من على خشـبة مسرح الطـليعة 
تـاليف مـوسى جـاسب واخـراج مهـير
ـسرحية هي من البيـاتي الذي قال ( ا
ـــونـــدرامـــا اجلــادة الـــتي االعـــمـــال ا

العـرض من عروض االحتـجاجات في
ــسـرحـيـة من سـاحـات الــتـظـاهـر . وا

تــمـثــيـل عـبــد الــله
مــحــمــد وقـاسم
رعـــد ومــديــر
ـــــــســـــــرح ا
مــــــــــنــــــــــذر
مــــــســــــلم
ــــقــــاطع ا
الغـنائـية
احلــــــــان
ــلــحن ا
الـبـصـر

ي
طـــــارق
شعبان
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