
ـنـطوق وهي التـسـتنـد الى اخلـطاب ا
فـــــقط بـل اصــــبـــــحـت االن الــــعـالمــــة
ـــرتــــكـــزات واالشـــارة والــــرمـــز مـن ا
ــــســـرحي االســــاســــيـــة لــــلـــعــــرض ا
ـســرحـيــة حتـكـي قـصـة وبــبـســاطـة ا
انـــتـــظـــار من ال يـــأتي وصـــبـــغـــتـــهــا
الرئيسـية الصمت واجلـمل القصيرة

والــقـلق بــالـرغم من االنــتـظـار
الـــــطـــــويل) ويـــــشــــارك
ـــــمــــثـل احــــمــــد ا
مـــــــطـــــــوع في
ـــســـرحـــيــة ا
الـى جـــــانب
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تمارين مسرحية متواصلة

القاهرة  –الزمان
تـشـارك الـفـنـانـة شـيـرين رضـا في بـطـولـة
فـيلم الغـسالة مع الـنجوم مـحمود حـميدة
مـحمد سالم أحمد فتحي وطاهر أبو ليلة
وعـدد آخــر من الــفـنــانــ الـشــبـاب.ولــقـد
ـنطقة انـطلق تصويـره في احدى الشقق 
الــزمــالك. تــألــيف عــادل صــلـيـب إخـراج
عـصــام عـبـد احلـمــيـد وإنـتــاج سـيـنـرجى
فــيـلــمــز ونــيــو ســيــنــشــري وأفالم مــصـر

ية.  العا
ويـستـمر في دور الـسـينـما عـرض فيـلمـها
رأس الـســنـة الـذي انـطــلق عـرضه مـنـذ 5
شـباط اجلاري ويـجمعهـا مع إياد نصار
ـقـدم هـدى أحـمــد مـالك بـسـمــة إجني ا
ـفتي وعلي قاسم وهو من تـأليف محمد ا
حـفظي وإخـراج صقـر في جتربته األولى.
وقع ايالف فـأنها سـتُطل في شهر ووفـقا 
ـسـلـسل اجتـاه عـكـسي ـقـبل  رمـضـان ا

ؤلف من  15حلقة. ا
ـصـريـة مـنى زكي ـمـثـلـة ا الى ذلك ُتـطل ا
ـسـلسل ـقـبل  في الـسـبـاق الـرمضـاني ا
تـقـاطع طـرق الـذي انـطـلق تـصـويره خالل
ــاضـيـة. وهـو مـن تـألـيف وإخـراج األيـام ا

تامر محسن.
ــدوح ويــشـــارك في بـــطـــولـــته مـــحـــمـــد 
ـعـروف بــتـايـسـون مـحـمـد فـراج وسـيد ا
ـعروفـة حيث رجب وغـيرهم من الـوجوه ا
تستمر التعاقدات على بعض األدوار لعدة
شـخـصـيـات سـتـظـهـر
مع االنـــتـــهـــاء من
كـــتـــابــة بـــاقى

احللقات.
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ـأمـون لـلـتـرجـمة ـيـة الـعـراقـية ضـيـفـتـهـا دار ا االكـاد
والـنـشـر بـنــدوة عـنـوانـهـا (األجـنـاس األدبـيـة الـعـابـرة)

اقيمت في قاعة طارق ألعبيدي بالدار .

ÍËU OŽ »U¼u « b³Ž

الــــروائي اجلــــزائــــري تــــرشــــحت روايــــتـه (الــــديـــوان
ية اإلسبـرطي) ضمن الـقائـمة الـقصيـرة للـجائـزة العـا

للرواية العربية.
d U « bL×
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وسـوعة األدبـيـة الثـقافـية الكـاتب االردني صـدرت له ا
ـعـنــونـة (كـيس الـراعي/ أشـجـار ـصـورة ا الـعـلــمـيـة ا
وأزهار في الـثقافـة احملليـة األردنية)وهي مـلونة وتضم
مـا يزيد عن 700 صـورة في اشتباك جـمالي مع أكثر

من 100 زهرة وشجرة تزخرُ بها البيئة األردنية.
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الـفـنّي مـعـهـا. وذلك بـعـدمـا ظـهرت
في بث مــبـــاشــر عــبــر حـــســابــهــا
اخلـاص على إنـستـغرام وخـاطبت
اجلـمـهـور (أنـهـا حتـاول الـتـظـاهـر
بأنـهـا تـعيـش حيـاةً طـبـيعـيـة مـنذ
خروجها من السجن قبل  8أشهر
لـكـنهـا في الـواقع لـيـست كذلك بل
تــعـــاني بـــشـــدة من نـــبــذ الـــنــاس
واجملـتـمع لـها). مـوضـحـة (أنـها ال
جتد فـرصاً لـلعـمل في التـمثيل وال
في أي مــجـــال آخــر ألن اجلـــمــيع

يفضلون االبتعاد عنها).
وأوضحت (أنها تتواجد حالياً في
اإلمـــــــارات وال جتـــــــد عــــــــمالً وال
صر ألنها تخاف تستطيع العودة 
حتى من السير في الشوارع خوفاً
ـــضــــايــــقـــات وكـل األبـــواب مـن ا
أصــبـــحت مــغــلــقــة في وجــهــهــا)

ÊU e « ≠ …d¼UI «

عــلّق الــفــنــان شــريف مــنــيـر عــلى
األزمـة الـتي تــواجه الـفـنــانـة مـنى
فـاروق مـبـدياً رغـبـته في الـتـعاون

ÊU e « ≠ f½uð

ـطـربـة التـونـسـيـة لـطـيـفة طـرحت ا
أغــنــيــتــهــا اجلــديــدة (حـب بــيــغــيـر
مالمح) عـلى طـريقـة الـفيـديـو كـليب
ـــوقع عـــبـــر قـــنـــاتـــهـــا اخلـــاصـــة 

(يوتيوب). 
األغــنـيــة من كــلـمــات وأحلـان إسالم
صــبـري وتــقــول كـلــمــاتـهــا: (هـادي
ومتهور غيور واثق فنفسه بيحبني
قد الدنيا كلـها وبيحب نفسه غريب
وكتاب مفتوح شرس طيب بحبوح
هـو ده حبـيـبي الـلي مـدوخـني مـن
مـا أروح مـافـيش في الـدنـيا دي زي
حــبــيــبي قــلـبـي أنـا داب فـي هـواه
مجـنـون وجنـانه ده حـاجة عـجـباني
ــا بــزعل بالقــيه ومــجــنــنـي مــعــاه 
محتار وأبعد عـنة بينهار وأصحى
الـــــصــــبـح أالقــــيـه جـــــايــــبـــــلي ورد

{  لـــوس اجنـــلـــوس  –وكــاالت -
بــعــد 5 اشــهــر من إعـالنــهــمــا عن
انتـظارهمـا لطفـلهمـا األول أعلنت
ـمـثـلـة والـراقـصـة األمـريـكـيـة من ا
أصــولٍ لـــبــنــانـــيــة جــيـــنــا ديــوان
ـمثـل ستـيف كازي عن وحـبيـبـها ا
خــطــبـتــهــمــا عــبــر صـفــحــاتــهــمـا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع
الـتــواصل اإلجـتــمـاعي.ونــشـر كالً
منـهـمـا صورة ظـهـرا فـيـها بـلـقـطة
رومــنـســيــة وهـمــا يــقـبـالن بـعض
وكـانت جـينـا تـرتـدي في إصبـعـها
خـــا خـــطـــبـــتـــهـــا األنـــيق الـــذي
يــتـوســطه مــاســة كـبــيــرة احلـجم
وعـلـقت جـيـنـا عـلى الـصـورة وفـقا
ــوقع الـفـن(حـيــاة احلب والــنــمـو
مـعك .. لــديك قـلـبـي) بـيـنــمـا عـلّق
ـــقـــطع مـن أغـــنـــيـــة (دعه كــــازي 

يـــــتــــنــــفس) قـــــائال (عــــنــــدمــــا
تــسـتــيــقــظي كل صــبـاح
سـأقبل وجـهك بابـتسـامة
لـم يـــــرهــــــا أحــــــد عــــــلى
اإلطـالق ســأقـبـل عــيـنــيكِ
وسأخبرك أني قـد أحببتك

كل هذه السنوات).
وكــانت ديـوان مــتـزوجـة من
ــمــثل األمـــريــكي تــشــانــنغ ا
تـــــاتـــــوم مـــــنـــــذ عــــام 2009
ولــديـــهــمـــا ابــنـــة وانـــفــصال

نــهــائــيًــا بــعــد زواج اســتــمـر 9
ســنــوات وكــانـت األســبــاب الــتي
أدت لالنفصـال أن بينـهما خالفات
يـصـعب حـلـهـا وكـثـرة مـشـاحـنات
بـــاإلضــافــة إلى أنــهـــمــا أصــبــحــا
مــنـشــغالن عن بـعــضـهــمـا بــسـبب

جداول أعمالهما.

ال تــعـتـمـد عــلى الـتـعــقـيـد في شــرح االفـكـار ألن هـذا
قابل . يزعج الطرف ا

qL(«

قد تصـادف بعض األفكار اخليالية  كن واقعياً أكثر
. يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

كن بسـيـطـا في ايـصال افـكـارك واعـتمـد عـلى نـفسك
شاكل  . في حلّ ا

—u¦ «

في الـعمل لـديك مشكـلة العـناد يجب ان تـتخلى عـنها
.. رقم احلظ 7.

»dIF «

التطـورات اجلديدة التي تواجهك في الـعمل ستجعلك
اكثر حكمة بقرارتك.

¡«“u'«

حـان الوقت لـتضع أفـكارك مـوضع التّـطبـيق . مارس
بعض الرياضة.

”uI «

شـاكل الـعـائـليـة الـبـسـيطـة يـسـاعدك  هـنـالك بعـض ا
الشريك في حلها .

ÊUÞd «

تكـلم عـنك بأمور ال تعـنيهم و ضع  أسكت ثرثـرة ا
ضايقة الناس لك . حداً 

Íb'«

هـذا يوم جـيد لـلـتعـاطف مع الصـديق  ال تـبخل عـليه
الطفة بالقليل من ا

bÝô«

 تـمـتع بــالـطـبـيــعـة كي تـتـمــكن من تـفـجــيـر إبـداعـاتك
. كبوتة. يوم السعد االثن ا

Ë«b «

. و ال اآلخــرون هم مـصـادر طـاقـة لـك. كن اجـتـمـاعـيـاً
تسمح لالنطواء بالسيطرة عليك . 

¡«—cF «

لـديك فرصـة سفـر الى بلـد مـجاور ال تـضيـعهـا ..يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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ـربــعـات بـشـكل اشـطب االرقـام داخل ا
افقي وعمـودي فقط بحـيث حتصل على

ارقام تشكل الرقم السري :(13)  
- 62140- 89914-17250

-32-85270-641-52337

-7251-111-5230-83-17252

-72810-351-48-21-2468

-720-8432-7729-312-645
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ــطــرب الــعــراقـي يــضــيــفه الــبــيت الــثــقــافي في حي ا
ـقـبل بـالـتــعـاون مع مـنـتـدى شـبـاب الـشـعب الــثالثـاء ا
اجلزائر في اصبوحة ثقافية بعنوان (السامر .. شجن

سومري يصدح من تراث سامراء).

ي االردني ضـيفته اجلمعـية الفلسـفية األردنية االكاد
ـحـاضـرة عن (الــتـربـيـة الـنـقـديـة في مـقـرهـا بــعـمـان 

عرفة في الوطن العربي).  ودياليكتيك السلطة وا

ــــطــــرب الــــعــــراقي اعــــلن ان ا
احـدث اعمـاله هو (الـوقت) وهو
من احلـــانـه ايـــضـــا وكـــلـــمـــات
اجلـــــــازي  تــــــــوزيع ومــــــــكس

وماستر احمد حداد.

ـمـثل وائل رمـضـان لـقـائـمة مـثل الـسـوري انـضم وا ا
أبطـال مسلسل شارع شيكاغـو .كما بدأ مخرج الفيلم
محمد عبد العزيز تصوير مشاهده األولى في دمشق.

 ÍbŽU « bOLŠ

الشـاعـر العـراقي احـتـفى مؤخـرا بـصـدور مجـمـوعته
الشـعـرية (أرافق الـعاصـفـة وأغني) في جـلـسة اقـيمت
الئكــة فـي جـمعـية الـثقـافـة لـلجـميـع نـتـدى نــازك ا

وتضم 41 نصاً.

جينا ديوان

احملـــبــة ألصــدقـــاء لم يــزل الـــقــلب
مستمتعـاً باقامتهم فيه  ولم تخل
شـاريع اجلـديدة من احلـديث عن ا
للكـبير كر الـعراقي مع الثرواني
ــبــدع  حــيث ســيــتم الــشــــــــاب ا
انتـاج عمل عـراقي شـعري مـشترك
يـلـيق بالـوطن ومـا يـقدمه الـشـباب
من تـضـحـيـات وجـود في سـاحـات
التحرير  بعـد ان انتجا في السنة
ـاضـيـة عـــــــمال مـشـتـركـا جـميالً ا
ـرأة الــعـراقـيــة ( سـيـدة جـدا عن ا
الـــــصـــــــــــبــــر) الـــــذي نــــال عـــــلى
اســتـحـسـان اجلـمـيع وكـان مـهـدى
ـرأة الـعـــــراقـيـة الـعـظـيـمة  إلـى ا
و بـــــثه فـي وســــائـل االتــــصــــال
جــمــيــعــا  وبــعض الــفــضــائــيـات
الـعربـية كـالـشرقـية وغـيرهـا.  جاد
بـتــواضـعـه اجلـمــيل واسـتــرسـاله

متع.. ا
ـلـونة ـعـلومـات تـشـبه االزهار ا  
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# حيـا الـله الشـاعر
الـــــكــــبـــــيـــــر كــــر
الــــــعــــــراقـي الـــــذي
يــتـجــدد عـطـاؤه كل
يــــــــوم  شــــــــعـــــــرا
وابـداعا  ومـقـاومة
باسلة ضد الغربة 
وقــســوة لــيــالــيــهـا

ومرارة أيامها.
تـفـاصـيل رائـعة في
جـــلــســـة خـــاصــة 
جــــــــمــــــــعــــــــتــــــــني
والــــــــثـــــــروانـي مع
ضيفنا العزيز كر
الـــــــــــعــــــــــراقـي فـي
كوبـنهـاگن  تداعت
فــيــهــا الــذكــريـات 
وتـــــدفـــــقت شالالت

طيّبة الضوع  قـطفناها سوية من
بــســاتــ تـاريــخـه وحـكــايــاته مع

الشعر..
وان الـشاعـر الكـبيـر كر الـعراقي
ــبـدع يــشــاركه الــشـاعــر الــشــاب ا
احـمــد الـثــرواني  سـيــقـيــمـان في
ـو السـويـدية  امـسـية شـعـرية مـا
كـبـيـرة في 28 من هـذا الـشـهـر في
اقـتـران شـعـري بـهي بـ الـشـعراء
الـــرواد (الــــعــــراقي) والــــشــــعـــراء
الــشـبــاب (الـثــرواني)  الى جـانب

فقرات فنية متنوعة . 
ــــاً حــــقــــا في كــــــــــان كــــر كـــر
األخالق واالدب والتواضع وقراءة
مـا طـلـبـنـاه من قـصـائـد .. وعراقي
حـد الذوبـان بـالـوطن..اهال وسهال

به..
وسـتـتـمـتع مع االمـسـيـة الـشـعـرية
جالـيـتـنـا ومـحـبـو الـشـعـر االصيل

خاصة والفنون .
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تـسـتعـد مـحافـظـة البـصـرة الحتـضان

ومحضرلي فـطار زي البـيبي بفرح
أالقـــــيـه مـــــبــــــســـــوط أزعـل أالقـــــيه
مغضوض وعشاني يهد الدنيا كلها

كأنه أخطبوط).
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ــنع عـدداً من ـوســيــقـيــة في مـصــر  ــهن ا هــاني شـاكــر نـقــيب ا
وسيـقية الـشعبـية  هذا الـقرار جاء بـعدما غنى ـطرب والفـرق ا ا
ـهـرجان فـي ملـعب الـقـاهرة مـطـربان شـعـبـيـان مشـهـوران اغـنيـة 
ذكرت فـيهـا كلمـة (حشيش) وايـضاً القـرار جاء كجـزء من احلفاظ
ـصريـة بعـدما صـارت تنـحدر بـسبب هـذا النوع من عـلى الذائـقة ا
الغـناء  انا هنـا اقارن ب هذه الـنقابة الفـرعية مع بعـض النقابات
بالعراق التي انشغلت بالـتملق واالمتيازات واحملسوبيات والبزنس
ومـسح االكـتـاف تـاركـة جتـاوزات ومـخـالـفـات كـبـيـرة اهـمـهـا الـلـغة
ـقيت لم نـسمع عنـها يوماً واخلطـاب التطـرفي واخلطاب الـطائفي ا
اتـخذت قراراً ضـد شخص النه مـارس الطـائفـية او الـتطرف بل لم
نشـهد لـهم فـعالـيات ومـؤتمـرات تعـزز الـلحـمة الـوطنـية او مـشاريع
تربوية تسهم باإلصالح الفكـري اجملتمعي الذي انهكه تخبط عقود
في السـيـاسـة  اال بعض الـنـقـابات كـان لـهـا دور مشـرف بـاجلمع

الـــوطــــني لــــذلك اتـــمــــنى من بــــعض (الـــنــــقـــبـــاء)
ـهن الـفـكـرية الـتـحـلي بـخـطوة ـسؤولـ عن ا وا
شاكر النقاذ الـتسيب الفكري الـسائد في بلدنا
الـذي يــكـاد يــنــهي عـمــر تـأريـخ وعـراقــة بـلــدنـا

الغالي السمح الله .
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مهرجان البصـرة الثاني للمونودراما
ـسرحية .وعنه لفرقـة الزبير لـلفنون ا

ــهــرجــان حتــدث لـ(الــزمــان) رئــيس ا
هــادي فـــرحـــان قـــائال ( تـــنـــطـــلق في
اخلــــامس والــــعــــشــــرين مـن شــــبـــاط
شاركة هـرجان و اجلاري فعـاليات ا
عدد من الـعروض العـراقية وبـحضور
سرح العراقي) نخبة من جنوم نقاد ا
ــونـودرامـا مـضــيـفـا (ان جتــربـة فن ا
ـا نـعرفـه عن هـذا الفن لـيـست سـهـلـة 
الــذي يــبــنـى عــلى اســاس مــاحتــمــله
النفس البشرية من قلق والتي تتطلب
قـوة بــدنـيـة وقــدرة عـلى حــفظ الـنص
سرحي النه يعد من الفنون الصعبة ا
لـــذلك تـــمت اقــامـــة ورش مــســـرحــيــة

تخصص بهذا اجملال ) .
هـرجان ـشاركـة في ا ومن الـعروض ا
مسرحية (اقدام) اعداد واخراج محمد
كـــــــويـش الـــــــذي قـــــــال ( ان احــــــداث
سرحية تتناول االيام والسن التي ا
قـضـيـنـاهـا في الـكـلـيـة وهـنـاك حـقوق
وواجــبـات كـحق االنــسـان في احلـيـاة
واالمن واالمــان وهـي مــنــاجـــاة كــيف
نـعـيـش لـنـحــقق احالمـنــا في احلـيـاة

ـــســـرحـــيـــة هـــنـــاك نص وفي هـــذه ا
خـــطــابي يـــتــحــول الـى مــســرح جــاد
والـنص هـو مـونـودرامـا يـتم حتـويـلة
مثل واحد الى شخصـيات عدة لـكن ا
مثـلة سلوى اخلياط منها شخـصية ا
وهي فـتـاة مقـعـدة تـبـحث عن شخص
واع لـيـخــرجـهـا من مـحـنــتـهـا كـونـهـا
صـاحـبـة حـقـوق لكن لـم يلـتـفت الـيـها
احـد فتـقـول خذ عـمـري الى وطن اخر
كي اتـخــلص من بـلـد كل حـقـوقي فـيه
مـهـدورة وهــذا الـعـمل هــو مـونـدرامـا
بصريـة من خالل شخصيـة مره تكون

خيراً ومرة شراً).
وقال الناقد علي الطيب ( التجربة في
ة كـونهـا تنبع من ـسرحـية مـؤ هذه ا
الـواقع الذي نـعيـشه ومشـاكلـنا تزداد
يــومـــا بــعــد يــوم وهي ادانــة لــلــظــلم
واخلـــراب واحلـــروب الــــتي تـــصـــيب
االنـسـانــيـة والـنص الــذي كـتب لـهـذه
ـثل مـنــظـومــة اعالمـيـة ـســرحـيــة  ا
مــتـــعــددة االفــاق تــعــمل عــلى انــتــاج
ـسـرحي ــعـنى بـواسـطـة اخلـطـاب ا ا

سلوى اخلياطهادي فرحان
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طربان ناصيف زيتون ويارا حفالً ضمن يحـيي ا
أمـسيات هال باجملاز في إمارة الشارقة في 27
قـبل حيث سيـقدّم زيـتون مجـموعةً قـبل ا أذار ا
متـنـوعـة من أغـانـيه بـيـنـهـا مش عم تـزبط مـعي
ويــاصــمت ويـــا طــيـــر الــغــروب وكـــرمــال الــله
وغيـرهـا من األعـمـال. ثم تُـطلُ يـارا بأغـنـيـاتـها
ـتنـوعـة مثل صـدفـة وحب كبـيـر وإنت مني ا
ويا عايش بعيوني وباقة من الزمن اجلميل
ـطـرب  حــسـ اجلـسـمـي قـد احـيـا وكــان ا
حـفـل اخـتــتـام فــعــالـيــات مــلـتــقى أبــوظـبي
األســـري الـــثـــانـي حـــديـــقـــة أم اإلمـــارات
بالـعاصـمة االمـاراتية أبـوظبي وبـحضور
جــمــهــور إمــاراتي وعــربي من مــخــتــلف
األعـمار وعدد كـبير من أصـحاب الهمم.
حــيث تــنــقل اجلــســمـي بــ األغــنــيـات

وسيقية. برفقة فرقته ا
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سرحي بدورته االولى  لقظة من مهرجان البصرة ا


