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خــــســـــروه بــــاجلـــــائـــــزة األولى في
مـسـابـقـة األفالم الـروائـيـة الـطـويـلـة
هرجـان الكويت
السـيـنـمـائي الذي
أســـدل الــــســـتـــار
عــــــــــــــــــلــى دورتـه
الـثـانـيـة اجلـمـعة
ـاضـيـة. الـفـيـلم ا
بــــــطـــــولـــــة داود
حـسـ ومـشاري
اجمليـبل ومـحـمد
أكـــبـــر ويـــوسف
احلـشــاش وبـدر
الــــــشـــــعـــــيـــــبي
وبـشـار الـشـطي
وجـــــــــــــمــــــــــــال
الــــردهــــان.وفي
ــركــز الـثــاني ا
جــــــاء فــــــيــــــلم
(عـــــــــــتـــــــــــيـج)

{ الـــكــويـت - وكــاالت - فـــاز فـــيــلم
(ســرب احلـمــام) لــلـمــخـرج رمــضـان
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b¹bł qLŽ∫ اسرة (ظرفاء مسنون) في مرحلة التدريب
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طربة (نـانسي عجرم) عن جنس كـشفت ا
ــولـود الــذي تــنــتـظــره من خـالل وسـائل ا

التواصل واعلنت انها تنتظر انثى .
ونــشــرت عـجــرم صــورة جــديــدة لـهــا من
حــــفل أحــــيــــته فـي بــــاريس وذلـك عــــبـــر
حـــســـابـــهـــا اخلـــاص عــــلى احـــد مـــواقع
الـتواصل االجـتمـاعي.وبدت عـليـها مالمح
احلـمل في الـصـورة والـتي عـلّـقت عـلـيـها
ـرأة ــرأة احلـامـل دائــمـا هـي ا قــائــلــة: (ا

النشيطة).
وكـانت عجـرم طرحت مـؤخرا فـيديـو كليب
اغـنـيـة (بـدنــا نـولع اجلـو) بـتـوقـيع اخملـرج
ســمــيــر ســريــانـي.واألغــنــيــة من كــلــمــات
الـشاعر سـمير نـخلة احلـان جوزف جحا
وتوزيع باسم رزق ماسترينغ ايلي بربر.
عـلي صــعـيـد اخـر  دارت كـامـيـرا اخملـرج
حـسـام الــرنـتـيـسـي مـعـلـنــة تـصـويـر أولى
مـشاهـد مسـلسل كـونتـاك ليـكون حـاضراً

قبل. وسم الدرامي ا ضمن ا
الـعـمل من تــألـيف مـجـمـوعـة كـتّـاب يـقـدم
مــجـــمـــوعـــة من الـــلـــوحـــات ضــمـن إطــار
الـكـومـيـديـا الــنـاقـدة.وتـضم قـائـمـة أبـطـال
الـعـمل كل من أمل عرفـة وحـسام حتـس
وآمـال سعـد الـدين ومحـمد حـداقي وغادة
بـشـور وشـادي الصـفـدي ورسل احلـس

ومحمد احلمصي ومحمد زرزور.

جلــنــة الــتــحـكــيم بــرئــاســة الــكـاتب
والـبـاحث الـكـويـتي عـامـر الـتـمـيـمي
وعـضـوية اخملـرج الـبـحـريـني بـسام
ــصــري طــارق الـــذوادي والــنــاقـــد ا
ـمـثــلـة األردنـيـة نـادرة الـشــنـاوي وا

عمران.
وفي تـــوصـــيـــاتـــهـــا شـــددت جلـــنــة
الــتــحــكــيم عــلى (أهــمـيــة عــقــد هـذا
ا ـهرجـان بـشـكل سـنوي مـنـتـظم  ا
شـهدته الـلـجنـة من ارتـفاع مـسـتوى
قـدمة لهذه الدورة عدد من األعمال ا
من شـبـاب الــكـويت رغم اإلمـكـانـات

احملدودة).
وانـــطـــلـــقت الــــدورة الـــثـــانـــيـــة من
ــهــرجــــــــان في 15 تـشــرين األول ا
بــعــد نــحــو عــام ونــصف الــعــام من
الـــدورة األولـى اتي أقـــيــــمت فـــــــي

آذار 2017.
ــنــافــســة في الــدورة  واقــتــصــرت ا

الثانية على األفالم الكويتية.

لــلــمـخــرج أحـمــد خـلـف بـيــنـمــا فـاز
ـــركــز الـــثــالث فـــيــلـم (صــحــوة) بــا

للمخرج محمد صالح اجمليبل.
وبــلغ إجــمــالـي قــيــمــة جــوائــز هـذه
سابقة 54 ألف دينار كويتي (نحو ا
29 ألف دوالر) مـــقــســـمــة إلى  178
ألف ديـنـار لــلـمـركـز األول و 14ألـفـا
لـلـمــركـز الـثـاني و 11 ألـفـا لـلـمـركـز

الثالث.
وفـي مـــســـابـــقـــة األفالم الـــروائـــيـــة
ــركـز األول فــيـلم الــقـصــيــرة فـاز بــا
(الـــغـــرفـــــــــــــة) لـــلـــمـــخـــرج عـــمــار
ركـز الـثاني ـوسوي بـيـنمـا فـاز بـا ا
فيـلم (حا صـديق جاسم) لـلمـخرج
ـركز الثالث فيلم أحمد إيراج ونال ا
(كـومـبـارس) لــلـمـخـرج عـبـد الـعـزيـز

البالم.
ــهــرجـان ومــنــحت جلــنــة حتــكــيـم ا
جائزتها اخلاصـة لفيلم (بيت أبوي)
ـســلم.و تـشـكـلت لـلـمــخـرجـة نـورة ا

العـرض برمـته الى النـهايـة ) مضـيفا
(اما الـسينـوغرافيـا فاستـطاع اخملرج
ـكـان ويضع ان يـتـلـمس فـيـها بـيـئـة ا
ـساته اجلـمـالـيـة الـتي جاءت عـلـيـهـا 
متجانـسة وخلق اجواء تـعبر عن تلك
ـشاهد) واكـدمؤكدا البـيئة من خالل ا
سـرحيـة التي بدا (ان هذه الـتجـربة ا
بــصــنـاعــتـهــا الــشـــبــاب حتــتـاج الى
الــــكـــثــــيـــــــــــر مـن الـــرعــــايـــة الن كل
الــعـامـلــ فـيــهـا يــشـكـلــون هـواجس
اجــيــال تـطــمح الى اخلالص من

هـمــوم تــراكـمت عــلــيـهم
مــــــــنــــــــذ والدتــــــــهم
واليــعــرف مــتى

تنتهي). 
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ـاضي في احـدى ـقــام الـعـراقي احــيـا الـسـبـت ا قـار ا
شاركـة فرقة التراث العراقي. الواليات االمـريكية حفال 
وحل الــفــنـانــون بـهــجت اجلــبـوري وريــكــاردوس يـوسف

ورعد بركات ضيوفا على احلفل.
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ـواقع ـمـثل الـسـوري نـفى اخلـبـر الـذي تداولـته بـعض ا ا
حـول صـحـته مـؤكـدا أنه بـخـيـر  وأنه بـالـفـعل دخل أحـد
مشـافي دبي قبل فترة حـيث مرّ بوعكـة  ولكن هذا حدث

منذ فترة و ليس اآلن.
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ـسـتـشـار الفـني الـفـنـان الـعـراقي ا
جملموعة  اثر الثقافية في العاصمة
االردنـية عمـان يدير في الـ 27 من
الــشـهــر اجلــاري امـســيــة ثـقــافــيـة
لـــلــمــجـــمــوعـــة بــعــنـــوان (الــدرامــا
ـاضي واحلاضر – العـراقيـة ب ا

الفنانة هند كامل ب التجربة الشخصية والفنية).
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ـؤسسة العامـة للسينـما السورية الفنـان السوري تطلق ا
في الـ 27 من الـشـهـر اجلـاري الـعرض اخلـاص لـفـيـلمه
(أمــيــنــة) الــذي هــو من اخــراجـه  و كــتب نــصه أيــضــاً

بالشراكة مع سماح القتال.
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كتبة االهلية) صاحب اقدم مـكتبة في محافظة البصرة (ا
اضي وت االسبوع ا والـتي تأسست عام  1928غـيبه ا

 اثر مرض عضال.

 ÊU Š 5 Š —UAÐ

ـكــتـبـة الـوطــنـيـة ضـمن الـكــاتب االردني ضـيـفــته دائـرة ا
أمــسـيـات نـشـاط (كــتـاب األسـبـوع ) لـلــحـديث عن كـتـابه
(عـبهـريـات) وقـدم قراءة نـقـديـة للـكـتـاب الدكـتـور حـس

جمعة و محمد سمحان وزياد صالح. 
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قبل حفال طـرب العراقي يحيي في الثـاني من الشهر ا ا
صرية بالقاهرة. في دار االوبرا ا
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شــخـص واحــد من بــ 250 إنــــســـان
رض ويشعرون تقريبًـا مصاب بهـذا ا
بـــأولى اإلشــارات بـــ سن الـــعــاشــرة

 . والثالث
ــنـــئـــة تـــقـــريــبًـــا من يـــذكــر أن 30 بـــا
ـصـابــ لـديـهم حـاالت مــشـابـهـة في ا
الـعـائـلـة وكـانـت تـلك حـالـة جـاكـسـون

كذلك.
ــشــاكل في الــبــشـرة بــاإلضــافــة إلى ا
عـــانـى جـــاكـــــســــون كـــذلـك من مـــرض
الـذئــبـة احلـــــمـامــيـة اجلـهــازيـة وهي
حـالـة قـد تـقـود إلى خـسـارة تـصـبـغات

البشرة.
عـنـد إنـتـشـار الـشـائعـات حـول حـالـته
طــلـب جـــاكــســـون من طـــبـــيب اجلـــلــد
اخلــاص به أرنـولــد كالين  بــأن يـعـلن

عن حالته للجمهور بشكلٍ رسمي. 
رض والـذي أكـد إصـابـة مـلك الـبـوب 
الــبــهــاق وكــذلك الــذئــبــة احلــمــامــيـة

اجلهازية).

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - الحقت
(مـايكل جـاكسـون) العـديد من االخـبار
حـول حـيـاته الـشــخـصـيَّـة حـتى أنـهـا
غــطت عــلى الـنــجــاحـات الــبــاهـرة في

وسيقية.  مسيرته ا
من بــ تـــلك االخــبـــار كــان الــتـــغــيُّــر
الواضح في مـظهـره خصـوصًا تـغيُّر
لـون بــشــرته وبــدأ ذلك في مــنــتـصف
الــثـمـانـيــنـات لـيــتـحـول تـدريــجـيًـا من
األسود إلى األبيض تمـامًا والتي تثار
حـولهـا التـكهـنات بـرغم مرور سـنوات

على رحيله.
ـوقع الـفن انه (وحسب واشـار تقـرير 
جاكـسون وعائلـته فإن ملـك البوب قد
ــرض الــبــهــاق وهي حــالـة أصــيب 
مـرضيـة تـتـسبب في تـصـبُّغ أجزاء من
الــبــشـــرة والــتي تـــبــدو عـــادةً كــبــقع
ريض; وهذا األمر بيضاء على جسم ا
يــظــهــر أكـثــر عــلى جــسم شــخص ذو
بــشـرة داكــنـة مــثل حـالــة جـاكــسـون.
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إللهامها بفكـرة الكشف عن إصابتها
ــرض). وأكــدت (أنــهــا تــمــر بــهــذا ا
بأصعب مراحل اإلصابة لكنها تريد
صابـ بنفس أن تبعث األمل لـدى ا
احلـالــة).ورغم هـذه األنــبـاء أشـارت
إلى أنـهــا تـشـعـر بــاالرتـيـاح بـعـد أن
عــلــمت بــهــذا الــتــشــخــيص.وقــالت:
(ذاكرتي مـشوشـة قلـيال وأعاني من
ارتــبـاك فـي حـركــة جـانــبي األيــسـر
لـكـني أمـضـى قـدمـا).وأضـافت وفـقـا
لتـقريـر لـلبي بي سي (أريـد أن ألعب
مع ابـني ثــانـيــة أريـد أن أمـشي في
الـــشـــارع وأن أركب حـــصــانـي. أنــا
ـتـعدد مـصـابة بـالـفـعل بـالتـصـلب ا

وأنا على يرام).
ولــعــبت بــلــيــر أدوارا رئــيــسـيــة في
مــســـلــسالت درامــيــة نــاجــحــة مــثل

"ليغالي بلوند" و"هيلبوي".
وال يـوجد عالج حـتى اآلن لـلـتـصلب
ــتـعـدد لــكن هـنــاك أدويـة تــسـاعـد ا
عـــلى الـــتــغـــلب عــلـى األعــراض من
سـكنات وأدويـة أخرى تقل بينـها ا

لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - كـشـفت
مثـلة األمريـكية سـلمى بلـير - عبر ا
حسابهـا على موقع إنـستغرام - عن
ـتـعدد رض الـتـصلب ا إصـابتـهـا 
الـــذي يـــصـــيب الـــدمــاغ والـــنـــخــاع
الـشــوكي.وقـالت جنـمــة فـيـلم "كـرول
انتـشنـز" إنهـا علـمت باإلصـابة بـهذا
ــــاضي لـــكــــنـــهـــا ــــرض في  آب ا ا
تــــــــعـــــــانـي مـن أعــــــــراضه مــــــــنـــــــذ
ســــنــــوات.وأضـــافـت: "أســـقـط عـــلى
األرض في بـعض األحـيـان وتـسـقط
األشــيـاء من يــدي".وقــد يـســبب هـذا
رض مشـاكل في الرؤيـة والتوازن ا
والعـضالت. وترتـفع نسـبة اإلصـابة
بـــ الــنــســاء عــنـــهــا لــدى الــرجــال
بــــحــــوالي مــــرتـــ أو ثـالث مـــرات
ــصــاب في وغــالــبـــا مــا يُــشــخص ا
العـشرينـيات وفـقا للـهيـئة الوطـنية
لــــــلـــــرعــــــايــــــة الــــــصــــــحــــــيــــــة في
بــريــطـانــيـا.وقــالت بــلــيـر (إن دعــمـا
البس كـبــيـرا تـلــقـته من مـصــمـمـة ا
ألـــيــســا ســـوانــســون كـــان مــصــدرا

رض بـسرعة.وتـلقت بـليـردعما من ا
بـعض الـشـخصـيـات الـشـهـيـرة التي
ـرضـيـة عـلى تـعـيش نـفـس احلـالـة ا

مواقع التواصل االجتماعي.

من الــــتـــــهــــاب األعـــــصــــاب وعالج
طـبـيعـي يسـاعـد عـلى الـتـخفـيف من
وطـــأة تــقــلـص الــعـــضالت وبــعض
الــــعالجـــات الـــتـي حتـــد من تـــطـــور

ســتــكــون في حــالــة انــشــغـال شــديــد فــيــمــا يــتـعــلق
بالعمل.يوم السعد االربعاء.
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ــعـــلــومـــات من خالل ـــكـــنك كــسـب الــكـــثــيـــر من ا
غامرات. يوم السعد الثالثاء. ا

Ê«eO*«

خذ الـوقت الذي حتتاجه الكتشاف كل ما في إمكانك
عمله ازاء مشكلة عائلية.
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ـالــيـة تـتـحــسن. وحـاول أن تـدخــر شـيـئـاً أوضـاعك ا
لنفسك.رقم احلظ  9.
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ستـكـون في حـالـة رائـعـة من اإلبـداع واإللـهـام الـيوم.
الصبر مفتاح الفرج. 
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الية. وقد ترغب في تفادي ركز أكثـر على أوضاعك ا
إجابة أسئلة من حتب.
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ابـدأ في عمل األشـيـاء بنـفسك أو إعـادة استـخدامـها
بدالً من شراء األشياء اجلاهزة. 
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سئولياتك وأمورك اجتهـد في عملك و فيما يخـتص 
نزلية. رقم احلظ 2. ا
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شاكل في جهودك قـد تنتـهي دون فائدة. قـد حتدث ا
حالة احلماس الشديد بالعمل. 
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تـواجه حيـاتك الشخـصيـة بعض الضـغوط. حـبيبك ال
يستطيع التوافق مع سلوكك.
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وزع الـعـمل عـلى الـزمالء لـكي تـنـتـهي من الـعـمل في
الوقت احملدد.
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عـليـك باالهـتـمـام باألسـاسـيـات فيـمـا يـتعـلق بـشـئونك
. الشخصية. يوم السعد االثن
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اكتـب مرادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات التي
ـسير تشـترك مع بـعضـها ويـكون خط ا
مع السـهم في الـشكل احلل الـصـحيح

يقودك الى ربط متكامل للشكل:
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عنون (فـلسط التشـكيلي الفـلسطيـني  افتتح معـرضه ا
تاريخ وحـضارة) في احد فنادق العاصمة االردنية عمان

ضمن فعاليات مؤتمر قافلة القدس.

1- غير عميقة
اء 2- صوت ا

ا 3- من ادوات احلرب قد
4- ما يبطن الشجر

5- اكبر ابناء الرسول (ص)
6- قسم

7- حيوان شوكي اجللد
8- احد ابناء هارون الرشيد
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سرح التجريبي تتواصل على قاعـة ا
في معـهد الفنـون اجلميـلة التـمرينات
واالسـتـعـدادات للـمـشـاركـة في الدورة
ـــهـــرجــان فـــنـــون االكـــتـــوبــر االولى 

سـرحية مسنون الوردي في تونس 
ظـرفاء لـلـفـترة من 26 ولـغـاية 28 من
الـشــهـر اجلــاري والـذي تــقـدمه فــرقـة
ــركــزيــة . جتــمـع فــنــانــون الــعــراق ا
سـرحية من اعـداد واخراج الـفنان وا

كـــر خــنـــجـــرالـــذي قـــال  عن فـــكــرة
سرحية : ا

هــذا الـعــمل يـثــقف ويـعــرف بـاهــمـيـة
االنــتـقــاء واالخـتــيــار بـكــتـابــة الـنص
الفكرة تتركز  حول الزمن الصعب من
ـرض في دار خالل ثالثـة مـسـنـون و
الــعــجــزة يــتــحـــدثــون عن مــاســاتــهم
السباب عائلية من خالل تخلي االوالد
عن االبــاء واالمـهــات ورحــيــلــهم لـدار
سـرحـية فـيـهـا كومـيـديا الـعـجـزة  وا
سـوداء) واضـاف (لـكـنـنـا كـفريـق عمل
مـسـرحـي مـنـتــمي الى هـذه الــتـجـربـة
اجلديدة قـررنا ان نتـعاون الجناز هذا
رحـلة ـسرحي الـذي يـؤرخ  الـعرض ا
مـــهـــمــــة ويـــعـــلن عـن مـــوقف فـــكـــري
واخالقي عـن كل مــــايــــدور حــــولــــنــــا
واتخذنا من اجلمال والقيم االنسانية
ــــســـرحي دلـــيال فـي هـــذا الـــعـــرض ا
ـسرح ومـنهـجا وهـذا لون جـديد في ا
الـــعـــراقـي من خالل تـــنـــوع االحـــداث
واحلــكــايـــات وفــيه ادبــا وجــراة دون

مغالطات او تشكيك) .
مثل سرحية ودوره فيها قال ا وعن ا
ــمـرض هـيــثم الــعـامــري (دوري هـو ا

ـسـنـون الـذين يـرقـدون بـدار لـهـؤالء ا
الـعجـزة واقدم لـهم الدواء كـذلك تدور

شاكل معهم). االحداث عن ا
ــــمــــثـل ســــرمــــد من جــــانـــــبه قـــــال ا
ــسـرحـيـة ــشـهـداني ان (دوري في ا ا
رجل مـسن فـي دار الـعــجـزة يــتـحـدث
عن شخـصيـته كـ (كولـنيـل) ويجردوه
مـن سالحه ويـــحــال عـــلى الـــتــقـــاعــد
فـيـعـيـش في صـراع نـفـسـي كـبـيـر في

دار العجزة) 
ـمـثل يــاسـر سـداوي (دوري - وقــال ا
سرحيـة رجل مسن يقيم في دار في ا
ـسـن وهـو مـهـووس باالخـتـراعات ا
يـتـحـدث عن قـصـته ورمي اوالده مـعه

.( سن في دار ا
مـثل محمـد عامر عن دوره وحتدث  ا
ـــســرحـــيــة ارتـــقت في قـــائال (هـــذه ا
حتـقيق عـاملـ هما الـتوقع والـترقب
ـــوضـــوع واهـــمـــيـــته فـــاقـــتـــنـــاص ا
وحكايته اثارت واعطت نـسمة تاملية
ـتـابـعــة االحـداث في هـذه لـلــمـتـلـقـي 
ـــســرحـــيــة.و اســتـــطــاع اخملــرج ان ا
يـــهـــيـــمن عـــلى االوامـــر الـــســـاخـــنــة
تلـقي نحو اهداف بالعـاطفة وجـذب ا

{ لــــوس اجنـــــلــــوس - وكــــاالت -
يـنـصح مــدرب الـنـجــمـة (جـيــنـيـفـر
لـورانـس) الـريـاضـي دالـتـون ووجن
ـارسة تمـارين الرياضة بضرورة 
بـــال(مـــني بـــانـــد) بـــاإلضـــافـــة إلى
تــمــارين الــيــوغــا من أجل احلــفـاظ
عـــلى مـــســـتــوى هـــدوئـــهم بـــشــكل
عام.مشيرا الى انه أثناء التصوير
عـنــدمــا تـشــعـر لــورانس بــالـتــوتـر
واإلرتبـاك تقـوم على الـفور بـإتباع
وضعيـات التنـفس والتمـدد وتقوم
بـأخـذ نـفس عمـيق لـتـخـفـيف حدته
كـمـا أنـهــا تـقـوم بـتــمـارين الـتـأمل
وذلك باإلستـنشاق عن طريق األنف

تلئ البطن ثم الزفير. حتى 
الـى ذلك حــصــلـت عــارضــة األزيــاء
ـية (هايلي بـالدوين) على لقب العا

عـــائـــلــــة زوجـــهـــا الـــنـــجم
ي جــاســتـــ بــيــبــر الــعـــا
بــشـــكل رســـمي وذلك بـــعــد
زواجــهـمـا رسـمـيًــا مـنـذ فـتـرة
وجـــيـــزة في واليـــة نـــيـــويــورك
األمــريــكــيــة لــتــصــبح بــالــتــالي
هـايــلي بــيــبـر. ويــواصل الــثــنـائي
التحضـير حلفل زفافـهما وبحسب
مـــــــوقـع (تـي ام زد) فـــــــان احلـــــــفل
سـيـقـتـصـر عـلى حـضـور األصـدقـاء
ـقـرّبـ والـعائـلـة فــــقط وسـيـقام ا
في منزل بيبـر الذي اشتراه مؤخرا
بـ 5 مـــلـــيـــون دوالر والــذي تـــبـــلغ

مساحته حوالي 8 آالف قدم. 
عـلى صــعـيـد آخـر كـان (جـاسـ
بـيبـر) قد رزق مـؤخـرا بشـقيـقة

جديدة تدعى (باي بيبر).
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سلمى بلير
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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت -صـــرحت الـــنــجـــمــة
يـة غاغا (أن اجلـميـع كان يـسخر األمريـكيـة العـا
من شكـل أنفـهـا ونـصحـوهـا اخلـضـوع لعـمـلـية
جتـمـيـل  لـكـنــهـا رفــضت ذلك).وتـابــعت (لـقـد
آمنت كثيراً بنفـسي وكنت أرغب بطرق جميع
وسيقى األبواب التي تؤهـلني للـدخول لعـالم ا
وحتــقـــيق الــنـــجــاح).وذكـــرت غــاغـــا أن االمــر
ساعـدها في  إتـقان جتـسيـد دورها في فـيلـمها
اجلــــديــــد (مــــولــــد جنــــمــــة).وأوردت غــــاغــــا (أن
شخـصـيـتـهـا في العـمل تـتـمـتع بـالـشجـاعـة والـثـقة
ـاضي لم تـكن بـالـنـفس بـيـنـمـا في احلـقـيـقـيـة في ا

.( تملك هات الصفت
الفـيلم من بـطولـة (لـيدي غـاغا) وبـرادلي كوبـر الذي
قام بإخـراج العـمل كمـا شارك بـالبـطولـة أيضًا كل
من سام إليوت وويلـيام بيلي وإيدى غـريفن وريبيكا

فيلد وغيرهم.


