
ــتــغــيــرة يــبــدو أن هـدفـك خـارج بـســبب الــظــروف ا
السيطرة من جديد.

qL(«

واجه الــتــحــديـات فـي أسـرع وقـت حـتـى وإن كـانت 
همة صعبة الن تفاديها مستحيل.  ا
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ال يـجب أن يــنـتــابك الـيـأس واإلحــبـاط ابــدأ بـإعـادة 
التفكير في ما يشغلك بتمعن.
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اعتـني بـصـحـتك فقـد تـشـعر بـاإلرهـاق واالضـطراب
اليوم و هناك مصاعب وشيكة احلدوث .

»dIF «

ــكن جـعل اخلــسـارة في أضـيق احلــدود بـاتـخـاذ   
ناسبة. رقم احلظ.9 اإلجراءات ا
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شـاكل بالـصبـر والتـركيز في  تعـلم كيـفيـة مواجـهة ا
حتقيق توازن داخلي .
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أنت أنـسان مرن وتـتقبل الـتغيـير كمـا أنك تمـر بفترة
سلسة.
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تعـلم كـيف تـكبـح رغبـتك في إحـراز تـقدمً مـهـمـا كلف
األمر.
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مـتعة لـلتقـدم في حتقيق أحالمك انتفع من األوقـات ا
وطموحاتك.رقم احلظ.8
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تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي 
مسببة لك الكثير من الضغوط.

Ë«b «

إن الـعراقـيل الـتي تـنـبـأت بـقـدومـها مـنـذ فـتـرة طـويـلة
تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع.

¡«—cF «

ــا يـجب أن تــبــتـعــد عن الـطــريق أحــيـانًــا بـدالً من ر
حتمل مسؤولية كل شيء.

 u(«
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طـلـوبة : تـتألف من الـكلـمـة ا
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حتـمل االفالم الــسـيـنـمـائـيـة الـشـبـابـيـة
وخــاصـة الــقــصـيــرة رسـالــة لـلــمـتــلـقي
بـافكـار اليـزال يـعمل عـلـيـها الـكـثـير من
اخملـرج الـشـباب ومـنـهم اخملـرج علي
ليث الذي يخوض جتربته االولى بفيلم
(القسم) والذي قال لـ ( الـزمان ) (الفيلم
يـتـحـدث عن ثـالثـة شـبـاب يـذهـبـون في
رحـلة سـفـر ويـقسـمـون ان يـكونـوا مـعا
ـادية متـواضعة اثنـان منهم حـالتهـما ا
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ومن عائـلة محـافظة لـكن الثـالث يعيش
ـر بـحـالـة نـفـسـيـة حـالـة مـتـرفـة لـكـنه 
صعبة يتفقون عـلى رحلة سفر سياحية
لكن في الطريق صاحب الـسيارة يقول:
ـــنــــطـــقـــة الاســـتــــطـــيـع دخـــول هــــذه ا
فـيــضـطـرون الى اكـمـال الــرحـلـة مـشـيـا
عـلى االقـدام ويـاتي الـظالم لـيـسـتـقرون
كان معـ ويشعلون الـنار فيطرح كل
منـهم مشكـلته العـائلـية كونـهم اصدقاء
يذهب احدهم لقضاء حاجته لكن يتاخر

r I « rKOHÐ lÐU « sH « »UÐ ‚dD¹ YO

b¹bł rKO∫ علي ليث في كواليس تصوير فيلم (القسم)
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صـري  محـمد هـنيدي انه ـمثل ا بـعدمـا كشف ا
يحضر لـفيلم جديـد سيجسـد فيه شخصـية علقة
اإلصـبع اشار الـى (ان الشـخـصـية تـعـتـبـر حلم
بـالــنـســبـة له حـيث ســيـنــقل فـيـهــا إحـسـاس من
يـعــانـون من قــصـر الـقــامـة).وكــتب هـنـيــدي عـبـر
حــســـابه اخلـــاص عــلى أحـــد مــواقع الـــتــواصل
اإلجـتمـاعي ( طـبعـاً كان حـلـمي من زمان أجـسد
عــقــلـة األصــبع عــشــان انـقـل إحـســاس الــنـاس
ـنتج من مـوقعي الـقصـيـرة ليـكوا واحب اطـمن ا
هـذا إنك مش هتـتكـلف فلـوس كتـير في الـغرافيك
مش مـحـتــاج تـنـقص أكـتـر من  5سم). وتـعـرض
لهـنيدي حالياً مسرحية  3أيام في الساحل وهي
من بــطـولــته الى جــانب مــحـمــد مـحــمـود أحــمـد
فـتـحي ندا مـوسى بـيـومي فـؤاد مـحـمـد ثروت

سامية طرابلسي مها أبو عوف.

سرحي فالح حسـ العبد الله شـكا لي همه بتهـميش جناحه مشيرا الكـاتب ا
سابقة رتبة الثانية على مستوى الوطن العربي لعام  2017في ا الى انه حـاز ا
ـيـة لـكـتـابـة مـسـرحـيـات األطـفـال الـتي أقـيـمت في الـكـويت.. وكـان لـفـوزه الـعـا
شـاركة.. لـكنه لألسـف الشـديد لم يـسطع (حـضوره حضـور مـدو ب الـدول ا
هنية الشـخصي) ألسباب خـارج إرادته.. لكن األدهى ان اجلهـات الرسميـة وا
اخملتـصة في العـراق قد (جتاهلت) فـوزه الكبـير هذا.. حتى اآلن مـؤكدا بحزن

انه (لو كان في غير العراق لكان فوزه يأخذ منحى مشرفاً به)ولكن... 
والـكاتب فالح ولد في بغداد عام  1956حـصل على بكالوريوس فنون مسرحية
) فاز بـجائزة 1980 كاتب ومـخرج مسـرحي ودراما تـلفزيـونية (مـحلـياً وعربـياً
اإلبـداع في التأليف الدرامي  1999بـدأ حياته الفنية منذ عام  1964في تـمثيلية
ـسرح ـسرح العـمالي  1972وأرتـقى خشـبة ا تـلفزيـونيـة وقد إنـتمى إلى بـيت ا
ـثـال في مـسـرحـيــة الـبـوابـة الـقــومي في كـرادة مـر 1972 وعـمـره 18عـامـاً 
إخـراج محسن العـزاوي انتمى إلى فـرقة مسرح اجلـماهير  1973وشارك في
ثال ومخـرجا وحصل عـلى عدة جوائـز في التمـثيل واإلخراج أغلب أعـمالهـا 
عــلى مـســتـوى الــعـراق كـتـب أول مـسـلــسل إذاعي عـام  1976بـعــنـوان (الـعم
أحـمـد).. اشـتـرك في الـبـرنـامج الـتـعـلـيـمي الـعـربي الـكـبـيـر (إفتـح يـا سمـسم)
واسـتـمـر في الـسـنـوات الالحـقـة في أعـمال الـدوبالج وتـوجـهـا بـبـطـولـة الـفـيلم
الـكارتـوني العـراقي (دوبالجا) صـبى األحراش وكـان أول فوز له في الـكتـابة
االدبــيـة عـام  1970في مــيـدان الـقــصـة الـقــصـيـرة وفــوزه الـثـاني فـي الـقـصـة
الـقــصـيــرة أيـضـاً  1974صـاحب جتــربـة مــسـرح الـســامـر فـي الـعـراق 1977
بـاشـراف الـدكتـور كـمـال عيـد من جـمهـوريـة مـصر الـعـربـية والـدكـتور صالح
الـقـصب من الـعـراق وقـدمت ثالث مـرات.. مـرتـان في بـغـداد وحـصـد جـوائـز
ـهـرجان الـكردي األول رة الـثـالثـة بـاللـغـة الكـرديـة عام   1987في ا مهـمـة.. وا
الـذي أفـتـتـح في الـسـلــيـمـانــيـة حـ كــان يـدرس الـتــمـثـيل فـي مـعـهــد الـفـنـون
وكـان له ثـاني مـسـلـسل إذاعـي بـعـنـوان (رحلـة مـجـهـول) مـن إخراج اجلـمـيـلـة
ـاضي كتب للتـلفزيون ثالث أكـبر مسلسل حافظ مـهدي في تسعـينات القرن ا
مــعــرفـي تــعــلــيـــمي حــول رحــلــة األرقـــام من الــعــصــر احلـــجــري إلى عــصــر
الكـومبيـوتر.. بعـنوان (االرقام موسـيقى الدنـيا) الذي أخـرجه طارق اجلبوري
ـسـرح الــطـفل ألربع دورات من أصل شــارك في مـهــرجـانـات وزارة الــثـقـافــة 
خمس وفـاز في ثالثة منها بافـضل نص إثنان منها مـناصفة.. وجائزة أفضل
عـمل مــتـكــامل لـلــمـرة الــرابـعــة حـاز جـائــزة أفـضل عــمل مـتــكـامل  2016عن
مسـرحيـتـة (ذكر الـنحل) عـلى مسـتوى الـعـراق من تألـيفه وإخـراجه.. صدر له
كـتاب (مسـرحيـات مشاكـسة) عام  2007 كـما لديه  11 مـشاركة عـربيـة ودولية
ـسرحيـة.. أربعة مـنهـا لالطفال وسـبعـة للكـبار عرضت له في مجـال الكتـابة ا
أعمـال تلفزيونية في قنوات عـربية (أربعة مسلسالت) وفي الـتلفزيونات احمللية
أكثـر من ثـمـانيـة مـسـلسـالت أشهـرهـا مـسلـسل (الـدرس االول) الـذي فاز في
سـنـته كـأفضل مـسـلـسل واألكثـر مـشـاهدة.. وثالثـة أفالم تـلـفزيـونـيـة تاريـخـية
لـقـنـوات فـضـائـية مـن إخراج فـاضل الـعـقـابي أخـر عـمل مـسـرحي من تـألـيفه
ـســرح الــوطـني وإخـراج حــسـ عـلـي صـالح عــرض في شـبـاط  2017عــلى ا
واستـمر شـهراً واحـداً أحال نـفسه الى الـتقـاعد قـبل السن الـقانـونيـة ليـتفرغ

لشؤونه اخلاصة. 

موسـيقي وصـوت وأفضل تـصميم
مــشــاهــد مــســرحــيــة مــوســيــقــيـة
وتــصــمــيم إضــاءة.وقــالت راشــيل
سـرحيـة (إنها تشـافكـ مخـرجة ا
ـرأة الوحـيدة الـتي تخـرج حالـيا ا
مـسـرحيـة مـوسـيقـيـة في برودواي
ـــســـرح إلى تـــقــد ودعت عـــالم ا
ـزيـد) مـضـيـفـة في كـلـمـتـهـا أمام ا
احلــضـور (هــذا فـقــر في اخلـيـال).
ـان) وفــازت مــســرحــيــة (ذا فــيــر
للكـاتب البريطـاني جيز باتروورث
بـجـائـزة أفـضل مـسـرحـيـة وأفضل
مــخــرج لــســام مـيــنــديــز. وتــسـلط
سرحية الـضوء على حياة أسرة ا
أثـنـاء أحــداث الـعـنف فـي أيـرلـنـدا
الـشمـاليـة خالل ثـمانـينـيات الـقرن
ـــمـــثل بـــراين الـــعـــشـــرين.وفــــاز ا
كـرانسـتون بـثـاني جائـزة توني له
عن دوره في مــسـرحـيـة (نـتـوورك)
التي تعيـد تقد قصـة فيلم بنفس
الــــــعــــــنـــــــوان من إنــــــتــــــاج عــــــام
وأهدى كـرانستـون اجلائزة.1976
. وقـال(إن لـلـصـحـفــيـ الـصـادقـ
اإلعـالم لــــــيس عـــــــدو الــــــشــــــعب.

{ نـيـويـورك - وكاالت
- خــرجت مـــســرحــيــة
(هـــيـــدســـتـــون) الـــتي
تـــســتـــنـــد إلى إحــدى
األسـاطيـر اإلغـريقـية
بـنـصيـب األسد من
حــــــــفل تــــــــوزيع
جــوائــز تــوني
األحــــــــــــــــــــــــــد
وحــــــــصـــــــدت
ثـمـاني جـوائـز
مـن بـــــيــــنـــــهــــا
أفضل مـسرحـية
موسـيقـية.وفازت
ـــســرحـــيـــة الــتي ا
كـــتــــبـــتــــهــــا أنـــايس
مـيـتـشل بـجـائـزة توني
سـرحية أفضل مـخرج 
مــوســـيــقــيـــة وأفــضل
مـوسـيـقى تـصـويـريـة
ــــــــــثل وأفــــــــــضـل 
مــســاعـــد لــلــمــمــثل
أنـدريه دي شـيـلـدز
وأفـــــضل تـــــوزيع

ـاجـوجـيــة هي عـدو الـشـعب) الــد
في إشـارة مـسـتتـرة إلى انـتـقادات
الـرئــيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب
ــتــكــررة لـلــصــحــافـة.واخــتــيـرت ا
مـثـلة إلـ ماي ( 87عامـا) لـلقب ا
ثلـة مسرحية لـتجسيدها أفضل 
دور امـــــرأة تــــــعـــــانـي من مـــــرض
ـر في مسرحـية (ذا ويفرلي الزها
جــالـيــري). وذهـبت جــائـزة أفـضل
ــثل في مــســرحــيــة مـوســيــقــيـة
للممثل سانـتينو فونتانا عن دوره
فـي مـــســرحـــيـــة (تـــوتــسـي) الــذي

ولــيــست حــقــيــقـة ) .  وعـن الـهــدف من
افالم كـــهــذه اكــد لــيث (ان الــهــدف هــو
ايــــصـــال رســــالــــة مــــفــــادهـــا ان الــــفن
الـسيـنـمـائي صـناعـة ورسـالـة انسـانـية
واالشـــارة الى اهـــمــــال الـــدولـــة لـــهـــذا
ـؤثر في حياة اجملتمع) هم وا القطاع ا
وعن الهـدف من هذا الـفيـلم قال ( نـعمل
عــلى ان تــكــون هــنــاك بــصــمــة خــاصـة
لـلــســيــنـمــا الــعـراقــيــة كــونـهــا رســالـة
انسـانيـة قـادرة على تـثقـيف الشـعوب).

بـالــعـودة فـيـطــلب احـدهـمــا الـبـحث عن
زمـيـلـهم لــكن لم يـعـثـروا عـلـيه فـيـمـا 
الـعـثـور عـلى كـامـيـرته الـتي كـان يحـمل
فـيهـا فيـلـماً مـرعـباً بـحـيث ادخل الرعب
بـقلـوبـهم فـيـقول لـصـاحـبه اذهب سوف
تـقـتل فـيــرفض ويـقـول له سـوف نـواجه
اخلــطــر مـعــا النــنــا اقـســمــنـا عــلى ذلك
فيـحصـل شجـار بيـنهـما واثـناء اشـجار
يقتل صاحبه بعـدها ينهض من الفراش
وكانت كل احداث الـفيلم عـبارة عن حلم

وعن صـعـوبـات الـفـيـلم اكـد اخملـرج (ان
الـفـيـلم لم يـر الـنـور لـوال االرضـية الـتي
وفرها له من عمل خـلف الكواليس وهم
جـيـل جـديـد يـدخـل غـمـار الــفن الـسـابع
الول مـرة وهنـاك مـعـوقـات  جتـاوزها
بـروح الــفـريق الــواحـد  واقــدم شـكـري
لـلكـادر ولـكل من عـمل بـالفـيـلم).  وفـيلم
الـقسم تـمـثيـل كارلـواحلـيلـو وعـلي نور
واســـامـــة جــورج  ســـيــنـــاريـــو ســامح

سعد.واخراج علي ليث.
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طـرح الـفـنـان الـلـبـنـاني فـارس كـرم فـيـديـو كـلـيب
أغـنـيـة سـمـع عـبـر يـوتـيـوب والـتي هي من ألـبـومه
األخــيـر  36 :44وهي من كــلـمــات مـازن ظــاهـر
وأحلــان فــضل ســلــيـمــان والــكــلـيـب من إخـراج
هـاس غـدار.و األلــبـوم يـتـضـمن  12أغـنـيـة وهي
طلت بـاألبيض قربك وجع كل النـاس حواليكي
رمــشت بـدنــا نــولـعــا صـدقــني صــعـبــة سـمع
الـشــارع كـلــو لـفـيت بـالد نـسـيـت الـلي راحـوا
لحن حبك بـرم والله عليك. وعلم موقع الفن من ا
سـليم سـالمة (أن هـنـاك تعـاونـاً بيـنه وبـ فارس

وإتفاقاً على أكثر من أغنية).
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الـنـاشط الـعـراقي فـي مـجـال حـقـوق االنـســان تـلـقى تـعـازي
االوسـاط الـثـقـافيـة واالعالمـيـة واالجـتـمـاعـيـة بـوفاة ابـن عمه

الطبيب في مستشفى الكاظمية التعليمي ناهض شعبان.
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الـقـاص الــعـراقي حَـصَــدَ اجلـائـزة
األولى بحقل القصة القصيرة جداً
في مسابـقة منـتدى اجليـاد الدولية
جلـمــيع األجـنـاس األدبــيـة  والـتي
جرت بـاألردن مـؤخـرا  عن قـصته
شـاركة  160كـاتباً من (بكـمـاء) 

تسع عشرة دولة.
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الـكاتب الـعراقي ضيـفه امس الثالثـاء البيت الـثقافي الـبابلي
في قــراءة الحــدث اصــداراته (احلــرب االيــديــولــوجــيـة عــلى

االرهاب).
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كتبة الوطنية  في االردن افتتح االثن في مدير عـام دائرة ا
ـكـتـبـة بعـمـان مـعـرضا ضم  60صورة فـوتـوغـرافـية مـبنى ا
تـؤرخ مــســيــرة مــلك االردن عــبــد الــله الــثـانـي بن احلــسـ

لكي. ناسبة العيد العشرين للجلوس ا
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يسـا ) وهو اسم يـة السـورية عـنونت روايـتهـا بـ (إ االكـاد
مـديـنـة حـمص الـقـد حـيث تـنـطلـق في روايـتـهـا من مـديـنة
حـمص لتـتسع وتـشـمل كل البالد لـتـسرد أحـداثا وقـعت ب

عامي  2012و. 2018
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ـدني العراقـي القى محـاضرة في الدورة برمج والـناشط ا ا
الـتي نـظمـهـا البـيت الـثقـافي في الـشـعلـة بـشأن (اسـاسـيات

العمل على الكومبيوتر).
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ـمـثل أحـمد ـقـبل مع ا ـصـري يـستـأنف األسـبـوع ا ـمـثل ا ا
فهمي تصويـر مشاهدهما في فيلم العارف في القاهرة قبل
شاهـد اخلارجـية من أحداث الـسفر إلى بـلغـاريا لتـصويـر ا

الفيلم.
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الشاعـر السوري اهدى مـجموعـته الشعـرية (أرج الهواجس
) إلى أســـاتــذته الــذين عـــدهم جــذورا ضــاربــة في واحلــنــ
أعـماق أمـسه وزهـرة عـلى أوراق حاضـره في لـفتـة وفـاء منه

. إلى القيمة العظيمة للمعلم

يــسـتــنـد إلى فــيـلـم من إنـتــاج عـام
كــمـا فـازت سـتــيـفـاني جـيه. 1982
ــثــلـة في بــلـوك بــجــائـزة أفــضل 
مسـرحية مـوسيقـية عن جتسـيدها
ــغــنـيــة الــشـهــيــرة شــيـر في دور ا
مسرحيـة (ذا شير شو).وفازت آلي
ـثــلـة ســتـروكــر بــجـائــزة أفـضـل 
مسـاعـدة في مـسـرحـيـة مـوسـيـقـية
عـن دورهــــــا فـي مـــــــســــــرحـــــــيــــــة
(أوكالهــومــا!) لـتــصــبح بــذلك أول
ـثـلـة عـلى كــرسي مـتـحـرك تـفـوز

بجائزة توني.
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ياه في ريف ماهاراشترا. لكن في كل مرة شـكلة ا
قـابـلة الـنجـم منـعه رجال األمن توجه فـيـها قـاسم 
وبـحـسب التـقـاريـر فقـد كـان محـمـد يحـمل مـعه فقط
زجاجـة صغيـرة مكـتوب علـيهـا (بيهـاالوان)  حتتوي
على سـائل شـرب منه مـحـاوالً االنتـحـار. على الـفور
 نـقل الـرجل لـلـمـسـتـشـفى الـتي أكـدت أن الـسائل
الـذي شـربه لم يـؤذه كـثيـرًا كـمـا تواصـلت الـشـرطة
مع أســرته من أجل اســتالمه بــعــد الـتــحــقـيـق مـعه
حــيث أكــد مــحــمــد خالل الــتــحــقــيــقـات (أنـه شــعـر
بـاإلحـبــاط بـسـبب مــنـعه من مــقـابـلــة عـامـر خـان

وتوضـيح خـطـطه وإسـتراتـيـجـياته من أجل
خلق فرص عمل في الريف).

ـعـجبـ بـالـنجم { دلـهي  –وكاالت - حـاول أحـد ا
الـهـنـدي عــامـر خـان االنـتـحـار بــعـد أن مـنـعه رجـال

األمن من مقابلته.
وبحـسب صحيفة (ميد داي) الهندية  الكشف عن
هويـة الرجـل ويدعى مـحمـد قاسم وهـو أحد سـكان
مــديـنــة بــلــجــاوم كــارنـاتــاكــا ويــبــلغ من الــعــمـر 33
عـامـاً.ووفـقاً لـتـقـاريـر الـشرطـة حـاول مـحـمـد قاسم
ـاضـيـة مـقـابـلـة جنم بـولـيوود خالل األيـام الـقـلـيـلة ا
عامر خان من أجل تقد خطط لكيفية خلق فرص
ـنـاطق الــريـفـيــة ألنه يـعــتـقـد أن ذلك عـمل فـي ا
ؤسسـة غير احلـكومية سيالقي اهـتمامًـا من ا
الـتي يــديــرهـا عــامـر خــان والــتي تـتــصـدى
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قبلة في مثلة  ياسم صبري أن تقضي الفترة ا قررت ا
دبى وذلك لقضاء عطلتها هناك بعد اجملهود الذي بذلته في
مسلسلها حكايتي وهو أول بطولة مطلقة لها في الدراما
وستعود ياسم إلى مصر في نهاية الشهر احلالي وذلك
لتبدأ في متابعة نشاطها الفني واخليري ايضا .وكانت
اضية حريصة على متابعة ردود صبري طوال الفترة ا
الفعل حول مسلسل حكايتي والذي عرض في رمضان
وشارك في بطولته أحمد بدير وأحمد صالح حسني وهو

عطي. للمخرج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد ا
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أسرة مسرحية (هيدستون) حتتفي حلصدها جوائز (توني)

 عامر خان


