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{ لـــوس اجنــلـــوس - وكــاالت - تـــصــدر
الـفـيـلم الـكـومـيـدي اجلـديـد أوالد طـيـبون
(جود بـويز) إيرادات الـسيـنما في أمـريكا
فـي مـطـلـع األسـبـوع مــسـجال  21مـلــيـون
بالي دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة جـاكـوب تـر
وكـــيث ولــــيـــامـــز وبــــرادي نـــون ومـــولي
جوردون ومن إخراج ج ستوبنيتسكي.
وتراجع فيلم احلـركة هوبس أند شاو من
ـــركـــز الــــثـــاني هـــذا ـــركـــز األول إلـى ا ا
األســبـوع مــحــقــقـا إيــرادات بــلـغت 14.1
مـــلـــيــون دوالر.والـــفـــيـــلم بـــطــولـــة دوين
جـونــسـون وفــانـيـســا كـيـربي وجــيـسـون
سـتــاثم وإدريس إلـبـا ومن إخـراج ديـفـيـد
ـتـحـركة ليـتش. واحـتـفظ فـيـلم الـرسـوم ا
ــلك  2019 اليـــون كــيــنج 2019 األســد ا
ــركــز الـثــالث هــذا األســبــوع مــسـجال بــا
ركز الرابع  11.9مليون دوالر.وجاء في ا
ـتحـركة اجلـزء الثـاني من فيـلم الـرسوم ا
الـطــيـور الــغـاضــبـة (ذا أجنــري بـيـردس)
محـقـقا  10.5مـليـون دوالر.وتـراجع فـيلم
الرعب واإلثارة قـصص مخيـفة حتكى في

الـظالم (سـكـيـري ســتـوريـز تـو تـيل إن ذا
ــــركـــز ــــركــــز الــــثــــاني إلـى ا دارك) من ا
اخلـامس هـذا األســبـوع بـإيــرادات بـلـغت

ـبـدع واألســتـاذ الــكـبــيـر بل الــفـنــان ا
كـانت حـيـاته حلــنـا مـتـفـردا لـصـيـاغـة
ـعــرفـة يـفك غـشـاوة الـتـغــيـيـر نـحـو ا
الـراكـد والسـاكن لـيـنبـثق نـور احللم).
هـرجان أكـثر ويـتنـافس علـى جوائـز ا
من  70عـرضـا ضـمن ثالث مـسـابـقـات
سرحي إضافة إلى مسابقـة للتأليف ا
بـاسم لـيـنـ الــرمـلي وأخـرى لـلـمـقـال
النـقدي. ويبـلغ إجمـالي قيمـة اجلوائز

 600ألف جنيه (نحو  36ألف
دوالر).وتـسـتمـر الـعروض عـلى جـميع
مـــســـارح الــدولـــة بـــاجملـــان حــتى 30
آب.وشــمل بـرنــامج االفــتــتـاح عــرضـا
عـاصر بـعنـوان االستـثنائي للـرقص ا
من تــصـمــيم وإخــراج مـنــاضل عـنــتـر
ـوهـبـته التي ـمـثل  يـعـبـر عن تـفرد ا
حـبــاه بـهـا لـلـه وتـمـرده عـلـى الـسـائـد
ـألـوف وتـطـلعـه الدائم لـلـتـأثـير في وا
اجملتمـع من أجل تغيـيره إلى األفضل.
كـما كـرمت وزيرة الـثقـافة إيـناس عـبد
الدا مجموعة من الفنان من بينهم
مثلة سوسن مثل يوسف شعبان وا ا
ـمـثل بــدر واخملـرج مـحـسن حــلـمي وا
ــغـني عــلي احلــجـار لــطـفي لــبــيب وا
إضـافـة لبـعض الـفنـان الـذين رحـلوا
فـي اآلونــــة األخـــــيـــــرة مـــــثـل فــــاروق
الـفيـشاوي ومـحمـود اجلنـدي ومحـمد

جنم.
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قيم في والية أوريـغون االمريكية التـشكيلي العـراقي ا
يفـتتح الـيوم االربـعاء مـعرضه الـشخـصي في كـاليري

االورفلي في العاصمة االردنية عمان.
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الـشاعـرالـعـراقي تـلـقى امـنـيات
االوســاط الـــثــقــافـــيــة واالدبــيــة
بــالــصــحــة الــدائــمــة والــشــفـاء
ـــرض الــذي ألم الــعـــاجل من ا

به.
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غـربي صـدر له عن مـطـبعـة الـسـيمـاء بـبـغداد الـنـاقـد ا
كــتــاب بـعــنــوان ( الــســرد - االنـســاق الــســيـمــيــائــيـة
والـتخيـيل) وهو دراسـة نقـدية تقع في 174صـفحة من

توسط. القطع ا
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ـنتـدى العربي ي االردني ضيفـه مساء امس ا االكـاد
ضمن فـعاليات لقاء الثالثاء الشهري للحوار حول (ما

يجري في السودان).
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ـكـتـبة اضـي دائرة ا الكـاتب االردني ضـيـفـته االحـد ا
الـوطــنـيــة ضــمن أمــسـيــات نـشــاط (كــتـاب األســبـوع)

للحديث عن كتابه (حوار مع التاريخ).
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ـطـربـة الـسـوريـة اطـلـقت أغـنـيـتـهـا الـوطـنـيـة اجلـديـدة ا
(عـيــونــهـا خــضـرا) كــلـمــات وأحلــان مـحــمـود إدريس

وتوزيع وضاح خليل.
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ـمـثـلــة الـسـوريـة اعـربت عن ســعـادتـهـا بـالـعـودة الى ا
التـمثيل بعـد غياب طويل حـيث ستشارك في مـسرحية

(سيدة البجعات) مؤدية شخصية (األميرة).
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ـي الــعــراقي صــدر لـه عن مــكــتــبــة الــكــاتب واالكــاد
السـيماء بـبغـداد كتاب بـعنوان ( مـقومـات البنـاء الفني

في القصة القصيرة عند علي السباعي).

 10.1مليون دوالر.والفيلم بطولة أوس
ابـرامـز ودين نـوريس ومن إخـراج أندريه

أوفردال.
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طربـة ميس حرب مـتابعـيها بـتقد أغـنية فاجـأت ا
مـن أغـــــــــــــــــــانـي
التراث الـشهيرة
 يــا مــال الــشــام
وسـط ســـــــــــــوق
احلـــــمـــــيـــــديــــة
الـــــــعــــــريـق في
ـة الـشـام الـقـد
بـــالـــعـــاصـــمـــة
الـــــــســــــوريــــــة
دمــــــــــــــــــــشـق .
وأوضـــــــــــحـت
حـــرب ( أنـــهــا
نــفــذت حتــدي
شــــقـــيــــقـــهـــا)

وقــــالـت في تـــــصــــريـح ( من بـــــ ســــوق
احلـمـيــديـة واجلـامع األمـوي كــانت يـا مـال الـشـام..

وذلك بعد أن سألـني أخي هل لديك الشجـاعة لتغني
ـارّة) . وعـلـى الـصـعــيـد الــفـني اطــلـقت حـرب بــ ا
مؤخراً اغنـية  لو فيـنا  وهي من كلماتـها و أحلانها
بــــيـــنـــمــــا الـــتـــوزيع و
ــوســـيـــقي اإلشـــراف ا
لـــرشـــيـــد هالل . كـــمـــا
احــيــيت مــؤخــراً حـفالً
ناجـحاً ضـمن مهـرجان
السـنابل الـفني. وميس
حــرب مــطــربــة ســوريـة
ـــعـــهـــد تـــخـــرجـت من ا
الـعـالي لـلمـوسـيـقى عام
 2008و أصــــــــــــــــــــدرت
ألـبـومـهـا الـغـنـائي األول
بعنوان  خيطان الشمس
 في الـــعــام . 2017كـــمــا
شــاركت فـي الــعـــديــد من

هرجانات العربية و احمللية . ا
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لــلــدرامــا اإلذاعــيــة رمــوزهــا الـذيـن وضــعـوا
ـحوها أثرهم كن ألحد أن  بصمتـهم  وال 
ـكن أن عـبـارة عن أعـمـال رائـعـة وخالـدة ال 
تـتـعـرض لــلـنـسـيـان . مـزج بــ مـهـنـته وحـبه
وكون لـنـا روائع ما لألدب وللـعـمل اإلعالمي 
ـسـتـمـعـون يـسـتـمعـون لـهـا رغم رحـيـله زال ا
منـذ سنـوات طويـلة وأنـا إكتشـفت أن محـبيه
يـتــفـاعـلــون عـبـر شـبــكـة االنـتــرنـيت ويـرددون
أسمـه دائمـا . أنه األب الـروحي ألحـد أشـهر
سـلـسالت اإلذاعيـة (حـكم العـدالـة) والذي ا
أستمـر ألكثر مـن ثالثة عقـود ونصف وقد ال
أكون مـبـالـغا بـأنه أطـول مـسـلسل إذاعي في
تاريـخ الدرامـا اإلذاعـيـة العـربـية  فـلـقـد كتب
األستاذ هائل خمـسة االف حلقـة كما ساعده
أبناه في كـتابة عـدد من احللقـات في سنواته
ــســلـسل األخــيــرة. لـقــد كــنت أســتــمع إلى ا
اإلذاعي (حـكـم الـعـدالــة) في صــغـري وكـان
صـديق لـي يـصف إذاعــة دمـشق بــاسم أخـر
وهـو (إذاعـة حـكم الـعــدالـة ) وإكـتـشـفت بـعـد
ســنـوات أن صــديــقي لــيس هــو وحــده الـذي
يــطـلـق عـلى إذاعــة دمــشق هــذه الــتـســمــيـة 
ــســلـسل ــســتـمــعــ بـهــذا ا بــسـبـب تـعــلق ا
اإلذاعي األكـــثـــر مـن رائع (حـــكم الـــعـــدالـــة)
ليست دراما إذاعـية بولـيسية بل درامـا فيها
عناصر الـتشويق واإلثـارة والعاطـفة واخليال
سـاعد عبـر الشـخصـيتـ :الرائـد هشـام  وا
ــكن أن أنـكــر عــمــالــقـة جــمــيل  وكــذلك ال 
الدراما والذين شاركوا بـهذا العمل وهم كثر

للغاية ليقدموا لنا كنزاً ال يقدر بثمن. 
كم كنت أتمنى أن التـقي بالراحل هائل منيب
ـا ال تشتهي اليوسفي  لـكن (جتري الرياح 
سلسل اإلذاعي السفن)  حـتى أخبره بـأن ا
(حكم العدالة ) إستـمعت أنا شخصيا له في
أربع دول عربية وهي العراق واليمن واالردن
واالمــــارات  ومـــا زلـت اســـتــــمع حلــــلــــقـــاته
ـوجـودة عـلـى مـوقع الـيـوتـيــوب عـلى شـبـكـة ا

االنترنيت.

أنـت مـتــعب بــســبب إرهـاق الــعــمل بــرغم حــمـاسك 
استرخِ واستعد طاقتك .
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أحالمك تـــســيـــر بــصـــورة جــيـــدة جــدًا اســـتــمــر وال
تتوقف.رقم احلظ .8

Ê«eO*«

تـشـهـد اسـتــقـرارًا في عالقـتك الـعــاطـفـيـة وكـذلك مع
أصدقائك يوم السعد االربعاء.
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تـعـاني من الـقـلق دون سـبب واضح اسـتـعـد طـاقـتك
بالتنزه مع أصدقائك .
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اسـتـغل طــاقـتك اإليـجــابـيـة في نـشــاط إبـداعي .اهـتم
شاريعك جيدًا.
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طـاقـتك مـنخـفـضة قـلـيلًـا ال جتـبـر نفـسك عـلى إجناز
الكثير من العمل. 
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تـقـابل أشـخـاص جـدد  سـتـشــعـر بـالـتـوتـر ال تـقـلق
ستسير األمور بشكل جيد
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استمع له و حـاول مساعدته يوم لديك صـديق يائس
السعد الثالثاء.
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أنت قـادر عــلى حتـقـيق أهـدافك عــقـلك جـاهـز دائـمًـا
ساعدتك.
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ـهنية  ال ال تنس ذاتك وانتـبه لنجـاحاتك في حياتك ا
تتخلى عن حماسك.
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اكــــــتب مــــــرادف ومـــــعــــــاني
الـكــلـمـات  افـقــيـا فـقط ضـمن
خـانـات الـدوائـر حتصـل على
ــطـلــوبـة: (مــخـرج الـكــلــمـة ا

سينمائي امريكي):
 1-عملة عربية

2-الظلم
 3-طائرة ركاب ضخمة
4-عاصمة آسيوية

5-لهب
6-مشغوالت ذهبية

7-التقى
لل 8-ا

9-دولة اسيوية
10-من اعضاء

11-اغنية الم كلثوم

12-احاكيه

رقم13-شهر ميالدي ادية في حتسن مستمر استمتع بوقتك فحالتك ا
احلظ .2

معـاملـة الشـريك بطـريقـة حسـنة تـترك ارتـياحـاً عنده
يوم السعد السبت
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ـسـرحـيـون مـن أنـحـاء مـصر  تـوافـد ا
ـثـل ومـخـرجـ وكتـاب ونـقاد من 
اضي على دار األوبرا مساء السبت ا
ــهــرجــان لــلــمــشــاركــة في افــتــتــاح ا
ـصـري الـذي يـعد الـقـومي لـلـمـسرح ا
بـــانــورامـــا لــعـــام كــامل مـن األعــمــال
ـسـرحيـة.وكـان من أبـرز احلـاضرين ا
مـثلـة سمـيحـة أيوب واخملرج جالل ا
ــمــثل عــزت الـعـاليـلي الــشـرقــاوي وا
مثـلة سهير والناقدة هـدى وصفي وا

رشدي. ا
وحتـــمـل الـــدورة الـــثـــانــــيـــة عـــشـــرة
ــمـــثل واخملــرج لــلـــمــهـــرجــان اسـم ا
الـــراحـل كـــرم مـــطـــاوع 1934-1996
ــــلــــصق الــــذي تـــصــــدرت صــــورته ا

الدعائي للدورة. 
ـهـرجـان ورئـيس الـبـيت وقـال مـديـر ا
الـفني لـلـمسـرح إسمـاعـيل مخـتار في
ــبـدعـ كــلـمــة االفـتــتـاح (إن حــشـد ا
ـســرحـيـة في ـهــتـمــ بـاحلـركــة ا وا
صري هو سرح ا كرنفال االحتفاء با
جــهــد حتــرص عـلــيه وزارة الــثــقــافـة
ا اذج مـتـمـيـزة  ـصـريـة لـعـرض  ا
سرحي). قدم في فضاءات العرض ا
وأضـاف (تــأتي هـذه الــدورة لـتــحـمل
بدع واألستاذ اسم الراحل العظيم ا
كرم مطاوع الـذي لم يكن فحسب ذلك
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اقـامت رابـطـة اسرار لـلـثـقـافـة والـفـنون
نظمة برعاية هيـئة احلشد الشـعبي  وا
ــهــرجـان ـيــة حلــقــوق االنـســان ا الــعــا
الــسـنــوي االول (الـفــيـلــيـون جــزء مـنـا)
وذلك في قــــاعـــة الـــبــــهـــو في مــــديـــنـــة
الـنــاصـريــة  واشـارت الــرابـطـة الى ان
ـــهــرجــان يـــأتي من مــنـــطــلق الــروح (ا
الـوطنـيـة واالنـسـانـيـة  وعلى ارض اور
مهـد احلضـارات  حيث ارتـأت الرابـطة
بـــأن تـــلـــتــقـي طــاقـــات االبـــداع الـــفــني
واإلنـــســــاني مع اخــــوانـــنـــا في االرض
ـهـرجـان االول والـروح في الـنـاصـريه 
هـو من نــوعه في الـعـراق الــذي يـسـلط
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الـضـوء عـلى إحـدى األقـلـيـات الـعـراقـيه
في مـحافـظـة أخـرى غيـر احملـافـظة األم
لـتـلـك األقـلـيـات). وابـتــدأت االحـتـفـالـيـة
بـعـزف الـسالم اجلـمـهـوري بـعـدهـا ادى
ي ولــــيـــد غـــازي ــــوســـيــــقي االكــــاد ا
مقطوعات على الة الـتشلو والكيتار ثم
 افـتتـاح مـعـرض للـفـنون الـتـشـكيـلـية
ــشــاركــة اكـثــر من اعــد لــلــمــنــاسـبــة  
عشرين فنانا من محافظات العراق كافة
ـسرحي  لـلمـوهوبـت ثم بدأ الـعرض ا
ماريا وملك محمـد و عرض مجموعة
مـن االفالم الــقـــصــيـــرة  ومــنـــهــا فـــيــلم
وسوي (موصل كراد) اخراج مرتضى ا
. ) للـمخـرج حيـدر حس وفلم (عـركجـ
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والتعاون ب الـناس  وعدم الكذب على
االخـرين وابراز الـصـفـات احلسـنـة عـبر
شـخـصـيـات حــيـوانـيـة كـالـذئب واالسـد
ــــشـــــــــاركـــة والـــثـــعــــلب والــــدجـــاج 
مـجــمـوعـة من الــبـنـات  حــيث اخـتـيـرت
تــسع بــنـات  يــقـدمن الــعــابـا شــــعـبــيـة
تعـتـمد عـلى الذاكـرة العـراقـية  بـطريـقة
عفوية وانـسانيـة وجسدتاالدوار كل من
حــــنـــ رقــــيـــة ســـمــــر ســـهى  ورود

واخريات).
ـــــهــــرجـــــان  تــــوزيع  وفي خـــــتــــام ا
الــشــهـادات الــتــقـديــريــة والــدروع عـلى
ـشـاركـ والـتـقـاط الـصـور الـتـذكـارية ا

. ب اجلمهور والفنان

ومن الـفعـالـيـات االخرى تـقـد انـشودة
هرجان للملحن جمال السماوي وقدم ا
ــــوســـيــــقي ولــــيـــد غـــازي ومـن عـــزفه ا
وتـوزيـعـه  نـشـيـد اهل الــغـيـرة  وجـيش

ــهــرجـان  الــبـطــولــة وعـلـى هـامش ا
تـقـد مـسـرحـيـة بـنـات بـغـداد وهي من
نـتـاج ورشة مـسـرحـيـة للـمـخـرج حـس
سرحية (ان الطيب الذي قال عن فـكرة ا
ـسـرحـيـة هي جـزء من الـعـاب شـعـبـية ا
تـــلـــعـــبـــهـــا الـــبـــنــــات مـــثل اخلـــتـــيالن
والـهـيـالهـوب وهـيـلـة يــارمـانـة والـعـاب
ـســرحـيـة تـعـالج مـشـكـلـة اخـرى كـذلك ا
زواج الـقــاصـرات والــتـحــرش اجلـنـسي
سرحية عن احلب والهجرة  وتتحدث ا

لقطة من فيلم (أوالد طيبون)

هرجان القومي للمسرح مشهد من فعاليات ا
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ـــمـــثـــلــة { لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت  –قـــالت ا
األمـريـكـيـة  كـيت هـدسـون أنـهـا تـفـكـر بـالـزواج من
ــنـعــهــا من إعـادة جـديــد فــطالقــهـا الــســابق لن 
رة سـيـكون جتـربـة الزواج مـرة ثـانيـة لـكن هـذه ا
ـوسـيـقي داني الـذي تـعـيش مـعه شـريـكـهـا ا
عالقــة حب مـــنــذ فــتــرة طـــويــلــة.وحتــدثت
هــدســون في مــقــابــلــة صــحــفــيــة مع
صـحيـفـة (التـلـغراف) الـبـريطـانـية (أن
الزواج ليس تذكرة ذهبية لكن أهميته
تــــكــــمن في تــــأســــيس عــــائـــلــــة وحتـــقــــيق
اإلسـتـقرار لألوالد). أمـا عن زوجـها
الـسابق فـوصفت الـعالقة بـينـهما
أنـهـا جــيـدة فـهـو والــد أطـفـالـهـا
ويــجب إحــتـرامه وحــفظ كــرامـته
خــاصــة لـــسالمــة صــحــة أوالدهــا

وإستقرارهم النفسي.
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