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ثلي مسرحية (مكرود) b¹bł qLŽ∫ زيدون داخل يواصل التمرينات مع 
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ـطرب هـشام عـبـاس مع الشـركة اسـتقـر ا
ـنـتـجة عـلى طـرح ألـبـومه اجلـديـد (عامل ا
ـقبل ضـجـة) خالل شـهر تـشـرين األول ا
والــذى يــعـــيــده بـــعــد تــوقـــفه عن إصــدار
األلـبـومـات مـنـذ عـام  ?2009مـنـذ ألـبـومه
األخـيـر (مـاتــبـطـلـيش) والـذي حـقق جنـاح
كـبـير ويـراهن عـباس عـلى األلـبوم اجلـديد

بقوة ويقدم فيه أغاني متنوعة  .
وطـرح عــبـاس فـيـديــو كـلـيب جــديـد بـاسم
(شــاري بـالــغــالي) وذلك عــبـر الــقــنـاة
الـرسمية على موقع (يوتيوب) وهي
من كـلمات حسن عطية وأحلان
أحــمــد زعــيم وتــوزيع تــومـا
وتــــأتي األغــــنــــيـــة ضــــمن
أغــانـي ألــبــومه اجلــديــد
والــــذي قـــرر هــــشـــام
طــــرح أكـــثــــر من
أغـــنـــيـــة مـــنه
ســـيــنــجل.
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الــروائـيــة االردنــيــة احــتــفـى احتــاد الــكــتــاب واألدبـاء
ـاضي بروايـتهـا (أغـثني) بـأمسـيـة تضـمنت االربعـاء ا

قراءة نقدية للدكتورة أمل بورشك .

—UAÐ f¹—U

ـسـلسل اجلـديد مـثـلة الـسوريـة تـشارك في بـطـولة ا ا
ـقـرر أن يـتمّ ـؤلف من  10حـلـقــات ومن ا (الـعـمــيـد) ا
عـرضـه عــبــر إحـدى الــشــبــكــات عــلى اإلنــتــرنت قــبل

قبل.  السباق الرمضاني ا
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الـروائي الــعـراقي ضــيـفه الــبـيت الـثــقـافي في حــديـثـة
باصبوحة تضمنت االحتفاء بروايته ( العزيزة )  على

قاعة منتدى شباب حديثة .

Ë√ W¹dÝ W öŽ ô ∫b½uLOÝ

Ëb U½Ë— l  w  WOMKŽ
ي كريـسـتـيانـو رونـالدو كـرة القـدم الـعـا
مـشـيرة الى انـهـا ال تـفـكـر بأي عـالقة في
رحلة احلالية وقالت(ال افكر بـ رونالدو ا
وال ســـــواه االن اضع حـــــجــــر االســــاس
ـيـة وليـست هـناك أي نـية لـشهـرتي الـعا
ــكن ان لـــدي لــلــمـــغــامــرة في عـالقــات 
جتــعــلــني بــعــيــدة عن اهــدافي في عــالم
الــســيـــنــمــا وحــتى االعالنــات وعــروض

االزياء) .
وعـن تــســـريب احملــادثـــات الــســـريــة في
ـقـبلـة قالت ( من يـريد الـتهـديد رحـلة ا ا
بـشـيء عـلـيـه ان يـبـرهـن وجـوده انـا من
اســـبـــوع تـــقــريـــبـــاً و اســـمـع ان هـــنــاك
ـات بـيـني ــكـا تـسـجــيالت و تـسـريـبـات 
وب رونـالدو فـلمـاذا لم يتم نـشرها? او
حتى الـتلـميح عن مـحتـواها?) واضافت(
ـرحـلـة أعـلم ان هــنـاك من يـريـد عــرقـلـة ا
القـادمة الـتي أؤسس لهـا حالـياً من أجل
ابعادي عن اهدافي لذا سوف أؤكد للمرة
االخـيـرة ان ال عالقـة ال سـريـة وال عـلـنـيـة
بيني وب العب كرة الـقدم الذي أحترمه

وأقدره).

{ لــــوس اجنـــلـــوس - وكــــاالت - نـــفت
ـمـثـلـة االمـريـكيـة من عـارضـة االزيـاء وا
اصول مـغربـية صـوفيـا سيـمونـد وجود
محادثـات عبر الـهاتف بيـنها وب العب
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ÊbMKÐ ÎöHŠ ويتـألـفان من لـوحات قـصيـرة.وقال
ـوقع الـفن (إنه صـور أول لـوحـاته
في مــسـلــسل بـبـســاطـة مع اخملـرج
تامر إسحق وفي الـوقت نفسه بدأ
بـتصـويـر عدة لـوحات مـن مسـلسل
ـــان  365يـــوم وربـع مع اخملـــرج 
إبــراهــيم وكالهـــمــا يــصــوران في

دمشق).
وبــعــيـداً عـن الـفن أكــد أنه بــصـدد
افـتـتـاح مـشـروع جتـاري عبـارة عن
مــــطـــعـم في أحــــد أحـــيــــاء دمـــشق

الراقية.
ـثل سـوري بـرز إسـمه و الـسـيّـد 
ـشـاركـته في الـكـثـيـر مـن األعـمال
ـخـتـلـف الـشـخـصـيات ـتـنـوعـة  ا
الشـاميـة والتاريـخيـة واالجتمـاعية

وحتى الكوميدية.
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مـثلة إلـهام شاهـ (أن فكرة أكدت ا
االعتزال لم تراودها طوال مشوارها
الـفني) وقـالت : (لـقـد وهـبت حـياتي
ـكن أن اعــتــزل ألنـني ال لــلـفن فـال 
أجــد مــتـعــتي الــوحــيــدة سـوى به)
حــسب مــوقع صــدى الـبــلــد .وكـانت
شــاهـ قـد تــعـاقــدت بـشــكل رسـمي
شـاركـة في بـطولـة فـيلم (أهل عـلى ا
ــقـرر أن يــشــاركــهـا الــعــيب ) ومن ا
الــبـــطــولــة مــنــة شــلــبي.  وأضــافت
شـاهـ (أنه لم يـتم االسـتـقـرار عـلى
مـوعد تـصـوير الـفـيـلم حتى اآلن إال
أنـهــا مـتـحـمــسـة بـشـكل كــبـيـر لـهـذا
الــعــمل). وكــان فــيــلم (أهل الــعــيب)
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ـيـة  نـيكـول كـيـدمان  جـائزة قدمت الـنـجـمـة العـا
اضي ثلة للنجمة ايل فانينغ الثالثاء ا أفضل 

في حفل جوائز (جي كيو) في لندن.
النـجـمـة الـبالـغـة من الـعـمر 52 عامـاً ارتدت
فستاناً من  (رالف اند روسو) من مجموعة
خريف شتاء 2019. والتقـطت الصور مع
محبيها خـارج احلفل. حفل (جي كيو) هو
بـــدورتـه الـــســــنــــويـــة الـ 22وهــــو من أهم
حــفـالت تــوزيع جـــوائـــز الــتي تـــقـــام عــلى
ي.وحـصلت كـيدمـان مؤخراً الصعـيد الـعا
ــمــثالت ـــركــز الــرابع فـى قــائــمـــة ا عــلى ا

األعلى أجرًا فى فوربس لعام 2019.

 قـد تـخـتـار الـوقت و الـشـريك اخلـطـأ عـلـيك االنـتـظار
لوقت أخر وعدم اجملازفة .
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ـا يـؤثر  ال حتاول حتـمـيل نـفسك أكـثـر من طاقـتـها 
على صحتك.
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يلعب الـشريك دورا ايـجابيـا في حصـولك على بعض
طالب .رقم احلظ .2 ا
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يـبدو علـيك التوتـر الكثـير النشـغالك بقـضية لـها صلة
يراث. 
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ــــشــــاكل الــــتي الــــوقت يــــســــمح بــــحل بــــعـض من ا
تعترضك.رقم احلظ .9
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تـتـحـرك بـشـكل أسـرع ويبـدو عـلـيك الـسـرور.بـوسعك
االرتباط عاطفيا .
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 عــلـــيك الــتــصــرف بــشـــكل ســريع إلجنــاح خــطــوات
يدعمها الشريك.قم احلظ .3
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ــالي وتـبـدأ بـوادر يــعـد الـوقت جــيـد لـدعم تـطــلـعـكم ا
االنفراج.
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البعض ينجح في احلصول على فرصة للسفر قريبا.
يوم السعد االربعاء.
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الـوقت يدعم من يـفكـر في الـقيـام بتـجربـة حظه بـعمل
جديد.
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سـؤوليات وتـشعر تـنشغل بـالكـثير مـن االلتزامـات وا
بأنك في جو مشحون.
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الـسفـر في الـوقت احلالي مـتعـب جدا وقـد يسـفر عن
نتائج غير متوقعة .
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اشـــــــــطـب االرقـــــــــام مـن داخل
الـــشــــبـــكـــة  لــــتـــجــــد مع احلل
الــــصــــحــــيح تـالحظ  ارقــــامــــا

طلوب: تشكل الرقم السري ا
-63051-52607

-3126-751-830277

-43006- 7586 -271

-17203-5368-7821

-945- 94311-812004

-1397-8026-4807

-219418-5620-203

-71208-853221-978

-921005-9452-5105

. 20753-6411-73026

التشكيلية االردنية افتتحت معرضها الشخصي األول
عـنون(الوان حرة ضمن فعاليات الـلقاء الشهر للبيت ا

األدبي للثقافة والفنون في مدينة الزرقاء.

الــبـاحث الـعــراقي احـتــفى الـبــيت الـثــقـافي في واسط
بتـوقيعه كتابه (موسوعة تاريخ وتراث مدينة النعمانية)

بحفل اداره االديب حميد الشمري.

الشـاعرة التـونسـية صدر لـها ديوان بـعنوان(شيء من
الــذاكــرة) فـي طــبـــعــة اولى عـن  دار األديب لــلـــنــشــر
والـتـوزيع بـالـقـاهـرة بـدايـة سـنـة  2019 ومـؤخـرا صـدر

نفس الديوان في طبعة ثانية عن الثقافية تونس.

الــبـــاحث والـــشــاعــر الـــعــراقي
تـضيـفه قـناة (الـشـرقيـة) مـساء
الـــيـــوم االحـــد ضــمـن بــرنـــامج
(اطـراف احلــديث) الــذي يــعـده
ويـــــقـــــدمـه االعالمـي مـــــجـــــيــــد

السامرائي.
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ي والـبــاحث الـعـراقـي حـاضـر ضــمن الـنـدوة االكــاد
احلــواريـــة (حــوار االديـــان وحــقـــوق االنــســـان) الــتي
نـظـمـتـهـا مــنـظـمـة دعم وتــنـمـيـة الـشـبــاب في عـيـنـكـاوا

بأربيل.

نيكول كيدمان

ـهـرجان سـيـقـيم جـلـسـة نـقاش مع ا
ــصــريـة جــيــلـيــام في دار األوبــرا ا
يـتـحـدث خاللــهـا اخملـرج عن حـيـاته
ومـسـيرتـه ويجـيب فـيـهـا عن اسـئـلة

اجلمهور.
واشتـهـر جيـليـام من خالل عـمله مع
فريق الكـوميديـا البريـطاني (مونتي
بــــايـــثـــون) وأخــــرج مع زمـــيــــله في
الــفـريق تـيــري جـونــز فـيـلـم مـونـتي
بــايـثــون األشــهـر (مــونــتي بـايــثـون
ـقـدس) (مـونـتي بـايـثـون والـكـأس ا
أنــد ذا هــولـي جــريل) قــبل أن يــبــدأ
مـسـيـرته اإلخـراجـيـة مـنـفـردا بـفيـلم
(جابـرووكي). وترشـحت أفالمه مثل
(برازيل) و(12قردا) تويلف مـانيكز)
ــلك اجلـريح) (ذا فــيــشـر كــيـنج) و(ا
جلـوائـز األوســكـار وجـولـدن جـلـوب
والـــبــافـــتــا. وتـــبــدأ أعـــمــال الــدورة
ـهرجان الـقاهرة احلادية واألربـع 
تشرين السـيـنمـائي الـدولي يوم  20

قبل. الثاني ا
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أعـــلـــنت إدارة مــهـــرجـــان الــقـــاهــرة
ـهـرجـان الـسـيـنـمـائي الـدولي ( أن ا
سيكرم في دورته احلادية واألربع
اخملـــــرج وكــــاتـب الــــســـــيــــنـــــاريــــو
الـبـريـطـاني تـيـري جـيـلـيـام بـجـائزة
فـاتن حـمـامـة الـتـقـديـريـة عن مـجـمل
ــهـنـيـة ـســيـرته ا أعـمـاله ”تـقــديـرا 
متدة ألكثر من أربعة عقود).وقالت ا
هرجان في بـيان (إن برنامج إدارة ا
تكر جيليام سيشمل عرض فيلميه
(بــرازيل) و(الـــرجل الـــذي قــتل دون
كــيـــخــوته) (ذا مــان هــو كــيــلــد دون

كيخوته).
ـهــرجـان ونــقل الـبــيـان عن رئــيس ا
مــحـمـد حــفـظي الــقـول (إن جـيــلـيـام
”مــخـرج عـبــقـري وســاحـر ويــتـمـتع
بقدرة فائقة على رواية القصص في
أفالمـه بـــخــــيــــال مــــدهـش يــــغــــمـــر
اجلــمـهـور في عــوالم الـديــسـتــوبـيـا
واحلـكـايــات اخلـيـالـيـة).وأضـاف(أن
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تـتـواصل عـلـى قـاعـة نـقـابــة الـفـنـانـ
الـعـراقـيــ الـتـمـارين عــلى مـسـرحـيـة
(مــكـرود) لــعــرضـهــا ضــمن فـعــالــيـات
الـهــيـئـة الــعـربـيــة لـلـمــسـرح وهي من
تــألــيف عــبــدالــنــبي الــزيــدي واخـراج
زيـــدون داخل الـــذي قـــال لـ (الـــزمـــان)
سـرحيـة تدور حـول ميت امس(فكـرة ا
في قـبــره يـرفض اخلـروج مـنه بـحـجـة
ان قـطعـة االرض الـتي دفن فـيهـا مـلكه
ــوت يـطـالــبه بـاخلـروج مـن الـقـبـر وا
وتــطــالـبه ألنـه حـصل خــطــأ في االسم

زوجــته بــاخلــروج وتــخـبــره بــأنه 
ــدة ســنــة لــتــصــحــيح مــنــحه اجــازة 
اخلـطـأ الـذي حـدث في سـجل االمـوات
كونه ميت وليس شهيد والبديل الذي
يـشــبــهه بــاالسم وبــكل شيء يــطــالـبه
بـاخلروج  كـون االول شـهيـد والـثاني

ميت).
مضيـفا(كان العـمل اسمه واقع خرافي
ومــنــشـور ضــمن مــجــمـوعــة الــهــيـات

عــبـــدالــنـــبي الـــزيــدي  اال انه االن 
ه برؤية جديدة واصبح باللهجة تقد
الــعــامــيــة النـه يالمس واقــعــنــا الــذي

وت نعـيشه وهو رسـالة مـحكومـ با
مع ايقاف التنفيذ).  

مـثل صادق الوالي عن دوره وحتدث ا
ــــســـــرحــــيــــة قــــائـال(دوري مــــلك في ا
يــحــصل خـــطــأ في قــبض احــد ــوت ا
االرواح لــتـــشــابه االســـمــاء فـي حــالــة
ــتــوفـى لــيس هــو فــنـــطــازيـــة  والن ا
ا تشابه باالسماء يحاول قصود وا ا
تـصـحـيح اخلـطـأ لـكن بال فـائـدة وهي
شــخــصــيــة جــديــدة وجــرئــيـة تــســلط

الضوء على الشيء الكثير).
ــمـثل ـســرحــيـة قــال ا وعـن دوره في ا

كــر ضـــمــد هـــادي ســامي حـــســـ
ـار ا ضــيـاء الــشـطــري عـلـي زيـدون 
ــســـرحـــيــة لـــشـــهــاب .واالدارة ا كـــر

النجار.

شهـد اعتـذار يسـرا ومن قبـلهـا غادة
عبد الرازق.
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{ مــومـبــاي - وكــاالت - في واقــعـة
مـــؤســفــة وصــادمــة كـــشــفت عــنــهــا
ــثــلـة الــشــرطــة الــهــنــديــة أنــهت 
صـاعدة حـيـاتهـا من خالل الـقـفز من
ا شرفة شقـتها في مومـباي. ووفقا 
كــشــفــته صــحــيــفـة إنــتــرنــاشــونـال
ـــمـــثـــلــة ـــز تـــدعى ا بــيـــزنـس تــا
الصـاعدة بـيرل بوجنـابي وفي ح
لم يُحدد عمرها إال أنهـا يُعتقد أنها

في أوائل العشرينات.
وكشفت التـقارير أن واقعـة االنتحار
حــــدثـت في الــــســـــاعــــات األولى من
ـاضيـة في منـطقة صبـاح اجلمـعة ا
أوشــيــوارا في مـومــبــاي وبــحـسب
شــهــادة بـيــبــ كــومــار حـارس أمن
مـنـزل بـيــرل والـذي قـال أيـضًـا (إنه
كان قد ظن أن شخصًا ما يصيح في
الــشـارع ولــكـنه بــعـد عــودته سـمع
أصـــواتًــا وضــجـــيــجًــا فـي الــطــابق
الثالث الذي كانت تعيش فيه بيرل).
وفي حـــ ال تـــزال الـــتـــحـــقـــيـــقــات
ــسـتـمــرة إال أن تـقــاريـر الــشـرطـة ا
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ـمثل يـزن السـيد أنه افـتتح كشف ا
موسمه الدرامي بعمـل متشابه
ـوقف يـعــتــمـدان عــلى كــومـيــديــا ا

هشام عباس

عـبــدالـكـر ضــمـد(اجــسـد شـخــصـيـة
يت صاحب القبر وهـو الذي يصارع ا
عــلى االرض وفـي الــنــهـــايــة االثــنــان

حتت التراب).
مثل سامي حسن(دوري البديل وقال ا
ـهـمة لـلـميـت وهو من الـشـخـصيـات ا
وبــسـبب اخلــطـأ احلـاصل في الــعـمل 
يـكـون اسـمي " مـكـرود" واواجه صراع
وت والـقبر وفي الـنهـاية ال نصل مع ا
الى حل ويـــبــقى احلـــال عــلـى مــا هــو
عــلـيه). وقــال مـســاعـد اخملــرج شـهـاب
ــســرحــيـة تــتــنــاول الـواقع الــنــجـار(ا
الـــعــــربي والـــعـــراقـي مـــعـــا واحـــداثه
اليـوميـة التي تـمر عـلى جمـيع اطياف

الــشـــعب من خـالل الــصـــراعــات
التي تدور واالخـطاء التي يدفع
ـواطن الـبسـيط وهذه ثـمنـها ا
جتربـة جـديـدة لي مع اخملرج

زيدون داخل).
ومــسـرحــيـة مــكـرود تــألـيف
اخراج عبـدالبـنبي الـزيدي 
زيـــدون داخل تــمـــثــيل
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــادق
نورا طالل الوالي

كـشــفت أن اتـخـاذ بـيــرل قـرار إنـهـاء
حياتـها يـأتي بعد فـشلهـا عدة مرات
في اقتحام عـالم بوليـوود باإلضافة
إلى تـــوتـــر عـالقـــتـــهـــا بـــوالـــدتـــهـــا
ــسـتــمـر.كــمـا سـبق وتــشـاجــرهـمـا ا
وحاولت بيرل االنـتحار مرت إال
أنه  إنـقاذهـا عـلى عـكس هذه

ؤسفة.  رة ا ا
وهــــذه لـــــيــــــــــــسـت حـــــالــــة
االنتحار األولـى التي ترتبط
بـالــوسط الـفــني الــهـنـدي

فـمن بـ أبـرز احلـاالت 
ـمــثـلــة جـيـا انــتـحــار ا
خــــان والــــتـي عُــــثـــر
عـلـيـهـا مـشــــــنـوقة
فــــي شــقــــــــتــهـا

فــي عـــام 2013
وذلك نــتــيــجـة
اضـــــطــــراب
عالقـــتـــهـــا
العاطـفية


