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تــنـطـلق في الــسـاعـة اخلـامــسـة من عـصـر
ـسرح الـوطـني اولى الـيـوم عـلى خـشـبـة ا
ــلـــحـــمي ـــســـرحـي ا عـــروض الـــعــرض ا
ـــشـــتــرك اإليـــراني الـــســـوري الـــعـــراقي ا
سيح في الـطف) والتي تتـواصل بشكل (ا
وهو قـبل  يومي حتى  14تشـرين االول ا
من اخـراج كـوروش زارعي وانـتـاج شـركـة
بال حــدود لالنــتـاج الــفــني بـالــتــعـاون مع

وزارة الثقافة العراقية.
الى ذلك تـوج فـيلم (تـورن) بـجـائـزة أفضل
فـيـلم روائي طــويل في مـهـرجـان الـبـرازيل
الــســيـــنــمــائي الـــدولي .. الــفــيـــلم إنــتــاج
ي وإخـراج الــســيــنــمــائي الــعـراقـي الـعــا
نــوزاد شــيــخــاني الــذي قــال في تــصــريح
ـــســرح (في ـــوقع دائــرة الـــســـيـــنــمـــا وا
مـراســيم حـفل تــتـويج األفالم الــفـائـزة في
سـابقة الـرسميـة للمـهرجان الـتي أقيمت ا
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أكـد الـفـنان مـحـمـد رمضـان بـأنه لم يـسـتقـر بـعد
عــلى الــعـمـل الـدرامي الــذي يــقـوم بــبــطـولــته في
رمـضان 2020 وأوضـح (بأنه حـالـيـا في مـرحـلة
االختيـار على ان يبدأ الـتحضيـرات خالل الفترة
شاريع قبلـة. باالضافة لـلتحضـير للعـديد من ا ا
سواء فـي التـمـثـيل او الـغنـاء) وعن الـدويـتـو بـينه
ـــطــرب الــفـــرنــسي مـــتــري جـــيــمس قــال وبــ ا
ـشاريع رمـضان (بـأن لـديه بـالـفعل الـعـديـد من ا
سيـعـمل عـلى تـنفـيـذهـا لكـنه لن يـتـحدث اآلن عن
األغـــنــيـــة قــبل أن تـــرى الــنـــور). وعن اخـــتــيــاره
ــثل عـن مـســلــســله زلـزال بــإخــتــيـار كـأفــضل 
اجلمهور في مهرجان الفضائيات العربية (اعتبر
أن هـذا دليل عـلى مـحـبة اجلـمـهور وهـو حـافز له
ـمثل لـتـقد االفـضل لديه دائـمـا). الى ذلك بدأ ا
حـسن الـرداد تدريـبـات رياضـية قـاسـية من أجل
الـتـجـهـيـز لـفـيـلـمه اجلـديـد حـصـار جـهـنم والـذي
قـبلة وقـد خضع سـيبـدأ تصـويره خالل الـفتـرة ا
الــرداد لــتـدريــبــات يــومــيـة مـن أجل الــتـمــكن من
ـوجــودة في الـفــيـلم ـشــاهـد االكــشن ا الــقـيــام 
ــهـجـورة ـدن ا والــذي تـدور احــداثه في احــدى ا
التي يسـيطر عليها مجموعة من االشخاص ويقع
قرر شـاكل. الفـيلم مـن ا الـبطل فـي العديـد من ا
قـبل لـتكـون درة قد تـصـويره في تـشـرين االول ا
انتـهت من تـصـويـر مسـلـسـلهـا اجلـديـد بال دليل

وسم الرمضاني.  قرر عرضه خارج ا وا
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ــفـــكـــر والـــنـــاشط الـــســيـــاسي ا
الـــعــراقي عـــاد الى بــغـــداد بــعــد
زيارة قـصـيرة الى بـيـروت لتـفـقد
أوضاع أسرته واكد لـ (الزمان)
انه يــــعـــشق بــــلـــده الــــعـــراق وال

يفضل العيش اال حتت ظالل نخيله ومحبة شعبه.
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ـاضي على قـاعة الـتشـكيـلـية الـعراقـيـة افتـتـحت االثنـ ا
عنون( ضوء اخر ) ركز الـثقافي الفرنسي  معـرضها ا ا
 وضم اكـثر من  15 لوحـة فنـية مـخـتلـفة االحـجام وثالث

اعمال نحتية.
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اخملرج السـوري اجنز تصوير الفيلم السينمائي القصير
ــعــنــون(قـطــرات) وهــو من تــألــيــفه وإنــتـاج االحــتــرافي ا

ؤسسة العامة للسينما. ا
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ـكتـبـة الـوطـنيـة بـعـمان  الـكاتب االردني ضـيـفـته دائـرة ا
ضـــمن نـــشـــاط كــتـــاب االســـبـــوع لـــلــحـــديث عـن كــتـــابه

وروثة). (احلضارة الكنعانية وعقيدة األرض ا
e¹eŽ qOŽULÝ√ b «—

ـقيم فـي بريـطـانـيا اخـتـارته مـوسـوعة الـطبـيب الـعـراقي ا
رمـــوز أطـــبـــاء الــــعـــراق كـــأحـــد رمــــوز أطـــبـــاء الـــعـــراق

عاصرين. ا
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ـطـرب مروان ـطربـة الـلبـنـانيـة تـتـعاون مـرّة جـديدة مع ا ا
خـوري عبـر أغنـيـة (بتـآمن بالـصدفـة) وهي مقـدمة(تـتر)

الذي هو من بطولة سماحة. فيلم (بالصدفة)
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االديب االردني ضــيــفه الـثـالثـاء مــنـتــدى الــرواد الـكــبـار
لـتوقـيع روايته (الـلون الـعاشق) بـأمسـية ادارتـها الـقاصة

سحر ملص.
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ي لـلـمـوسـيقى نـاسـبـة الـيـوم العـا
ـعــهـد الــوطـني لــلـمـوســيـقى يـنــظم ا
حفالً موسـيقيـاً تخلـيداً لذكرى رواد
مــدرســـة الــعــود الـــعــراقي  جـــمــيل
بـشـير عـادل خـاكـي  غـا حداد 
سـلمـان شـكـر مـنـيـر بـشـيـر يـحيي
احلــفـل عــازف الـــقـــانـــون ومــؤسس
ية مهرجان الشارقة للموسيقى العا
ومـركــز فــرات قــدوري لـلــمــوســيـقى
فرات قدوري ومجمـوعة من خريجي
ـوسـيـقى والـبـالـيـة بـقـيادة مـدرسـة ا
ايسترو محمد صديق.يقام احلفل ا
مــســاء يـوم  27ايـلــول اجلــاري  في
مركـز احلـسـ الثـقـافي بـالعـاصـمة
االردنـيــة عــمــان .ويــتــضـمـن احلـفل
اعمـاالً من تـألـيف الـفنـانـ احملـتفى
بهم ومؤلفات لقدوري.ويسبق احلفل
معرض للفنان الـتشكيلي بشار نداء
كـــــاظم احـــــد خـــــريــــجـي مـــــدرســــة

وسيقى والباليه. ا
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ــاضي فــعـالــيــات الـدورة انـطــلــقت االثــنـ ا
ـهــرجـان الـدولي لــفـيـلم الـثـالــثـة عـشــرة من ا
ـغربـية بـحضـور عدد من ـديـنة سال ا رأة  ا
ـهـرجـان جنــوم وصـنـاع ونـقـاد الـسـيـنـمـا. وا
الذي تـأسس في  2004وتنـظـمه جمـعـية أبي
ـــهـــرجـــانــات رقـــراق في سال هـــو من أبـــرز ا
ــعــنــيــة بــاإلنــتــاج الــعــربــيــة واألفــريــقــيـــة ا
الـسيـنمـائي الـذي يعـرض لقـضـايا ومـشكالت
ـهرجـان في االفـتـتاح ـعاصـرة.وكـرم ا ـرأة ا ا
ـمـثـلـة الـذي أقـيم بـقـاعـة سـيـنـمـا هـولـيـوود ا
غربية منى فتو ومصممة األزياء السنغالية ا
ـهـرجـان نـور الـدين أومـو سي. وقـال رئـيس ا
شمـاعو في كـلمة االفـتتـاح (إن الدورة الثـالثة
عشـرة جتمع كـالعـادة فسـيفـساء مـتنـاغما من
ثـقافـات إنـسانـية وجـدت في الـسيـنـما الـقدرة
).وأضاف على التواصل والـتفاعل اإليـجابي
رأة (الـسـيـنـمـا هي مـنـبـر يـعـلـو فـيـه صـوت ا
كـقـضـيـة أوال وكصـانـعـة لـلفن الـراقي تـألـيـفا
وإخـراجا وتـمـثيال وتـدبـيرا وإنـتـاجا ونـقدا).

ــهـــرجــان مـــســابـــقــتــ ويـــشــمـل بــرنـــامج ا
رئـيـسيـتـ إحداهـمـا لألفالم الـطويـلـة وتضم
 12فيلما واألخرى لألفالم الوثائقية وتضم
خـمـسـة أفالم. وتـسـتمـر الـعـروض واألنـشـطة
ــــصـــــاحـــــبـــــة لـــــهــــا حـــــتى  21أيـــــلــــول ا
اجلاري.وحتل السينما التونسية ضيف
هـرجان الـذي يعرض خـمسة شرف ا
أفالم روائية ووثـائقيـة خملرجات

تــونـــســـيــات. كـــمــا يـــنــظم
ــهـرجــان ورش عـمل ا
وحـــلـــقـــات نـــقـــاش
إضــافــة إلى نـدوة
إقلـيميـة بالـتعاون
مع مـكتب مـنـظـمة
ــــــتــــــحـــــدة األ ا
لـــلـــتـــربــيـــة والـــعـــلم

والثـقـافة (الـيـونسـكو) في
ـساواة غـرب بـعنـوان (من أجل ا ا

بــ اجلـنــســ في الـصــنــاعـة الــســمـعــيـة
البصرية السينمائية).

ــدراء  لـكــنّك ســتــنــجح في تــوتـرفـي الــتـعــامل مـع ا
التغلّب عليها.رقم احلظ .9
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ـزيــد من الـعـنـايــة .تـنـاول األطـعـمـة انـتــبه لـصـحـتك 
الصحيّة و ال تكثر من تناول اللحوم.
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ثلى بسبب الـكثير من الضغوط لن تكون في هـيئتك ا
في العائلة و العمل .
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خــذ بـعض الـوقت ال تــزيـد و ضـعك الــصـحي سـوءأ 
لتهدئة مخك و لالسترخاء. 
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 عليك ببعض الراحة و األكل بعناية عندها ستتحسّن
صحتك .رقم احلظ .2
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ـنـافـسـة فـانت مـحـاط يـجب ان تـتـحـلى اكـثـر بـحس ا
بعدد من االشخاص احملترف .
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رغم بـعض الـعـقـبات ,فـرصك لـلـنجـاح بـاسـتـثـماراتك
تازة .رقم احلظ .8 تبدو 
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حاول ان تعـتاد على الـتغـيرات التى حـدثت في عملك
فالتذمر لن يحل اي مشكلة .
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انت فـي وضعك االمثل نـفسـيا. وتـكون مرهـقاً عـندما
تترك نفسك على هواها .
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فـترة منـاسبة لـلقيـام بعـمل يتطـلب تعاونـاً مع الشريك
ألنه يساهم في تقربكما .
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 يجب أن ال تقوم بأيّ حركة في مجال عملك قبل أن
تدرس السوق جيدا. 
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يـعـرض عـلـيك احـدهم شـراكـة فال تـتـردد بـالـقـبول او
الرفض قبل ان تدرس الوضع جيدا .

 u(«
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اشـطب حروف الكـلمات ادناه
ـخـتـلف ولـك حـريـة الـتـنـقل 
ـــكـن شـــطب االجتـــاهــــات و
احلرف اكثـر من مرة لتحصل
طلوبـة : (قبيلة على الكلـمة ا

عربية):
عــ جـــالــوت  –عــــديــــلـــة –
عــاصــمــة- عــصـام  –عــاصي
احلالني  –عـمـلة  –عوائق –
عـــازب  –عــــطـــور  –عـــادل –
عــدالـة  –عــلـيل  –عــواطف –
عــنـدلـيب  –عـمـر  –عـيـدان –
عاصمة  –عواء  –عام  –عدم
 –عــرعـر  –عـســيـر  –عـود –

عدن  –عقر.
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تتواصل االستعدادات عـلى قاعة نقابة
ــركــز الــعـام الــفـنـانــ الـعــراقـيـ  –ا
وضــمن فــعـالــيــات الــهــيـئــة الــعــربــيـة
للمسـرح لتقد مـسرحية قـيامة تاليف
جـمــيل حـسـ واخــراج حـسـ جـويـر
ـســرحــيـة ســتــعــرض عـلى خــشــبـة وا
ـــســرح الـــوطـــني ضـــمن فـــعــالـــيــات ا
ـسرحـية  قـال اخملرج هـرجان. وعن ا ا
ــسـرحــيـة لـ(الــزمـان) امس ان (فــكـرة ا
تــتـحــدث عن اغــتــصـاب داعش لالرض
والــعـرض واالنـســان من خالل هــجـمـة

بربرية شـرسة و من خالل هذا العرض
ستورعنه من سرحي حاولنا كشف ا ا
خالل زيف ومـــوت وقــتل ودمــار بــاسم
سـرحـية الـرب والدين هـذه هي فـكـرة ا
سـرحية ايـضا حتدثت عمومـا). وعن ا
سـاعدة سـاهرة عـويد قـائلة اخملرجـة ا
(موجز الـعمل يتنـاول اغتصاب االرض
والــعـرض واالنـســان او الـوطن بــشـكل
عـــام من خـالل مــخـــطــطـــات الــدواعش
وصل وماحصل خصوصا في مديـنة ا
بــهـا من دمــار ومـآس واحــزان لـكن في
الــنــهــايــة نــعــطي االمل في بــنــاء وطن

من خالل شخصية مـركزية يتحول الى
ايــقــونـات عــديــدة اثــنـاء اداء دوره في
ـمثل زمـن علي عن ـسرحـيـة). وقـال ا ا
ــســرحــيــة هــو احــد دوره (دوري فـي ا
ضـــحــايــا الــسالح والــعــبث واالرهــاب
واالسر يبـحث عن نهايـة لهذه احلروب
لـكن احلب الــعـبــثـيــة رافـضــا الــسالح 

والسالم ال يجده في بلده). 
ــؤلف جـمـيل ـســرحـيـة حتـدث ا وعن ا
سـرحية من حسـ قائال (ولدت هـذه ا
خالل الطفولة اوالدي كبروا واحلروب
مسـتمـرة الى االن لـكن اهم ما مـوجود

ـمـثلـة شـيـمـاء جـعـفر سـعـيـد). وقـالت ا
ـسرحـيـة سبـية إغـتـصبـها (دوري في ا
أكـثــر من شـخص مــثل االرض والـوطن
واالنسان والعراق بـكافة اطيافه). وعن
مـثل نـور حـمـيد دوره في الـعـمل قـال ا
سـرحـية جـندي قي سـاحة (دوري في ا
ــيــدان لــقــتــال داعش ثــيــمــة الــعــمل ا
الــعــراق عــنــدمـــا مــر بــحــروب عــديــدة
ـسرحـية عن جـندي خاسـرة وتتـحدث ا
ـعـركة وخـرج مـنهـا بدون دخل مـيدان ا
حــــيـــاة وال امـل والزوجــــة وال اطــــفـــال
انسـان يبـحث عن امل في هذه احلـياة

في الـعـمل هـو مـرحـلـة مـا بـعـد احلـرب
ونتائجهـا وما تمخضت من مآس وألم
وحـرمان وضـرورة الـبـحث عن الـبدائل
واســتـرجــاع الــوجع الـقــد قـد يــكـون
بـلـسـمـا شـافـيـا جلـروح احلـاضـر لـكن
هنـاك حوار بـشأن الـبنـدقيـة فهـناك من
يــراهـا هي احلل وهــنـاك من يـرفــضـهـا

ويقول لها اذهبي).
ـسـكوت ـسرحـيـة تـفـضح ا مـضـيـفـا (ا

عـنه في بـواطن هـذ الـنـصوص
بـــرؤيـــة بـــعــيـــدة عن

التقليد).

ـــقــــيم في االعـالمي الــــعـــراقـي ا
ــقــبل االردن يـــحــتــفي االثـــنــ ا
بــتــوقــيـع اجلــزء االول من كــتــابه
(اطــراف احلــديث) الــصــادر عن
دار الـذاكــرة بــجــلــســة تـقــام في

الـسـاعة الـسـادسـة والـنصـف مسـاء عـلى قـاعـة االورفلي
بعمان يديرها الصحفي محمد السيد محسن.

ـيـة نـيـكـول { لـنـدن - وكـاالت - وقـعت الــنـجـمـة الـعـا
شـيـرزيــنـغـر في أزمـة كــبـيـرة بـعــد تـسـريب صـورة
جـريئة لها حيث  نشرهـا عبر حسابها اخلاص
عــلى أحـد مــواقع الــتــواصل اإلجـتــمــاعي والـذي
يــتـابـعه  5ماليـ شــخص حـول الـعـالم. وبـحـسب
شـيـرزيـنغـر فـقـد تـعـرض حسـابـهـا لإلخـتـراق نـهار
اضي بيـنمـا كانت نائـمة وذلك بـعد قضـائها األحـد ا
سـهرة طـويـلة مـساء الـسـبت. واشارت صـحـيفـة ديلي
ـقـرصــنـ نـشـروا صـورة مـيل الـبــريـطـانـيــة الى (ان ا
فـاضحة لشيرزينغر مع االدعـاء على لسانها بأن هناك
ـتابـعيهـا وجاء في فـيديـو جنـسيـاً لها تـرغب في كـشفه 
ـرافق للـصـورة التـالي: "فـلتـذهبـوا إلى قـصتي ـنشـور ا ا

وحـملـوا ذلك التطـبيق اجملـاني وإذا  حتمـيل التـطبيق 5
آالف مـــرة ســأعـــرض لــكـم الــفـــيــديـــو اجلــنـــسي اخلــاص
بي").وتــبـ ان الــصــورة الـفــاضــحــة مـزيــفــة حـيـث كـشف
ـقـرصـنـ اسـتـخـدمـوا الـفـوتـوشوب لـتـركـيب اخلـبـراء أن ا
رأس نـيكول عـلى جسد شابـة أخرى عاريـة ال ترتدي سوى

جاكت أبيض.
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مؤخرا في مديـنة "ريو دي جانـيرو".و بعد
اســتالمي اجلـــائــزة ألــقــيت كـــلــمــة بــاسم
الـعراق و الـسـيـنمـا الـعراقـيـة على مـنـصة
ــهــرجـان الـتــتــويج شــكـرت فــيــهـا إدارة ا
وأعضاء الـلجنة الـتحكـيمية عـلى التتويج
وعـلى تــقــيـيــمـهـم الـكــبـيــر لــفـيــلم تـورن..
واهــــديت هـــذا الـــفـــوز الـى وطـــني و إلى
ازيـديي الـعـراق أصـحـاب الـفـكـر و الـتراث
واحلــضـــارة الـــذين تـــعــرضـــوا إلى قـــهــر
واسـتــبـاحـة قـوى الــظـلم و اإلجـرام اعـداء
اإلنــسـانــيـة جــمـعــاء). وأضـاف شـيــخـاني
(نهتم بشدة بأن تـكون لفيلم تورن عروض
واســــعــــة بــــاسم الــــعــــراق في كـل أرجـــاء
عـمورة لـنـشر رسـائل الفـيلم الـتي حتمل ا
قــضـيـة شــعب بـأكــمـله لـذا نــرحتل شـرقـا
وغـربــا شـمــاال وجـنــوبـا نــعـبــر الـبــحـار
واحملـيطـات لنـكون طـاقـة عراقـية إيـجابـية
صيرية). نوزاد شيخاني يتسلم جائزة عن فيلمه (تورن)حتمل هموم وطنها و قضاياه ا
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غـادرت الــفـنـانـة الـلــبـنـانـيـة  هــيـفـا وهـبي غـادرت
القـاهرة مـتجـهـةً إلى العـاصمـة الـلبـنانـية بـيروت
بـعـد قـضـائـهـا  3 أيـام اجـتـمـعت فـيـهم مع فـريق
قـرر تغـيير عمـل فيلـمهـا اجلديـد عقـد اخلواجـة ا
اســـمه إلى حـــجـــر االســـكـــنـــدر حــيـث  عـــقــد
ــمــثــلــ ــؤلف وا جــلــســات عــمل مـع اخملــرج وا
ـصـري أحـمـد الفـيـشاوي وأحـمد داوود. ومن ا
ـقــرر أن تـعـود وهــبي مـرة أخـرى الـى الـقـاهـرة ا
نهـايـة الشـهر اجلـاري لـعمل الـتمـريـنات األخـيرة
قـبل انـطالق الـتـصويـر أول شـهـر تـشرن األول 
حــيث يــســتـكــمل مــنــتج الــفــيــلم مــحــمــد وزيـري
ــشــاركـ في الــتـعــاقــدات مع بـاقـي الـفــنــانـ ا
ــمــثل الــبــطــولــة حـــيث انــضم مـــؤخــراً ا
السوري مـعتصم النهار. فيلم عقد
اخلواجة قصة كر فاروق.

نيكول
شيرزينغر


