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مـحاورة معها أجراها اإلعالمي جنيب
عـبد احلق علـى هامش الدورة الـثامنة
ــهـرجــان الـدولي لــلـفــيـلم عــشـرة من ا
ــــراكش الـــتي اخــــتـــتـــمـت الـــســـبت
ـاضي  أكدت تشوبـرا (أنها تبذل كل ا
جـهودها لتـغوص في الشخـصية التي
تـؤديها بـغض النظـر عن جنسـيتها أو

{ مــراكش- وكـاالت -  تــعـد بـريــانـكـا
تـشوبرا ابنة صناعـة الترفيه في الهند
مـن خالل عـــمـــلـــهـــا كـــعـــارضـــة أزيــاء
ومــغــنـيــة وحــتى مـنــتــجـة أفـالم لـكن
عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـالـتـمـثـيـل تـصر
تـشـوبرا عـلى أن بوسـعهـا جتسـيد أي
شـخصيـة بغض النظـر عن عرقها.وفي

سرحية (ال ما نتعب) ومشهد منها لصق الترويجي  ¦u—…∫ ا « Õd
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فازالـنجم الـتركي تشـاغالر ارطغرل بـجائزة
ـثل أجـنـبي في مـهـرجـان (فـاشن) أفـضل 
الــدولي لألفالم عن دوره فـي فـيــلـم (رائــحـة
ـمـثل الــتـركي الـوحـيـد الـذي ابــنـتي) وهـو ا
ـــهــرجـــان وذلك بــعـــد ان نــال فــاز بـــهــذا ا
ــثل في مـســلـسل مــؤخـرا جــائـزة أفــضل 
رومـانسي كـوميـدي وهـو (العـشق الفـاخر)
مـقــدمــة من جـمــعـيــة الــصـحــفـيــ األتـراك.
تــعـرف اجلــمــهـور فـي الـعــالم الــعـربـي عـلى
ارطـــغـــرل من خـالل مــســـلـــسل (فـــضـــيـــلــة
وبــنــاتــهــا) بــدور يــزن وقــد اســتــطــاع هـذا

سلسل ان يحظى بشهرة كبيرة. ا

مـعـروفا لـدى األمريـكـي بـعـدما لـعبت
ـسلسل التـلفزيوني دور الـبطولة في ا
كـوانـتـيـكو الـذي تـلـعب فـيه دور امرأة
ـكـتب الـتحـقـيـقات حتـاول االلـتـحاق 
االحتــادي (إف.بي.آي) لـكـنــهـا تـصـبح
مــشــتــبـهــا رئــيــسـيــا بــهــا في هــجـوم
ـسلسل إرهـابي. واستمـر عرض هذا ا
ثـالثة مواسم من  2015وحتى .2018
ولعبت بعده أدوارا في عدد من األفالم
األمــريـكــيـة مــثل (بــاي واتش) وألـيس
هــــــذا رومـــــانــــــســـــيــــــا (إيـــــزنـت إيت
رومــانــتــيك).لــكــنــهــا أصــبــحت مــحط
األنـظار ومحور اهتمام وسائل اإلعالم
ـغني الـغـربـية من خـالل عالقتـهـا مع ا
الــشـهــيــر نـيك جــونـاس الــتي انــتـهت
بـــالـــزواج في حـــفـل زفــاف فـــاخـــر في
كـــانـــون األول .2018وعـن نــشـــاطـــهــا
اخلــيــري وانـضــمــامـهــا إلى صــنـدوق
ــتـحـدة لــلـطــفـولـة (يــونـيـسف) األ ا
ــيــة لــلــنــوايـا ســفــيــرة مــحــلــيــة وعــا
احلـسـنـة تقـول تـشـوبرا (إنـهـا نـشأت
في أجـواء جعلـتها مـألوفة عـلى العمل
اخلــيــري مــنــذ الــصــغــر).وقـالـت( كـان

عــرقـهـا).وقـالت (أنــا هـنـديـة من رأسي
ـخـتـلف إلـى أخـمص قـدمي. أحتــدث 
لـهـجـات الـهـنـد وثـقـافـتي هـي الـثـقـافة
الــهـنـديــة. لـكــني أزيح كل هـذا جــانـبـا
عــنـدمــا أمــثل. أسـلــوبي في الــتـمــثـيل
حـتـمـا ليس مـحـدودا بـعرقـيـتي).وبـعد
حـصولهـا على لقب مـلكة جـمال العالم
عـــام  ?2000دخـــلـت تـــشـــوبـــرا عـــالم
الـسـيـنـمـا من خالل عـمـلـهـا في الـفـيلم
الــهـنـدي الـبـطـل: قـصـة حب جـاسـوس
(ذا ســـــبــــاي: الف ســـــتــــوري أوف إيه
ســـبــاي) عــام  2003لـــلــمـــخــرج آنــيل
شـارما لـتلـعب بعـد ذلك أدوار البـطولة
فـي عــدد من أشــهـــر األفالم الــهـــنــديــة
وتــــتـــحـــول إلـى جنـــمـــة شــــبـــاك.وعن
انـتـقـالـها مـن بولـيـوود إلى هـولـيوود
تـقـول تـشـوبرا (إن الـطـريق أمـامـها لم
يـكن مفـروشا بالـورود).وقالت صـناعة
ـا يــسـهل دخـوله. الــتـرفـيه لــيـست عـا
ــثــلــة عـــمــلت بال كـــلل ألثــبت أنــنـي 
جــادة. ولـــعل أكــثــر مــا ســاعــدني هــو
ثــــقــــتي بــــنــــفــــسي وعــــدم شــــعـــوري
بــالـرهـبـة).وأصــبـحت تـشــوبـرا اسـمـا
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{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - كشفت جنمة
تلـفزيون الواقع كلوي كارداشيان عن تلقيها
هــديــة ثــمــيــنــة جــداً من حــبــيــبــهـا الــســابق
تـريـسـتـان طـومـسـون والـتي هي عـبـارة عن
خاتـمًا مـاسيًـا.وبحـسب ما أشـارت صحـيفة
ديلـي ميل البريـطانية فإن كـلوي كشفت عن
فـاجأة في حلقة من بـرنامج الواقع مواكبة ا
آل كـارداشـيـان مـشـيـرةً إلى أن طـومـسـون
قــرر أن يـقــدم لـكــلــوي خـاتــمًــا يـعــرف لـدى
الـغـرب باسم خـا الـوعـد والـذي يـعني أن
تـريــسـتــان يَــعِـد كــلـوي بــأنه لن يـرتــبط بـأي
سـيـدة سـواهـا. وفي احلـلـقـة أعـربت كـلـوي
عن إنـدهاشـها وصـدمتـها من الـهديـة حيث
قـالت ( يبدو وكـأنه خا زواج ال أعلم ماذا
أفعل).كـمـا كـشـفت كـلـوي عن تلـقـيـهـا هـدية
ثـميـنة اخرى مـن طومسـون والتي هي قالدة
ـناسبة مـاسية فـخمة 

عيد ميالدها.

 wFOÐd « Èb½

الـصـيـدالنـيـة العـراقـيـة ضـيـفـتهـا قـنـاة (الـشـرقـيـة) ضمن
بـرنـامج (اطــراف احلـديث) الـذي يـعـده ويـقـدمه االعالمي

مجيد السامرائي.
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ــصــمـــمــة في (الــزمــان) تــلــقت ا
تـعـازي زمـالئـهـا لـوفـاة والـدتـهـا
سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنـها
فسـيح جناته ويلهم اهـلها الصبر

والسلوان.
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ي االردنـي كــرمـــتـه الــســـبت الـــوزيـــر األســـبق واألكـــاد
مؤسـسة عبد احلمـيد شومان واخـتارته (ضيف العام) 
ـهـنيـة والـعـلـميـة والـثـقـافيـة والـفـكـرية ـسـيـرته ا احـتـفاءً 

ياً وباحثاً. وشارك في االحتفالية  22تربوياً وأكاد
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رئــيـس جــمــعــيــة الــتــشــكــيــلــيــ
الــعــراقـــيــ اعــلن تـــمــديــد عــمل
الــهــيــئـة األداريــة احلــالــيــة ســتـة
أشهـر بعد مـوافقـة الهيـئة الـعامة

التي عقدت مؤتمرها السبت.
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الروائي الفـلسطيـني احتفى به السـبت مختـبر السرديات
األردني عـبــر بـرنــامج (سـيــرة سـارد) بـنــدوة ادارهـا في

عمان الروائي جالل برجس.
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ــطــرب الـعــراقي اجنــز تــلـحــ وتــوزيع اغــنــيـة وطــنــيـة ا
بـعــنـوان(انت الـعـراقي) سـتـجـمـعه في الـغـنـاء مع الـفـنـان
يـاس خـضر والـشـاب عهـد يـاس خـضر وهي من كـلـمات

الشاعر داوود الغنام.
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ــصــري تـرشــحت روايـتـه (تـا الين) جلــائـزة الـروائي ا
إسـمـاعـيل فـهـد إسـمـاعـيل لـلـروايـة الـقـصـيـرة اخملـطـوطة

ضمن سبعة مرشح من ست دول عربية.
 Ê«b¹“ s1√

الفنـان السوري ضيفت خـشبة مسرح دار األسـد للثقافة
ـســرحي ( 3حــكــايــا) الــذي هـو من بــالالذقــيــة عـرضـه ا
اخـــراجه وإعــــداده بـــالـــتــــعـــاون مع الــــكـــاتب مــــحـــمـــود

اجلعفوري.
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ـقـيـم ـصـريـ ا ـصـريـة ألبنـاء ا ا
في اخلـارج من خالل بـرنامـج سهل
وواضـح ومــقـــسـم حـــسب الـــفـــئــات

العمرية.
عــلى صـعــيــد آخـر طــرحت الـشــركـة
ــنـتــجــة لــفــيــلم الــعــمــيـل الــسـري ا
الـبــريـطـاني  OO7 جـيــمس بـونـد
والذي يحمل عنوان (ال وقت للموت)
فـي هـــذا اجلــــزء اإلعالن الــــدعـــائي
ي رامي ــــمـــثـل الـــعــــا اخلــــاص بـــا
مــالك.وظــهـــر رامي مــالك بــاإلطاللــة
التي سيظهر فـيها في أحداث الفيلم
وصرح في وقت سابق (أنه استغرق
وقتا في التفكير لقبول دوره اجلديد
في فيـلم جيمس بـوند حـيث احتاج
لـلـحـصـول عـلى تـأكـيـدات بـأن الدور
الذي سيـلعبه في فـيلم جيـمس بوند

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - حقق
فــيـــلم عالء الــديـن الــذي شــارك فــيه
ي ميـنا مسـعود حقق له النجم الـعا
جماهيريـة واسعة في العالم اال انه
كشف عن عدم تلقيه اي دور في فيلم
جديـد بـعد (عالء الـدين). وقـال ميـنا
فى مــقـــابــلـــة مع صــحـــيــفـــة (ديــلى
بـيــست): (األمـر لـيـس كـمـا يـتــخـيـله
الي لكن الناس عالء الدين حقق ا
مـاذا بعـد? لم أجـرِ اخـتـبـاراً واحداً).
وعـبــرمـسـعــود مـؤخــرا عن سـعـادته
بعدما اختارته وزارة الدولة للهجرة
ــــصــــريــــ فـي اخلـــارج وشــــؤون ا
بادرة (اتـكلم مصري) وهي سفيـراً 
ـــبــادرة الــتـي أطــلــقـــتــهــا الــوزارة ا
لــلــحــفـاظ عــلى الــهــويــة الـوطــنــيـة
وتتيح تـعلم اللـغة العـربية والـلهجة

{ اســـطــنـــبــول  –وكـــاالت - عــلى
الــرغم من أنـه ال يـزال في حــلــقـاته
ــؤسس األولى إال أنَّ مــســلــسل (ا
مثل عثمان) الذي يقـوم ببطولته ا
الـتركي بـوراك أوزجيـفـيت يحـصد
الــكـــثــيــر من الــنــجــاح إذ حــقــقت
احللـقة األولى أكـثر من  14ملـيون
مــشــاهـــدة وحــصـــد مــا نــســـبــته
ـــشـــاهــدة 15.73 حـــسب نـــسـب ا
اإلجـــمـــالـــيـــة واكــــتـــسح جـــمـــيع
ــسـلــسالت الـتي عــرضت بـنـفس ا
ــتــابــعــة كــوالــيس هــذا الــيــوم. و
الـعــمل الـنـاجح عـرضت قـنـاة (اي
تي في) التركـية تقريـراً كشفت فيه
عن بـــعض كــوالــيـس الــتــصــويــر
ومنها أن مشهد سقوط عثمان في
الــــــوحل الــــــذي يـــــقــــــوم بـــــدوره
أوزجـيـفــيت اسـتـغــرق تـصـويـره
ثالثـــة أيــــام وأن األخـــيـــر رفض

لن يـكــون مـرتـبـطــا بــعـمل إرهـابي).
ويـــــحــــمل هـــــذا اجلــــزء رقم  25في
سلسلة أفالم جيمس بوند الشهيرة.

عـائـلــتك قـد تــتـعـرّض لــلـخـطــر إذا كـنت ال تـســتـطـيع
النجاح في حمايتها. 
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 اخملـاوف الـعـائلـيـة قـد تزعـجك. و لـكـنهـا سـوف تـمر
. يوم السعد االثن بسهولة 
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األزواج قـــد يــقــرّرون بـــصــعـــوبــة االفــتـــراق في هــذه
الفترة.يوم السعد االربعاء.
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 ال جتعل مسألة تقييد النفقات لظرف طار تشعرك
بأنك بخيل .
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 امـامك فرصـة العـادة بنـاء حـياتك بـعد تـخـلصك من
مشكلة كبيرة.
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قـد تواجه ازمـة مالـيـة في العـائلـة . الداعي للـخوف و
ا فقط عليك االنتباه. ا

”uI «

ابـتــعـد عن أي مـصـدر ازعـاج اذا كــنت مـتـزوجـا.يـوم
السعد الثالثاء.
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 جتـنـب الـنــفــقــات غــيـر الــضــروريــة و ال تـنــزعج من
الفشل من احملاولة االولى.
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 كن نشيـطا اجتـماعيـا و حاول االتصـال باآلخرين و
االختالط معهم للتخلص من الروت .
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ستجد صعوبة في التواصل االيجابي مع االصدقاء,
و كردّ فعل ستوبخ نفسك.
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حـاول تقـيـيد نـفقـاتك إلى احلـد الذي ال غـنى عنه.رقم
احلظ .9
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الـتــغـاضي عن مـشــاكل الـشـريك لـن يـكـون هـو احللّ
اجليد لسوء حظك.

 u(«
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ضـع مــــــرادفــــــات ومــــــعــــــاني
الكـلـمـات افقـيـا ضـمن الـدائرة
في الشكل حتصل على حروف
ــطــلـوبــة : (مــطـرب الــكــلـمــة ا

عربي):
 1-لقب العب عربي لكرة القدم

 2-صفات الشيء
 3-قوان متبعة

 4-اطفاء
 5-ادوية

 6-مزودة بالسكر
 7-اقرباء

 8-مجلة عربية
 9-وصي

 10-االصالح للصدع
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الـذي تـتـواصل فعـالـيـاته ب  15-7كـانـون
االول اجلـاري وفقا لصـفحة دائرة الـسينما

سرح في (فيسبوك).  وا
وقـال مدير عـام الدائرة احـمد حسن موسى
( ان الــــعــــراق يــــشــــارك من خالل الــــعــــمل
ـسرحي (أمـكنـة اسمـاعيـل) اخراج الـفنان ا
ابـراهـيم حـنـون وتـألـيف هـوشـنـك وزيري 
ــمـثــلــ رائــد حــسن ــشــاركــة كل مـن ا و
كـاترين ). ويضـيف  مهرجان بـاسل شبيب
قـــرطــاج اكـــثــر من  100عـــرض من تــونس
والــعــالم الـعــربي واألفــريـقي ومـن امـريــكـا

الالتينية واسيا.
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تــشــارك الـفــرقــة الـوطــنــيــة لـلــتــمـثــيل في
مــهــرجــان اربــيل الــدولـي الــســادس الـذي
يــنـطــلق في الــعـاشــر من الــشـهــر اجلـاري
ـســرحـيـة ويــتـواصل حـتى الـ  16مــنه  
(ســاعــة الــســودة) اخــراج الــفــنــان ســنـان
الـعـزاوي وتـألـيف مثـال غـازي وتـمـثيل كل
مـن أســمـــاء صـــفـــاء و يـــحــيـى ابــراهـــيم.
و(ساعة السودة) سبق وان  عرضها في
بــغـداد وفـرنـسـا والقت إعــجـاب اجلـمـهـور
ــتـذوق لــلـفن الــعـراقـي األصـيل. الى ذلك ا
يـشارك العراق في مهـرجان قرطاج الدولي

مشهد من مسرحية (أمكنة إسماعيل)

والـداي طبيـبان في اجليش.
لــذا كــان الـعــمل اخلــيــري أمـرا

طـبيـعيـا في بيتـنا وكـنا نـشارك فيه
أنــا وشــقــيــقي. أفــكـر دومــا في أنــني
يـزة ينـبـغي استـغاللهـا. أنا أتـمـتع 
شــخـص واحــد لــكن إن كــان صــوتي

ســيــحـدث فــارقــا فــسـأســتــخـدمه).
وتـــشـــوبـــرا هي واحـــدة من بــ
أربــعــة شــخــصــيــات كــرمــتــهـا
هـرجان الـدورة احلـاليـة من ا
راكش إلى الـدولي للفـيلم 
جــانب اخملــرج الـفــرنـسي
ـمثلة بـرنار تافـرنييه وا
ــغــربــيــة مــنـى فــتـو ا
ــــمــــثـل واخملـــرج وا
األمـــريــكي روبــرت

ريدفورد.

االسـتــعــانــة بـ (دوبــلــيــر) لــيــنــفـذ
ـا عرضه ـشـهـد بـدال مـنه  ا
لــلـبــقـاء في الــوحل سـبع
ساعـاتٍ متـواصلـة ليتم

شـهد فيما  تأدية ا
تــــدريب احلــــصــــان
ـاء لــيــقـوم بــرش ا
عـــــــلــــــيـه مــــــدة
أســـــــبـــــــوع

كامل.
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مينا مسعود

بوراك أوزجيفيت

بريانكا تشوبرا
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قدم في خيـمة مسـرح التحـرير مؤخرا
الـعــرض االحــتـجــاجي (ال مــا نــتـعب)
والــذي قــدمـتـه مـجــمــوعــة من شــبـاب
ـســرح في الـبـصـرة وهـو من تـألـيف ا
واخــراج الـــشــاب عــلـي عــصــام الــذي
ـــســـرحـــيـــة حتــــدث لـ(الـــزمـــان) عن ا
قـائال(هــذا الـعــرض االحـتـجــاجي هـو
صـرخــة روح وصــوت الــشـهــيــد وهـو
جتـسـيــد الرواح الـشــهـداء في جــمـيع
محـافظات الـعراق). مـوضحا (تـتناول
سـرحيـة حوادث ثـورة تشـرين مـنها ا
الــشـهـداء الــذين اسـتــشـهـدوا وكل من
هـــوالء الـــشـــهـــداء يـــعـــاتب طـــريـــقـــة
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االسـتــشــهـاد الــتي مــر بـهــا) واضـاف
(بعدها يحـصل استذكار لهم. وصوت
وت كونه الشـهيـد هو صـوت حي ال 
صوت الـوطن .وبعد االسـتشـهاد نردد
ـــوت ويــبـــقى ال مـــا نـــتـــعب.. ال مـــا 
صوت الشهـيد خالدا.وهـذا العمل قدم
في سـاحـات الـتظـاهـر في الـبـصرة ثم
ببـغداد والـقادم الى الـناصـرية وباقي
ــسـرحـيـة حتـدث احملــافـظـات). وعن ا
ي عــــلي حـــمـــدان الـــنـــاقــــد واالكـــاد
ــســرحـيــة تــتــنـاول حــكــايـات قــائال(ا
ــتــظــاهــرون الحـــداث تــعــرض لــهـــا ا
السـلميـون الذين جـوبهوا بـالرصاص
احلي والـــقـــنـــابل الـــدخـــانـــيـــة الـــتي
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:انا ابـو البـيت . وبدأ يـعمـل ويصرف
عـلى الــعـائــلـة وعـلى اخــيه الـصــغـيـر
حـمـودي لـيـكـون مـهـنـدسـا.وبـدأت امه
ال لزواج عـباس واختارت له جتمع ا
بـنت احلالل وتـمـت اخلـطـبـة  بـعـدها
دخل داعش الى العـراق فقـال ابنـها :"
يــــــجب ان ادافـع عن الــــــوطـن فــــــقـــــد
ناداني".ذهب عباس  للقتال وبعد عدة
ايام جاء مـلفوفـا بالعـلم العراقي.بكت
امه عـــلـــيـه كـــثـــيـــرا وبـــعـــدهـــا قـــالت
"احلـمـدلـله عـلى كل شيء" وعـادت الى
عــمــلــهــا الــسـابـق في اخلــيــاطـة لــكي
تــصــرف عــلى حــمــودي الــذي تــخـرج
واصــبح مــهـــنــدســا لــكن لم يــجــد اي

اختـرقت رؤوسـهم واجسـادهم والذين
لم يحملوا سوى العلم العراقي).

كـمـا شـهــدت خـيـمـة مـســرح الـتـحـريـر
عــرضـاً اخــر هـو مــســرحـيــة بـعــنـوان
(مكـرودة) تألـيف واخراج كـحيـل خالد
تـمـثـيل الـشابـة صـفـا جنم الـتي تروي
كـرودة. وعن احلـكايـة حتدث حـكايـة ا
اخملــــرج لـ(الـــزمــــان) قـــائـال(مـــكـــرودة
ضيـعت زوجهـا واوالدها في احلروب
اضي ضـيعت فـفي ثمـانيـنـات القـرن ا
زوجـهـا في احلرب ضـد ايـران فـعـملت
خـــــدامــــة في الـــــبــــيــــوت وخــــيــــاطــــة
بــعـدهــا.وربت اوالدهـا احـسن تــربـيـة
ابنـها البـكر عـباس ترك الـدراسة وقال

. وتـقـول االم :جـاءني حـمـودي تـعــيـ
وقـال:"الـوطـن نـاداني واني نـازل اخـذ
حقي". وبعد ايام جـاء حمودي ملفوفا
بعلم العراق من ساحة التظاهرات في

الـتـحـريــر. وقـالت مـضــيـفـة"اني
ابكي من ذاك اليـوم لهذا
اليوم  اتركوا هذا
اجلـــيل يـــعـــيش
بــــــــامـــــــان وال
تـــــــــــقــــــــــــول
الــــــــــــــــــوطـن
نــــــــــــــــاداكـم
نــــــــــــــــادانـي

انا).


