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أعـلن نـقـيب الـفـنـانـ األردنـيـ اخملـرج
حسـ اخلطـيب (بانه تـسلم من الـكاتب
سـرحي اإلماراتي إسـماعـيل عبـدالله ا
ـسرح كتـاب تنـظيم فـعـاليـات مهـرجان ا
العربي بدورته الـ 12 للمهـرجان والتي
سـتـقـام عـلى أرض عــمـــــان في الـفـتـرة
10- 16 كـانـون الثـانـي لـعام 2020).
مــــوضــــــــــــحــــا في تـــــصــــريح (نــــحن
فــخــورون بــاخــتـــــــــيــار األردن لــلــمــرة
ــسـرح الـثــانــــــــيــة إلقــامـة مــهــرجــان ا
الـعــربي فـي األردن - الـدورة 12  هـذا
ــســرحي الــكــبــيــر في بــلــدنــا احلــدث ا
احلبيب).ولفـــت اخلطيب النظر الى (ان
ـهرجان العـروض االردنية الـتي تـأهلت 
ـسـرح الـعـربي الـدورة الـثـانـيـة عـشـرة ا
ــســرحي عــمـان 2020 هي الــعــرض ا
"اجلــــــــــنــة تــفـتح أبــوابــهـا مــتــأخـرة"
تـــألــيـف فالح شـــاكـــر إعـــداد وإخــراج
ـسـرحي يـحـيى الـبـشـتـاوي والعـرض ا
ــســرح " تــألــيف يــاسـر "بــحـر ورمــال" 
قـبـيالت إخــراج عـبـد
الـــــــــــــــــــــــــــســالم
قـــــبـــــيالت).
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ترجم (الـبحر الـكبير تـرجم التونـسي ترشح كتـابه ا ا
في الــتـاريخ الــبــشـري لــلـمــتـوسـط) تـألــيف داوود أبـو
الـعـافـيـة الى جـائـزة الـشيخ زايـد لـلـكـتـاب عن الـقـائـمة
الطـويـلة لـفـرع التـرجـــــمـة في دورتهـا الـرابعـة عـشرة

. لعام 2020/2019 والتي تضم 11 عمالً
 ÍbN  qOIŽ wKŽ

الفـنـان العـراقي تـلـقى تهـاني (جتـمع  فـنانـو الـعراق )
حلصـوله على شـهادة الدكـتوراه في فـلسفـة التـصميم

الداخلي .
bO³Ž uÐ√ n¹U½
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ــســرحي الــعــراقي ادار مع الــشــاعــر نـبــيل اخملــرج ا
الـشـرع اجلـلـسـة التـي نظـمـهـا الـبـيت الـثـقـافي ألـفـيلي
بالـتعـاون مع رابطـة رؤيا لـالبداع  لعـدد من الـشعراء

الشباب والرواد.
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أن لديهـا ابنة من زوجهـا السابق وما
زاد من قـوة هـذه الـشـائـعـة صـورة لـهـا
في حــفل الــزفــاف مع الــعــريس وهــمـا
يـحــمالن طــفـلــة ورغم مـرور أكــثـر من
عـــامــــ عـــلى زواج كـــنـــدة
وعــــمـــــرو وإجنــــابــــهــــمــــا
لـطـفـلـتــهـمـا حـيـاة مـازالت
الـشـائــعـة تـنـتــشـر.بـدورهـا
خـرجت الـفــنـانـة الــسـوريـة
ألول مرة عن صمـتها وردت
عـــلى مـــزاعـم ابـــنــتـــهـــا من
زوجــهـا الــسـابق عــلى أحـد
مـتـابـعـيــهـا الـتي تـسـاءلت:
ــاذا ال (لــديك ابــنــة أخــرى 
تــهـتــمي بــهـا مــثل حــيـاة)
لـتـرد عـليـهـا عـلـوش: (ليس
لدي ابـنة أخـرى وحياة هي

ابنتي الوحيدة).
ونشرت كندة علوش صورة
لـها بـصحـبـة عمـرو يوسف
وابـــنــتــهــا الـــتي ال تــظــهــر

مالمحها معلقة: (جنتي).
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ــمـثــلـة كــنـدة عــلـوش من مــنـذ زواج ا
ـمــثل عــمــرو يـوسـف وعـدد من رواد ا
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي يـؤكدون

ـؤلـفــهـا مـثـال غــازي ومـخـرجـهـا
ســـنــان الـــعـــزاوي جــائـــزة افــضل
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طلـبـــــــت الـنـاشـطـة اجلـزائـرية
في مــــــظــــــــــاهـــــرات احلـــــراك
صــوفـــيــا بـــلــمــــان الــطالق من
زوجــهـــا فـــورا وذلك عـــبــر بث
مـــبـــاشـــر في فـــيـــســـبـــوك عـــقب
تصـويـته في االنـتـخـابـات الـرئـاسـية

ـرشح حــيـنـهــا عـبـد الـتي فــاز فـيـهــا ا
اجملـــــــــــــيــد تــبــون.وطـــالــبت صــوفــيــا
زوجــهــا بــالـظــــــهــور الــعــلــني عــبــر بث
مـبــاشــــر كي يــعــلن أنــهــمـا مــطــلــقـان
وهـــددته إن لـــم يـــفـــعل ذلـك ســتـــطـــلب

اخللع.
ـغـني وفي رد مـصـور رد زوجـهــا -وهـو ا
اجلـزائـري الــشـاب عـراس- بــالـقـول إنــهـمـا
مـطـلـقـان مـنذ  12عـامـا وإنه حـر يـفـعل مـا

تنع متى يشاء. يشاء وينتخب أو 

خـذ قــســطـا مـن الـراحــة حــتى تــعـيــد شــحن طــاقـتك
واالستعداد للمهام القادمة.
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يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك . 
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يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 
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االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.
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حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.
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ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن
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تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.
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خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء .
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ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد اخلميس.
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الــكل يــسـعى الــيك و يــطــلب ودك حـاول ان
Ë«b «

قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.
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تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ 52.
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30-33: عظيم الروم

33-35: عملة اوربية

35-41: مـــادة عـــلـــمـــيـــة من ابـــرز روادهـــا

اخلوارزمي

الـشــاعـر األردني يـســتـذكـره الــيـوم اخلـمـيـس مـنـتـدى
نـاسبـة مرور اربـع يـوما اجلامـعة األردنـية الـثقـافي 

على وفاته بندوة شعرية نقدية .

رحـلة الفـارس السـوري حـصد اجلـائزة الـكبـرى في ا
الـسـادسـة من بـطـولـة الـسالم الـدولـيـة لـقـفـز احلـواجز
اس  في ريف دمشق. التي اختتمت منافساتها  بالد

تضررة ـناطق ا شـرف على اعمال صـندوق اعمار ا ا
من االرهـاب في نـيـنـوى حتـدث في اجلـلـسـة احلـوارية
التي عـقدها الصندوق وضيفتها مـؤسسة بيتنا للثقافة
وصل بـحـضـور عـدد من وجـهاء والفـنـون والـتـراث بـا

ة . نطقة القد وابناء ا

الـــــفـــــنـــــان الـــــســـــوري عـــــرضت
مـسرحيته (3 حـكايا) عـلى خشبة
مـسـرح دار الثـقـافـة بـحمص وهي
من إخـراجه وإعداده بالـتعاون مع

الكاتب محمود اجلعفوري .
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الشـاعر الـعراقي صـدرت له عن دار الشؤون الـثقـافية
العـامة ضمن (سلسلة شعر ) مجموعة شعرية بعنوان

(حاصدتي صلعاء وآالمي غابة) .

نانسي عجرم

{ لــــوس أجنــــلــــوس - وكـــاالت -
اجــتـمـعت روبـوتـات مـلـونـة ورواد
فــــــضـــــاء يــــــرتـــــدون الــــــدروع مع
شـخــصـيــات بــارزة من هـولــيـوود
اضي في افتتاح العرض االثن ا
األول عـلى مـستـوى الـعـالم ألحدث
أفالم سـلسـلـة حرب الـنـجوم فـيلم
خلذا رايز أوف سكايووكرحل وهو
الـفـيــلم الـتـاسع واألخــيـر في هـذه
الــــســـلــــســــلـــة مـن أفالم اخلــــيـــال
الــعـــلـــمي.وأغـــلـــقت شـــركـــة والت
ديـزني مـجـمـوعـة مـبـان كـامـلـة في
وسط هوليوود الستضافة العرض
قـرر أن يبـدأ عرضه األول للـفيـلم ا
لــلـجــمـهـور عــلى مــسـتـوى الــعـالم

اليوم  اخلميس.
وقـاد أشـخـاص يلـوحـون بـسـيوف
مضيئة احلضور ومن بينهم جنما
سلسـلة حرب النـجوم ديزي ريدلي

وحــضــر الــعــرض كــذلك جنــوم لم
يـشـاركـوا في الـفيـلم األخـيـر مـنهم
اخملرج ستـيفن سبيـلبرج واخملرج
ــمــثـلــة فـرانــسـيس ســبـايك لي وا
مكدورمـاند. ويختـتم فيلم (ذا رايز
أوف سـكـايـووكـر) الـسـلـسـلـة التي
ــصـنــفـة حــقـقت رواجــا كـبــيـرا وا
ثــاني أعــلى سالسل األفـالم إيـرادا
عـلى اإلطالق إذ حـقـقت مـبيـعـاتـها

أكثر من 9.2 مليار دوالر.
وينـهي الفيـلم قصـة بدأت قبل 42
عـامــا في عـام 1977 عــنـدمــا قـدم
ــنـــتج جــورج لــوكــاس اخملــرج وا
شــخـصـيـة بــطل شـاب يـحـمل اسم
شـاهدين لـوك سكـايووكـر وأبهـر ا
ــجـمــوعــة من أجـهــزة الــروبـوت
لـونـة ومـجـمـوعة من الـفـضـائـيـة ا
احملارب طوال القامة وغيرها من

الشخصيات الغريبة.

وحــضـر الــنــجم هـاريــســون فـورد
الـذي مــثل شـخـصــيـة هــان سـولـو
الــتـي مــاتت فـي فــيـــلم (ذا فــورس

أويكنز) عام 2015.
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شاركات في العفالية احملررة في حوار مع احدى ا

صوفيا بلمان

Issue 6536 Thursday 19/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6536  اخلميس 21 من ربيع الثاني 1441 هـ 19 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

1-8: اكثر االلعاب شعبية في العالم

8-14: تأثيرات جانبية

14-20 : دولة افريقية

ة 20-30 : مدينة تركية قد

انــطــلق من الــرقم 1 مع مــعــاني ومــرادفــات
الكـلـمات الــــــتي تـشـترك مع بـعـضهـا بـأخر

حرف من كل كلمة لتكمل ما بعدها. 
طلوبة: االرقام اخملتارة تشير الى الكلمة ا

كندة علوش

ومارك هـاميل على الـبساط األزرق
حتت خـيمـة ضخـمة مـصممـة على
شكل حـظيـرة لسـفن الفـضاء حتت

ÊUقبة سماوية تتألأل فيها النجوم. e « ≠ …d¼UI «

وضـــــــــعت الــفــنـانــة الــلــبـنــانــيـة
نـانـسي عــجـرم الـطــابع اإلنـسـاني
عـلى زيـارتـهـا األخـيـرة إلـى مـصر.
حـــيـث شـــــــــــــاركـت بـــأنــــشــــطـــة
مــؤســســة راعي مـصــر لــلــتـنــمــيـة
وإلــــــتــــــقـت عـــــدداً مـن األطــــــفـــــال
فـــأســـعــدتـــهم بـــتـــوزيع الـــهـــدايــا
ــــــــــــالبــس وذلــك عــــــــــــــــــــلـى وا
هــامـــــش حــفــلــهــا احلــاشـد عــلى
ـانــيــة في مــســرح اجلــامــــــعــة األ
الــقـاهـرة وسـط حـضـور األالف من
مــحــبـــيــهـــا. حــيث صـــعــدت عــلى
ــسـرح عــلى أغـنــيــة (بـدنــا نـولع ا
اجلـو) وسط الــهـتـفــات الـشـعــبـيـة

وقـــدمـت وصـــلــة
غـنــائـيـة ألكـثـر من
ســــاعـــــــــــة نــــوعت
فـــــيـــــــــــــــــهـــــا بــــ
الـــقـــد واجلـــديــد
مــــــن األغــــــــــانـي
غـــنّت فـــيــهــا آه
ونـــــــــــــــــــــــص
أخاصمك آه
ومــا تــيـجي
هن وغيرها
مـــــــــــــــــــــــن
األغــــــــاني
اجلديدة.
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عــــرض مـــســــرحي مــــتــــكــــامل في
مـهـرجـان اربـيل الــدولي لـلـمـسـرح
الــدورة الـســادسـة وهي من
تــــــــمــــــــثــــــــيـل :يــــــــحـــــــــيى
اســـمـــاء صـــفــاء ابـــراهـــيم
وانـتــاج  الـفـرقــة الـوطــنـيـة
لـلـتـمـثـيل بـدائـرة الـسـيـنـما

سرح. وا
ــســرحــيـة وأشــار مـخــرج ا
الـعـزاوي الى( تـمـيـز عـرض
مـســرحــيـة ســاعـة الــسـودة
وخـطـفـهـا لـلـجـائـزة من بـ
فــرق عــدة مــشــاركــة مــنــهــا
ــــغــــرب واألردن مــــصــــر وا
ــانــيـا وســويــسـرا ودول وأ
اخـرى وهو يـدل عـلى ابداع
الـفـرقـة الـوطـنــيـة لـلـتـمـثـيل
ـسارح في الـتـابـعـة لـقـسم ا

سرح ) دائرة السينما وا
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ـشـاركـة فـنـيـة واسـعـة  أقـامت دائـرة
الفنون الـعامة  سمبـوزيوم للرسم احلر
بعنوان ( كلنا العراق ) في قاعة عشتار
قـر وزارة الـثقـافـة وجسـدت  لـوحات
ـــشــــاركــــ من بــــغـــداد الــــفـــنــــانــــ ا
واحملـــافـــظـــات  صـــورا حــيـــة من قـــلب
تظاهرات  تشرين في ساحة التحرير  .
وبـ الــتـشـكـيــلي مـحـمــد الـدلـيـمي (ان
سبـموزيوم الـرسم احلر هـو مبادرة من

قبل  الـدائـرة للـتضـامن مع الـتظـاهرات
الشعبـية  العراقـية الشبـابية في ساحة
ــشــروعـة الــتــحــريــر لـنــيل حــقــوقــهم ا
والـعـيـش الـرغـيـد فـهـي خـطـاب جـمـالي
وفــكـري  والـفــنـان الــعـراقي هــنـا يـقف
وقــفـة أخالقــيـة ويــجـســد تـضــامـنه من

خالل لوحاته).
وقـال الــفـنـان عـادل خـالــد  ( مـشـاركـتي
الـيوم  عـبـارة عن رسم  لـوحـة بـورتريه
صور احلربي احمد مهنا ابن للشهيد ا

ـعـروف جـاسم الالمي ـدني ا الـنـاشط ا
الذي ساهم في مـعارك احلـشد ثم توجه
إلى ساحـة التـحـرير لـيوثق الـتظـاهرات
لكنه لألسف  اغتيـاله في يوم اجلمعة
 2019/12/10 الـذي وثق الـتـظـاهـرات
بـأجمل لـقـطات تـصـويريـة فـوتوغـرافـية
وكـــان فــــرحــــا جــــدا خالل مــــشـــاركــــته
وتــوثـيـقـه لـلـحــدث وهـذا نــابع من حـبه
ووفـائـه لـلـبـلــد  فـلـوحـتي هـي تـخـلـيـدا
لـلـشـهـيـد ولـدوره في تـوثـيق الـتـظـاهرة

الوطنية).
و اتخذ الفـنان أثير اخلـزعلي جانبا من
ـعـرض وهـو يـنـقل صـورة حـيـة زوايـا ا
مـن هــاتــفه الــنــقـــال لــطــفل ال يــتــجــاوز
الـــعــاشــرة مـن عــمــره ويـــرتــدي مالبس
ـنـقــذين يـحـمل بـيــده قـنـبـلـة خـاصــة بـا
دخانية وضع داخلهـا وردة  جميلة بدال
ــواد الـــكـــيــمـــيـــاويـــة   وعن هــذا مـن ا
ــرسم احلـر في ـعــرض قـالت مــديـرة ا ا
دائـرة الفـنـون العـامـة  ندى احلـسـناوي
(اليوم هنا وقفة للفـنان التشكيل من
بغـداد وكـافة مـحـافظـات الـعراق  وقـفة
مع التظاهرة الشعبـية العراقية اليصال
صـوتــنـا بـانـنـا كـلــنـا الـعـراق ومـؤيـدين
لـتـظـاهـرة تـشـرين (نـازل اخذ حـقي)  و
هي وقــفـة رمــزيـة وان كــانت عــبـارة عن
فـرشــة ولـون  فـسـطح الــلـوحـة والـلـون

مـــبـــيـــنـــة "  لـــوحـــتي تـــدعـــو لـــلـــسالم
تظاهرين الثوار  فاللوحة واحتضان ا

قبلة). هي تعبير فني لألجيال ا
ونرى صـورة أخـرى من صـور التـحـرير
لـلـفـنـــــــان امـجـد مـحـمـد مـجـيـد رئـيس
قــسم الــسـجــاد في مــعــهـد احلــرف قـال
عــنـهــا (مــــــــشــاركــتي ربـطت مــابـ
فــهـــنــا الـــتــاريـخ واحلــضـــارة 
ــــــطـــــــــــــعـم الــــــتـــــــركي ا
وواجــهـتـه مـديــنــة بـابل
األثــريــة فــحــضــارتــنـا
تـــــنــــبــــثق مـن بــــابل
وامـــــتــــــداد لــــــهـــــا
فالـشبـاب العراقي
لــــــــــهم تــــــــــاريخ
عــــــــــريـق).وعـن
ــــــــــــــرأة دور ا
ومـشــاركـتــهـا
في التـظاهرة
جــــــــــــســـــــــــد
الــتــشــكـيــلي
احمد حس
الـــــــــزعــــــــــيم
بــــــلــــــوحــــــته
رأة مشاركة ا
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي

التظاهرات.

بــهــا يــعــبــر الــفــنــان عن تــضــامــنه مع
ـتـظـاهريـن ونقـول لـهم بـأنـنا شـبـابنـا ا
معكم ونتمنى أن نـكون قد أوصلنا هذه
 الفـكرة ).  فـيمـا جسـدت رنا الـقلـمجي
بلوحتها الرمزية  لشهيد التظاهرة  من
خالل حمـامة سالم حتـمل روح الشـهيد
إلى عنان الـسمـاء.وب سامي الـربيعي
( لوحتي بعنوان كلنا نريد وطن  وهي
عبـارة عن  مجمـوعة أشـخاص كـلهم يد
واحدة ينادون  نـريد وطن ويحـتضنون
الـعـلم الـعـراقي )  فـيـمـا جـسـد الـرسـام
أبـو عراق بـلـوحته سـلـميـة الـتظـاهرات
ـسدس وعـقـدها من خالل عـقف فوهـة ا
مع حــمـــامــة سالم  إضــافــة إلبــراز دور
تـميز ومشـاركتهـا في تظاهرات رأة ا ا
تـشـرين. وبـيـنت زيـنب الـركـابي (عـملت
ــواد مـــخــتـــلــفــة ومن هــذه الــلـــوحــة 
ضـمـنـهـا مـادة الـكوالج وهـي عبـارة عن
تــاريـخ الـــعـــراق ومـــســلـــة حـــمـــورابي
للتعبير عن احلضـارة الرافدينية  ومنذ
آالف الــسـنــ هي أول من سن قــوانـ
تدعو إلى العدالة اإلنـسانية  أما عراق
الـيـوم فال يـوجـد عـدالـة وانـتـشـر الظـلم

والطغيان واالستبداد ).
وعــبـرت ديـنــا الـقــيـسي بــلـوحــتـهـا عن
البراءة بعيون األطفال  الذين يتجردون
من كل صــفــات االنــانـيــنــة وحب الـذات


