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نــرمــ وهــبي من ســوريــا وســالي
مــنـصــور من لـبــنـان بــيـنـمــا ضـمّت
ــصــري من إلـــيــســا كـل من إيــلـــ ا
لـبنـان وحـسن الـعـطـار من الـكويت
وضم محـمـد حـماقي 3 مواهب هي:
هـالـة مـالـكي من تـونس لـيـنـا قـاسم
من الــســودان لــطــيــفــة بــو قــرة من

تونس). 
مـوضحـا ان (احلـلقـة بـدأت مع هـالة
مـالكي من تـونس وغـنّت عـلى عـيني
لـوردة اجلــزائـريــة واسـتــدارت لـهـا
إلـيـســا تـبـعـهــا حـمـاقي وعـاصي ثم
أحـالم. فــاخـــتـــارت هــالـــة حـــمــاقي.
ــسـرح ايــلـ بــعـدهــا وقـفـت عـلى ا

صري وهي لبنانية.  ا
وغـــنّت درمـــز ســــويت لـــبــــيـــونـــسه
واســتــدارت لـهــا إلــيـســا بــعـد ذلك
أطــلـت لــطــيــفــة بـــو قــرة من تــونس
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أوشكت الفرق عـلى االكتمال وباتت
درّب األربعة أكثر مهمة النجـوم- ا
صعوبـة مع وصول مرحـلة الصوت
وبس ضمن احللقة اخلامسة من (ذا
ــــــوســــــمه الــــــرابـع إلى فــــــويس) 

نهايتها.
وذكـر بـيـان مـجـمـوعـة قـنـوات ام بي
سـي تـــلــــقــــته ( الــــزمـــان ) امس ان
(الــنـــجـــوم تـــمــهـــلـــوا في اخـــتـــيــار
األصــــوات األخــــيـــــرة في فـــــرقــــهم
وحــسـمـوا قــراراتـهم بــتـأنٍ وعــنـايـة
قــبـيل االلــتــفـاف ألي صــوت مع بـدء
الــعــد الــعـــكــسي الكــتـــمــال الــفــرق)
ــواهـب عــلى واضـــاف ( وتــوزّعـت ا
الــفــرق عــلى الــشــكل الــتــالي فــضم
عــاصي احلالني الـى فــريـقـه: بــشـار
اجلـواد من لـبـنـان واخـتـارت أحالم
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بــعــد عـشــرة ايــام عــلى عـرضـه في صـاالت
الـعــرض الــعــراقـيــة حــقق فــيـلم (الــرحــلـة )
لـلـمـخرج الـعـراقـي مـحمـد الـدراجـي اجنازا
جديـدا بـحـصـوله عـلـى جـائـزة جلنـة حتـكـيم
ـهــرجـان شـرم مــسـابـقــة األفالم الـطـويــلـة 
الـــشــــيخ الـــســـيـــنـــمـــائـي الـــدولي في دورته
الـثـانـيـة..  ويــعـرض الـفـيـلم شـخـصـيـة فـتـاة
حتاول تـفجير نـفسها في مـحطة للـقطار ب
جـمــوع الــنـاس لــيــعـرض بــعــدهـا مــواجــهـة
افــــتـــراضــــيــــة مع الــــنـــاس الــــذين حــــاولت
االنتـحـاريـة استـهـدافـهم.. الـفيـلم من بـطـولة
زهـــراء غـــنـــدور وســبـق ان شــارك فـي عــدة
مـهـرجــانـات بـيـنـهـا مــهـرجـانـات لـنـدن ودبي

وتورنتو السينمائية الدولية ..

ــشـتــرك الــكــويـتي فــريــقه وأشــعل ا
سـرح ومـزج حسن حسـن العـطـار ا
فـي غـنــائه بــ الـلــغــتــيْن الـعــربــيـة
واإلنـكـليـزيـة فـأدّى قـالـوا ليه احلب
أعـــمـى لــرابـح صـــقـــر فــاســـتـــدار له
حـــمــاقي وإلـــيــســـا وأحالم في وقت
واحــد ثم احلالنـي وبــعــد حلــظـات
طـــويـــلــة من االنـــتـــظــار قـــرّر حــسن
بعد ذلك االنضمـام إلى فريق إليـسا 
غنّت لينا قاسم من السودان التي
تعـيش في الـسعـوديـة أنا في
انتظـارك ألم كلثـوم فاستدار
لـهـا حـمـاقي وحـده وضـمّـهـا
إلـى فــريـــقه وبـــهـــذا وبـــعــد
اكتمال الفرق أُعلن عن نهاية
مـرحـلـة الـصـوت وبس لـتـبـدأ
ـــقــبل مـــرحــلــة في األســـبــوع ا

واجهات). ا

وغنّت غـيـر إنت لسـعـاد ماسي وهي
تعزف على آلة الغيتار. فاستدار لها
إليسـا وحمـاقي الذي أشاد  بـأدائها
وعـزفـهــا عـلى الـغـيــتـار في آن مـعـاً

فانضمت إلى فريقه. 
أمـا سـالي مــنـصـور غـنّت تـرك لـوفـر
لـكـريـسـتـينـا أغـيـلـيـرا واسـتـدار لـها
عـــلى الـــتــوالـي أحالم فـــاحلالني ثم
حماقي وإليسا وانضمت سالي إلى

فريقها. 
أما سـارة العـبد الـله من السـعودية
فـغـنّت ألـ الـيـوم لـلـفـنـانـة الـراحـلة
ذكـرى لــكن لم يـسـتــدر لـهـا أحـد من

 . درب ا
وأضفى بشار اجلواد من لبنان جواً
ـسرح بغـنائه غيبي حماسـياً على ا

لحم زين.  يا شمس 
واســتـــدار له احلالني فـــانــضم إلى

الـى مــايـــصــبـــو الــيه والى
النـتائج الـتي يصـبو الـيها
وتــــاثـــــيــــر االرهــــاب عــــلى
اجملتمع الـعربي والغربي )
واضــاف ( الـعــمل يـتــنـاول
شخصيـات من الفردية الى
ـــــوضـــــوعـــــيــــــة  ســـــبع ا
ـــاذج من شـــخــــصـــيــــات 
سبعة شعوب احدها شارك
فـي االرهــــــــاب ذبـح زمالءه
في ســــوريـــا الــــتي عــــانت
مـــاعــــانت مـن اغـــتــــصـــاب
جسدي وباتت ترى الرجال
دواعـش  هــذا اســتـــنــتــاج
خــاطئ تــريــد الــثــأر من كل
ــوذج كــان احــد الـــرجــال 
خــيـوط تـصــديـر الـدواعش
الـى داخل ســـوريــــا  الـــكل
مـــذنـــبـــون والـــكل مـــجـــنى
عــلــيــهـم  عــربي آخــر قــال
ارحل ارحـل شــــخــــصــــيــــة
مـــدنـــيـــة ســبـــبـت اخلــراب
بـــالــتــالي اصــبــحت دولــته
االن غــيــر امــنــة  في دولــة
عـــربــيـــة اخــرى قـــتــلـــوهــا
واجــــبـــرت عــــلى االعــــتـــراف

بـسـبب الـتعـذيب  في الـعـراق التـوجد
احالم عـــذبــوهــا وقـــتــلـــوا اخــاهــا في
سبايكر بـ محن االم واالهل يعاتبون
ــراقــبـة هــذه الــشـخــصــيــات  نـظــام ا
(اليف) مخرج مـسرحي وسيـنمائي في
هـذا الــعـمـل هـو الــعـودة الـى الـعــصـر
الـذهـبي لـلـفرقـة الـوطـنـية لـلـتـمـثيل ) .
ـمـثلـة آشتي ـسرحـيـة حتدثت ا وعن ا
ـسرحـية صـحفـية محـيي ( دوري في ا
فـرنــســيــة وهــذه اول جتــربـة لـي عـلى
ــسـرح والـذي يــضم اسـمــاء كـبـيـرة  ا
دوري يـجـســد تـأثـيــر الـفــكـر االرهـابي
عـلى اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة واالجـنـبـية
وكــيـــفــيــة الــقــضــاء عــلى هــذا الــفــكــر

تطرف ) . ا
وقـــال الـــفـــنـــان نـــظـــيـــر جـــواد ( هــذه
التـجربـة االولى لي مع سنـان العزاوي
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الـتـشـكـيـلي الـعـراقي الـراحل نـظـمت له دائـرة الـفـنون
ـنـاســبـة ذكــرى رحـيـله  مــعـرضـا الـعــامـة مـؤخــرا و

استعاديا ضم 23 عمالً متحفيا.
◊UOš qÝUÐ

ـمثل السوري يؤدي شخصية ا
طـبـيب كـيـمـيــائي في مـسـلـسـله
الـــرمــضــاني (الــرحــلــة 710)
ولــكــنه مــجــرم مــحــتــرف خالل
األحداث ويقوم بقتل العديد من
الــشـخـصــيـات بــطـريـقــة سـريـة
ـركب كـيـمـيـائي ال يـظـهـر إال في وجـديـدة عــبـر حـقن 

التشريح فقط.
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قـيم في لنـدن  تلـقى تعازي االهل االعالمي الـعراقي ا
واالصدقـاء لوفـاة شقـيقه مديـر االنتـاج اياد حـامد اثر
ـهـله طـويال في احـد مـسـتـشـفـيات مرض عـضـال لم 

بغداد
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ـكـتـبـة الـوطـنـية االديب االردني ضـيفـته االحـد دائـرة ا
ضمـن أمسـيات نـشـاط (كتـاب األسـبوع) لـلـحديث عن

مجموعته القصصية (أمس يزهر غداً).
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الــشـــاعـــرة الـــعــراقـــيـــة  شـــاركت مع مـــجـــمــوعـــة من
الــشــاعــرات في االحــتــفــالــيــة الــتي اقــامــتــهــا رابــطـة
ناسـبة يوم ركـز الثقـافي البغـدادي  اجلواهـري في ا

ي . راة العا ا
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أستـاذ أفالم التـحريـك في اجلامـعة االسـترالـية شارك
في الـندوة التـي اقيـمت عمـان مسـاء االحد بـعد عرض
فيـلم الـتحـريك (زيـتونـة) قـصة وإخـراج بـشرى نـيروخ
نتدى النقد الدرامي وبالتعاون مع جلنة ضمن فـعالية 

. سرح والدراما في رابطة الكتاب االردني ا

. أسـعد أيـامك هذا   صـفقـاتك اخلاصـة تـنجح كـثيـراً
. األسبوع االثن
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تـعيش حالـة عاطفـية غيـر مستـقرة و غيـر مثمرة. انت
محط كل األنظار اليوم.
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ـرحـلـة لـيس تـخـطـيـطـاً سـيـئـاً. يـوم الـتـريث في هـذه ا
السعد االربعاء.
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في الـعـمل لديك بـعض الـشكـوك حـول جناح اخلـطوة
التالية .رقم احلظ 2.
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مكن أن تـبعد بينك حاول أال تـدخل في خالفات من ا
وب اآلخرين. 
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ال تـقـدم عــلى شيء انت في شـك مـنه .الــكل يـريـد ان
يستمع آلرائك .
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ـالـيـة. أسـعد ال تـدع عـواطـفك تـتـحـكم في صـفقـاتك ا
أيامك هذا األسبوع الثالثاء.
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اتخـذ خطوات جـريئة عـلى أن ال ترتبك و أن ال حتس
بالرهبة .

Íb'«

  حاول عـدم االنـغمـاس كـليـا في حـياتك االجـتـماعـية
متناسيا متطلبات العمل.
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 اتـــبع حـــدسك فـــهــو لن يـــخـــذلك.و حــاول أن تـــهــدأ
وتستمع لشكوى والديك.
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 الـعـمل يـأخـذ الـوقت الـكـبـيـر من حـيـاتك مـؤخـرا.يوم
. السعد االثن
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احلب الــذي تـكــنه لــلـحــبـيب ســيــجـد اخــيـرالــطـريــقـة
ناسبة كي يعبر عن نفسه . ا

 u(«
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اكــــتب مــــرادف ومـــعــــاني
الـــكــلـــمـــات من اعـــلى الى
ـظـلـلة أسـفل في الـدوائـر ا
حتـــصـل عـــلـى الــــكـــلــــمـــة
ـــطــلـــوبــة(العـب ريــاضي ا

عربي لكرة القدم):
أحاجي

مدينة سورية في الشمال
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تداول مـعـجبـو الـفـنانـة الـلـبنـانـية
هيفاء وهبي صورا ومقاطع فيديو
لـها عـلى حسـاباتـهم اخلاصـة عبر
مواقع التواصل االجتماعي يظهر
احــتــفـــــالــهــا بــعــيـد مــيالدهــا في
بـــيـــروت بـــحـــضــور الـــعـــديـــد من

اصدقائها.
وارتــدت وهـــبي فــســـتــانــا اســود
ورقـصت عــلى عــدد من األغــنــيـات
ابرزها الـعب يال أل أل اه لو لعبت
يا زهر واغنية اجـمل عيون للفنان

صري عمرو دياب. ا
وكانت وهبي قـد احتفـلت منذ ايام
قـلـيلـة بـعيـد مـيالدها في الـقـاهرة
بـحـضـور والـدتـهـا وعـدد كـبـير من

اصدقائها ومحبيها. 

الى ذلك نــشــرت الــفــنــانـة
الـلــبـنــانـيــة سـيـريـن عـبـد
الــــــــــنــــــــــور صــــــــــورا من
حتــضـيــراتـهــا الســتـقــبـال

طفلها التي اختارت له اســـــم
كـرســتـيــانـو وذلك عــبـر حـســابـهـا
اخلـــــاص عــــــلى احــــــد مـــــواقـــــع

التواصل االجتماعي.
الــصــورة اظــهــرت الــتــذكــار الــتي
خــصـــــصــته لـه وهــو عـبــارة عن
وعــاء زجــاجـي صــغــيــر يــتــضــمن

احللوى.
وفي صـورة اخــرى ظـهــر الـتــذكـار
عــلـى شــكل كــرة حتـــتــوي حــلــوى
االطــــــــــــــفــال وعــلــقت عــلــيــهــا

قائلة: 
(ونــاطـرتـه مع قــلب بــالــلـون

االزرق).
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ـسـرح فــاعـلـيــة في نـضـوج خلـشـبــة ا
ـثل الــفـكـر االنــسـاني وتـكــويـنه النه 
حاجة انـسانية كـبيرة حسب مـعطيات
ـسـرحــيـة الـتي يــتم عـرضــهـا  فـهي ا
الـــلـــبـــنـــة االولى في تـــهـــيـــئــة االرض
الـــصــحــيــحـــة لــلــوعي اجلـــمــاهــيــري
ــسـرح الـعــراقي فـقـد وتـثـقــيـفه كـون ا
الـكـثـير من رصـيـده بـسـبب مـيوله الى
اعـتـمـاد بــعض الـنـصـوص الــهـزيـلـة 
وعــلى الــرغـم من ذلك هــنــاك بـصــيص
امل مـــســـرحـي يـــخـــرج من خالل اداء

مــسـرحـي جـاد وهــادف في بث ثـقــافـة
مـســرحـيـة جــديـدة ومـنــهـا مـســرحـيـة
(بوابة  (7تاليف الفنانة عواطف نعيم
واخراج سنان العزاوي الذي حتدث لـ
( الــزمـــان ) قــائـال ( عــرض مـــســرحي
تــشـكل مـن خالل مـخــلـفـات ونــتـاجـات
الشارع العراقي  التجربة ابتعدت عن
احملـلــيـة والــدائــرة الـصــغـرى  نــظـام
ــشـكالت ا الـعــرض الـدائــرة الـكــبـرى 
الـعربـيـة التي اسـست مـفاهـيم جـديدة
داخل الـــربـــيع الــعـــربي جـــعل الـــفــرد
يـصـاب بـعدم الـتـوازن وعـدم الـوصول

سرح الـعراقي  فهي والعـمل مؤثر بـا
جتـربــة جـديـدة تــعـيــدني الى مــرحـلـة
الــطــلـبــة ومــقــاعــد الـدراســة الــســاعـة
االولى جـســد ثم صـوت بـعـدهـا نـذهب
ــســرحــيـة الى الــتــمـريـن  دوري في ا
شخصية الـعراقي الذي عانى الويالت
واحلروب هـذا الـعـراقي الذي دافع عن
وطـنه بـاالخــيـر يـاتي داعش الى بـيـته
وهــــنـــاك مــــفــــاجــــاة اخــــرى فـي هـــذا

العرض). 
وحتـــدث الــــنـــاقـــد ثــــائـــر احــــمـــد عن
ــسـرحـيـة قـائال ( فــكـرة الـعـمل تـدور ا
حـول تـداعـيـات مـرحلـة مـابـعـد الـربيع
الـعربي ومـااصـاب الواقع االجـتـماعي
مـن ويالت في مـعــظم الـدول الــعـربــيـة
بــروز حـــركــات الـــتــطــرف االسـالمــيــة
وحتـول االنـسـان الـعـربي الى ضـحـيـة

وجـالد فـي ان واحــــــــــــد مـن حــــــــــــيـث
ضــغــوطــات االرهــاب ومــاتـبــعــهــا من
خـســائـر نـفــسـيــة ومـعـنــويـة ) وحـول
اسلوب اقامة التـمارين قال ( التمارين
تــعــتــمــد عــلى جـــمــلــة من الــتــقــالــيــد
ـــســرحــيـــة الــتـي كــانت ســـائــدة في ا
ـســرح الــعــراقي فــيــهـا مــراحل كــان ا
متالقا عبر وجود اسماء كبيرة واليوم
مـن خالل هــذا الــعــمل  احــيــاء هــذه
الـتـقالـيـد للـعـودة الى الـعصـر الـذهبي
سرحية للفرقة الوطنية للتمثيل ). و ا
من تمثيل نظـير جواد  عالء قحطان 
حـيــدر خـالــد  وسـام عــدنـان  يــاسـر

قــــــاسـم  اشــــــتي
مــــــــــحــــــــــيـي
وكــــاتـــرين

هاشم.
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ــصــري لـإلســكــواش حــصـــد لــقب ـــنــتــخـب ا العب ا
الــنــســخــة  15مـن بــطــولــة (كــنــاري وارف كالســيك)
لالسـكـواش الـتـي استـضـافـتـهـا لـنـدن مـؤخـرا وبـذلك
يـكــون اول العب عــربي يــحـصــد لــقب الــبـطــولــة الـتي

انطلقت عام 2004

ـثل االسـتـثـنـاء وتـمـثّل أمـنـيـة ألي 
ألدائــهــا). وحــول الــتــفـاصــيل الــتي
يــقــدمــهـا الــعــمل قــال خــولي (إنــهـا

: تقسم إلى قسم
رحـلـة ما قـبل وصـول هارون  قسـم 
الرشيد إلى الـسلطة حـيث يستدعيه
أخــوه الـهــادي ويـريــد عــزله قـبل أن

تتدخل اخليزران والدة هارون.
رحـلة الـثانـية تـستـعرض الـفترة وا
من تـولـيه احلــكم إلى وفـاته... ويـتم
فـيـها رصـد أوج احلـضـارة الـعـربـية
وأوج تـــــعـــــامـــــلـه مع احملـــــيـط ومع
ــــؤامـــرات صـــراعــــات الـــقــــصـــر وا
والدسـائس الـتي كـانت حتـاك ضده
ويـكــشف الـعــمل أيـضـا الــصـراعـات
للظـفر بقـلب الرشيـد وكذلك الصراع
مع زبـيـدة الـتي أرادت تـولـيـة ابـنـها

احلكم).
ــمـــثل عــلـى صـــعــيـــد اخـــر ظـــهـــر ا
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ـمثل الـسوري قـصي خولي حتدث ا
فـي تـــصـــريح عن شــــخـــصـــيـــته في
سلـسل األضخم لهـذا العام هارون ا
ــقـرر عـرضـه في رمـضـان الـرشــيـد ا
قبل وعن رأيه بالعمل والشخصية ا
الــتــاريــخــيــة الــتي يــؤديــهــا والــتي

وصفها باالستثنائية.
وأعرب خولي عن سعادته بـالتجربة
التي تـعني له الـكثـير مـعتـرفاً (بأنه
يـحـاول جاهـدا الـعـمل مع مـجـمـوعة
الـعـمل كـكل لـتقـد صـورة مـخـتـلـفة
وقراءة مغايرة لشخصية استثنائية
ولهـا حضـورها في الـتاريخ الـعربي

واإلسالمي).
وأضـــاف(مـــهم جـــدا احلـــفــاظ عـــلى
أهمـيـة الشـخصـية تـاريـخيـا ودينـيا
بــــحـــيـث ال نـــتــــجــــاوز شــــيـــئــــا من
عنة في سلمات ألنها شـخصية  ا

غربي أحمد احللو. رجل األعمال ا
الـى ذلك يــحـــرص الــفـــنــان مـــحــمــد
عـــســـاف عـــلى الــــســـفـــر الى بـــلـــده
فـــلـــســطـــ من وقـت آلخــر لـــزيــارة
عــائـلــته هــنــاك وذلك ألنه مــقـيم في
مـــديـــنـــة دبي بـــســـبب إرتـــبـــاطـــاته
الــفـنــيــة.وكـشف عــســاف عن زيـارته
لــلــقــدس من خالل نــشــره صــورة له
عـــبــر حــســـابه الــرســمـي عــلى أحــد
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وعـلق
عــلــيـهــا بــالــقــول: (يــتــجــدد الــقــلب
وتـــتـــجـــدد الـــروح بـــزيـــارة بـــهـــيــة

.( ساكن القدس فلسط ا
وكــان عـســاف أحــيـا مــطــلع الـشــهـر
اجلــاري حـــفال غــنــائـــيــا في إمــارة
الـفـجـيـرة ويـأتى هـذا احلـفل ضـمن
حـفـالت مـهـرجــان الـفـجــيـرة الـدولي
لـلــفـنــون وحـقـق من خالل احلـفل رد

فعل قويا.

الـسـوري  تــيم حـسن مع إبـنـيه ورد
وفهد في صورة جديـدة نشرها عبر
صـفـحـته اخلـاصـة عـلى احـد مـواقع
التـواصل اإلجتـماعي وهـو الظـهور
األول حلسـن مع طفـلـيه مـنذ زواجه
ـــــصــــريـــــة وفــــاء من اإلعـالمــــيـــــة ا
الـــكـــيالنـي في ايـــار/مـــايــو 2017.
الــصـورة ظــهــر فـيــهــا حـسن بـــلـوك
شــخـصــيـة جــبل الــتي يـؤديــهـا في
مــســلــسـل الــهــيــبــة والــذي يــصـور
وسم الثـاني منه حالـياً ويبدو أن ا
حـــسن كــان فـي نــزهـــة مع طــفـــلــيه
وعــلّـق عــلى الــصـــورة قــائالً: (الــله

يحفظكم).
واجنـب  حــــــسن  ورد وفــــــهــــــد من
ـمـثـلـة الـسـوريـة زوجـته الـســابـقـة ا
ة بـيـاعة الـتي إنفـصل عـنهـا عام د
2012  بــــعـــــد زواج إســــتـــــمــــر 10
سـنــوات وهي حـالــيـاً مــتـزوجـة من
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - خــرجت
الـنجمة األمريكية أولـيفيا مون عن صمتها
وردت عـلى كل الـشـائـعـات الـتي تـطـاردها
ــمـثل بـأنــهــا أقـامت عالقــة عـاطــفــيـة مع ا
األمـــريـــكي جـــاســـتـــ ثـــيـــروكس الـــزوج
الـسـابق لـصــديـقـتـهـا الـنــجـمـة األمـيـركـيـة
جـيـنــفـيـر أنـيـســتـون وذلك عـبــر حـسـابـهـا
اخلـــاص عــــلـى أحـــد مــــواقـع الـــتــــواصل
اإلجـتـمـاعي الـتـالي:(يـا الـهي هـذا غـباء ..
ـدونـ عــدم وضع اسـمي مع أرجــو من ا
اسم أحـد من الـذين ارتبـطوا بـصديـقاتي
رأة التي تفعل ذلك وترتبط باحلبيب أو فـا
الـــزوج الـــســـابق لـــصـــديــقـــتـــهـــا لــيـــست
مـحــتـرمــة). الى ذلك  أعــلن مـنــتج الـفــيـلم
الـصــيـني الــروسي (رحـلــة الى الـصـــــ
فاي 2) ألـيكـسي بيـتروخـ (أن النجم
توقع أن أرنـولد شـوارزنيغـر من ا
يـزور مـديـنتـي يكـاتـريـنـبورغ
ونــــــوفـــــوســـــيـــــبــــــيـــــرسك
الــــــــروســـــــيـــــــتــــــــ في
ســيــبــيــريـا فـي إطـار
جولته في روسيا).

هيفاء وهبي


