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رانيا فريد شوقي

سرحية (فالنة) لصق الترويجي  eOL²∫ا  qLŽ

{ لـوس اجنلوس - وكاالت - قالت رئيسة
الـترفيه في شبكة (إيه.بي.سي) كاري بيرك
(إن حـــفل جــوائــز األوســكـــار لن يــكــون له
مـقدم رسمي هـذا العام وذلك لـلمرة الـثانية
فـقط في تاريخ احلـفل).وأضافت بـيرك في
تـصـريح(أن الـفـعـالــيـة الـتي تـنـظم يـوم 24
شـباط سـتـتـخـلى عن مقـدم احلـفل وتـكـتفي
ــمـثل ـقــدمي جــوائـز األوســكـار).وكــان ا
الـكومـيدي كـيفن هـارت اعتـذر في ديسـمبر
كـــانــون األول عن تـــقــد حـــفل األوســكــار
ثـلي ـقبل بعـد أن عاودت تغـريدات عن ا ا
ســبـق وأن كــتـــبـــهــا الـــظـــهــور بـــقـــوة عــلى
اإلنـتـرنت.ولم يـنظم حـفل جـوائـز األوسـكار
متد دون مـقدم إال مرة واحدة في تـاريخه ا
مــــــنــــــذ 91 عــــــامـــــــا وكــــــانـت في عــــــام
وقالت بيرك (إن اتخاذ القرار جاء.1989
بــعــد مـا وصــفـته بــالــفـوضى الــتي أعــقـبت
انسحاب هارت وبعد محاولة إلحياء فرصه
في تـــقـــد احلـــفل).وأضـــافت مـــخـــاطـــبــة
الــصـحــفــيــ في اجــتـمــاع جــمــعـيــة نــقـاد
الـتلـفزيـون في ضاحـيـة باسـادينـا في لوس
ـــيـــة فـــنـــون وعـــلــوم اجنـــلـــوس( أن أكـــاد
الـسينما التي تمنح جوائز األوسكار وعدت
ــاضي بــأال شـــبــكــة (إيه.بي.سـي) الــعــام ا
تـزيد مـدة بث الـتـلفـزيـوني لـلـحفل عن ثالث
سـاعات أي أقل بثالث دقـيقة عن األعوام
ـاضـيــة).وتـابـعت( لـذا أعـتـقـد أن الــقـلـيـلـة ا
ـنتـجـ اتـخـذوا قـرارا حكـيـمـا بـأال يـكون ا
هـــنــــاك مـــقـــدم لــــلـــحـــفل
والـعودة إلى أن يكون
الـــــــنــــــــجـــــــوم هم
ــــــقــــــدمــــــون ا

واألفالم).
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أستـاذ النانـو تكـنولوجي في جـامعـة ماليا في مالـيزيا
حل ضــيـــفــا عـــلى بــرنـــامج (اطــراف احلـــديث) الــذي
تعـرضه قناة (الشـرقية ) مسـاء كل احد ويعاد عرضه
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ؤرخ الـعراقـي حاضـر في ندوة (الـعراق ي وا االكـاد
) الـتي اقيمت ضـمن فعـاليات ـستشـرق في كتـابات ا

معرض بغداد الدولي للكتاب. 
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ــصـريــة تـســتـــــــــعــد لـتــصـويــر دورهـا في ـمــثـلـة ا ا
قرر عرضه برمضان مسلسل (قيد عائلي) الذي من ا
ــقــبل و يــشــارك فى بــطــولــته مــيــرفت أمــ وعــزت ا

العاليلي.  
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ـاضي ـغـتـرب اقـيـمت له الـسـبت ا الـروائي الـعـراقي ا
جلـسـة حواريـة ضمن فـعالـيـات معـرض بغـداد الدولي

للكتاب.                               
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الكـاتبة العـراقية صدرت لهـا عن دار شهريار لـلطباعة
والنـشر مـجمـوعة قـصصـية بـعنـوان (سيـارة مكـشوفة

في يوم مشمس) تضم 25 قصة قصيرة.

‘dÞ_« UOKO

ـمثـلـة الـسوريـة عـادت إلى مـقر ا
إقامـتهـا في بيـروت بعد انـتهـائها
من تـصويـر كـامل مشـاهـدها من
مــســلـــسل (حــركــات بــنــات) في
دمـشق وهــو من تـألــيف ســعـيـد
حناوي وإخراج محمد معروف.
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الشاعر االردني الراحل تقيم له وزارة الثقافة االردنية
ــلـكـي. ويـتم خالل ــركـز الــثـقــافي ا حــفل تـأبــ في ا

التأب عرض فيلم وثائقي قصير عنه.
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الـكاتـب االردني  صدر لـه كتـاب بـعـنـوان (الـعـائدون..
التـطرف في السجون ب احلجر األيديولوجي وبرامج
التـأهيل) عن دار الـشروق لـلنشـر والتـوزيع في عمان

ورام الله.
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اخلــامس تــمـــهــيــداً لـــبــدء الــعــروض
اخلـــــاصــــــة بــــــهــــــا خالل الــــــفــــــتـــــرة
ـقـبـلـة.وعـبّــرت شـوقي عن سـعـادتـهـا ا
ـصـري يـحيى ـمـثل ا بـالـوقـوف أمـام ا
ـسرحـيـة مشـيرة إلى الفـخراني  في ا
ـــوافـــقــة عـــلى (أنـــهـــا لم تـــتـــردد في ا
ـشـاركـة في الـعـمل لـعـشـقـهـا الـكـبـيـر ا
للـمسـرح وحرصـها عـلى تقـد أعمال
هــادفــة تــمــتّـع اجلـمــهــور).كــمــا أمــلت
ــســرحــيــة شــــــــوقي في (أن حتــظى ا
عـلـى قـبـول واســتـحــسـان اجلــمـهـور)
الفــتـة إلى (أنــهـا جتــسـد خالل أحـداث
ـســرحـيـة شـخــصـيـة اإلبـنــة الـكـبـري ا

للملك لير).
ـلك لـيـر) إخـراج تــامـر كـرم تـرجـمـة (ا
فــاطــمــة مــوسى ومن بــطــولــة يـحــيى
الـفـخـرانـي رانـيا فـريـد شـوقـي ريـهام
عـبـد الـغـفــور في دور االبـنـة الـوسـطى
للـملك لـير نـهى عابـدين في دور االبنة
الـصـغـرى بـاإلضـافـة إلى مـحـمـد فراج

وعباس أبو احلسن.
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ـصـريـة رانـيـا فـريد ـمـثـلـة ا تـواصل ا
شــوقي الــتــمــريــنــات الــتــحــضــيــريــة
لك لير) بشكل مكثف على سرحية (ا
ــنـطـقـة الـتـجـمع مـسـرح كـايـرو شـو 

{ لوس اجنـلوس - وكـاالت - قـالت زوجة
ليـندزي بـكنـجـهام عـازف اجليـتار الـسابق
في فريق فـلـيتـوود مـاك (إن زوجهـا خضع
ا اضي  جلراحة قلب مـفتوح األسـبوع ا
أضر بـأحبالـه الصوتـية).وأضـافت زوجته
كـريــســ عـلـى فـيــســبـوك (أن بــكــنـجــهـام
ــنــزل كــمــا نــشــرت صــورة يــتــعــافى في ا
غـني وكاتـب الكلـمات الـبالغ من لزوجـها ا
ـستـشفى. وجرى العمر 69 عاما في زي ا
فترض أن يحييها تعليق حفالت كان من ا
فـرده).وقـالت كريـسـ (وعلى بكـنـجهـام 
الرغم مـن أن القـلب بـخـيـر إال أن اجلـراحة
أحلـقـت ضـررا بــاألحــبـال الــصــوتــيـة. ولم
يـتـضح إن كـان هــذا الـضـرر دائـمــا لـكـنـنـا
نأمل أال يكون كذلك).وكان آخر مرة يشارك
فـيهـا بـكـنـجـهـام فـريق فـلـيـتـوود ماك عـلى
سرح خالل حفل خـيري في نيويورك في ا
كــانــون الـــثــاني عــام 2018 عــنــدمــا كــرم
وسيقيون الـفريق الذي يضم أعضاء من ا

نـاسب محـققا ـكان ا تـخدمك الـظروف وجتـعلك في ا
النجاح.رقم احلظ.2
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ـة اعـتـقدت أنك تـعـاد إلى طـاولـة الـبحـث مشـكـلـة قـد
سويتها إال أنك تتخلص منها.
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 تـسـتـغل الـفـرص وحتـقق الـنـجـاح بـدون أن تـتـعرض
. ربكة التي الزمتك طويالً للظروف ا
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ــكن في هــذه الــفــتــرة إذ إنك تــســتـقــطب كـل شيء 
اإلعجاب والتأييد واألرباح. 
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2019 هي بــالــنــســبــة لك ســنــة احلظ الــتــصــاعـدي
والتخلص من األزمات.
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ـتـازاً فتـلـتقط الـفرص يبـدو اإللـهام قـويـاً واحلدس 
ناسب.  ناسبة في الوقت ا ا
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ــشـاكل واخلـيــبـات. يـوم نـهــايـة مـعــانـاة طـويــلـة من ا
السعد االربعاء.
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قــد يـعـاكـسـك احلظ ويـخـفف من انــدفـاعك في بـعض
األحيان.رقم احلظ 34.
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ال شك أنك مررت بـتجارب صعبة إال أنك اآلن تتحرر
من كل هذه األعباء .
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ـسـار.يوم تمـر بـتـجـارب وظـروف اسـتـثـنـائـيـة تـغـيّـر ا
السعد االربعاء.
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تــســتـعــيــد الــثــقــة بــاحلـيــاة وال شـيء يـعــيق حتــركك
وجناحك وثقتك بالنفس.
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تــغـيّــر االجتـاه. فــمــا كـان يــرضـيك فـي الـســابق قـد
حتذفه من حياتك اآلن. 
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدائـر الـداخلـيـة حول االرتـكـاز حتصل
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wÐdŽ wzULMOÝ Ãd

1- مرض خطير
2- حركة شعبية
3- روابط االمور

4- موسيقي عربي راحل
5- اداة مخبرية
6- ضيق مفاجيء
7- يخمد ويفشل
8- مدينة فلسطينية
9- يرفع عن ساعده

10- رقبة
ية 11- قارة عا
12- خمول

13- لقلب لسياسي دولي
14- مدينة سعودية
15- سورية اثرية

16- حصاد

Issue 6271 Tuesday 12/2/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6271 الثالثاء 6 من جمادى االخرة  1440 هـ 12 من شباط (فبراير) 2019م

حملـمـد خــلـيل كـيـطــان و(طـبـيـبك في
جيـببك) حملمـد فلـحي و(الشك ظـلمة
وقـاتل  مـحتـرف) لـسـعـاد اجلـزائري
و(دعــونـــا نــحــلم لــصـــالح الــصــحن
ـيتا فـيزيقي في ليـالينا) و(التخيل ا
لنعـيم عبـد مهلـهل و(هذيان مـهاجر)

لعادل كاطع العكيلي .
و(فـي دنـــيـــا الــــله) كـــتـب طه جـــزاع
(اخلـاص والــعــام وفـضــائح األنـام).
وهـنـاك حتـقـيق عن(كـيف تـتـعـامـل
مع زمـــــــيـــــــلك فـي الـــــــعــــــمـل?).وفي
(سـيــكـولـوجــيـا) كـتب قــاسم حـسـ
صــالح عن (يــونس بــحــري..صــديق
هــتــلــر الــذي مــات مــعــدمــا! حتـلــيل
سياكولوجي).وهـناك (مشاهدات من
بـالد الــيـــابــان) بـــقـــلم خــالـــد جــواد
ــلــوك) عــنــون شـــبــيل.وفي (دنــيـــا ا
ابــراهـــيم خـــلـــيل الـــعالف مـــقــالـــته
بـ(وصــــيــــة مــــلك البـن).وفي (دنــــيـــا
اجلــــوائـــــز) هــــنــــاك وقـــــفــــة عــــنــــد

(ترشيحات االوسكار 2019).
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ـمــثـلـة الـسـوريـة  جـيــني إسـبـر مـا نـشـرته نـفت ا
صفـحـات مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي وتـنـاقله
تـابـعـ حـول ارتبـاطـهـا.وقـالت إسـبر عدد مـن ا
(لم أرتـبط ولم أخطب ولم أتزوج وكـل ما يشاع
ـوضـوع شـائـعـة وعـنـدمـا يـحـصل حـول هذا ا
ـوضوع بالفعل فسأصرح به على العلن هذا ا
ألنه لــيس تــهــمــة).وأشـارت إلـى (أنـهــا تــفــكـر
حـالـيـاً بـأمـرين فـقط األول عـمـلـهـا ومـهـنـتـهـا
والثـاني االعـتـنـاء بـإبـنتـهـا سـانـدي). درامـياً
تصـور إسبـر مـشاهـدها في بـطولـة مسـلسل
سـالسل ذهب مع اخملـــــرج تــــامـــــر إســــحق
وســـبق لـــهــا أن شـــاركـت في لـــوحــتـــ من
لــــوحـــات كــــونـــتــــاك مع اخملــــرج  حـــســـام
الــرنـتــيــسي وخــمـاســيــة حب لإليــجـار في
مـــســلـــسل عن الـــهـــوى واجلـــوى عــلى أن
سـلـسالت الـبدويـة قـريـباً. تلـتـحق بـأحـد ا
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بـاشرة لبـرنامج (فـرسان القـصيد) ا
ـــلك عــبـــد الــعـــزيــز لألدب جـــائــزة ا
الشـعبي الـذي يعـرض على قـناة (ام
بـي سي) وقـــــدم خـالل إطاللـــــتـه في
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ــطــرب حــا الــعــراقي في يــحــيي ا
بغداد حـفال في عيـد احلب اخلميس
ـــقـــبل بــعـــد غـــيــاب 15 عــامـــاً عن ا
احلفالت وقال في تصريح (سعادتي
كـــبــيـــرة بــوقـــوفي أمــام اجلـــمــهــور
الـعـراقي فـي بـغـداد احلب والـسالم
بعد غيابي عنهم 15 عاماً وتفاؤلي
قبلـــة أن تكون األيام كبير بالفترة ا
ـقـبـلة جـمـيـلـة وسـعـيـدة في جـميع ا
أنـحـاء الـعــراق لـيـعم األمن والـسالم

واحملبة دائماً).
ووصل العـراقي الى بـغداد قـبل ايام
ـطـرب قــصي وسـيـقـدم ومـعه ابــنه ا
الــعـراقي مــجـمـوعــة كـبــيـرة من أهم
مواويله وأغنياته اجلديدة واحملببة
ـفاجآت عدة لدى اجلمـهور واعداً 
ســيـكــشف عــنـهــا خالل احلــفل أمـام
اجلـمـهــور احلـاضـر في احـد نـوادي

بغداد الترفيهية.
وحل الــعــراقي مــؤخـراضــيــفــاً عـلى
احلـــلـــقـــة الـــرابـــعـــة من الـــعـــروض

بـــشـــكل كـــبــــيـــر. وأبـــدى الـــعـــراقي
(سعـادته بلـقاء اجلـمهـور السـعودي
ــشــاركـة بــ أهل في الــبــرنــامج وا
القصيد والشعر والكلمة اجلميلة).

ــواويل الــبــرنــامج مــجــمــوعــة من ا
واألغـنـيـات وسـط أجـواء حـمـاسـيـة
وتــفـاعل وإعــجـاب جلــنـة الــتـحــكـيم
واحلضور من اجلمـهور الذي تفاعل
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عن (بـابل لـالعالم) صـدر عـدد
جـديـد من (دنـيـا) وهي مـجـلة
شامـلة تعـنى بشـؤون احلياة
يـرأس حتــريـرهــا الـصــحـفي
زيــــد احلــــلـي الــــذي عــــنـــون
افـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــته بـ(بـــــرغم
حــقــدهم..تــسـتــمــر دنــيـا في

دنيا النجاح).
وفي (كـوالــيس دنـيــا) يـدلي
مـجيـد الـسـامـرائي بـأطراف
احلـــــديث لـ (دنـــــيـــــا).وضم
الــــــعـــــــدد اعــــــمــــــدة عــــــدة
منها:(مساج العقل) السماء
مـحـمـد مـصـطـفى و (كـارثة
التلفزيونـات العربية) لكرم
نـــعـــمـــة و(مـــلـك لـــســـاعـــة
واحــدة) لـــرضــا االعــرجي
و(اطـــفــالـــهم واطــفـــالــنــا)
لـــهـــادي حـــسـن عـــلـــيــوي
و(مــــعـــالـي ربـــة الــــبـــيت)
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ـتـحـدة. وبـعـد ذلك بـريـطـانـيـا والـواليات ا
بيوم جرى اسـتبعاد بكنـجهام من جولة
الـــــفـــــريق لـــــعـــــامي 2018/2019 وقــــال
بـــكــنـــجـــهـــام (إن الـــســـبب هـــو خالف مع
ــغـنـيــة في الـفـريق حـبـيــبـته الـســابـقـة وا

ستيفي نيكس). 
قاضاة فليتوود ماك فيما وقام بكنجهام 
بـعــد بــتـهــمـة مــخــالـفــة الـعــقــد وأعـلن في
ديـســمــبـر كــانـون األول تــســويـة الــدعـوى
دنية بـعيدا عن ساحـات القضاء.وقالت ا
ـنـصـرم صـعـبا كـريـسـ (كـان الـعـام ا
ومــفـــعــمـــا بــالـــتــوتـــر بــالـــنــســـبــة
ألسرتنا.لكن ورغم كل هذا يفوق
امتـنـانـا لـلـحيـاة كل الـعـقـبات
الــتي نـــواجــهــهـــا في هــذه
الــــــلـــــــحــــــظــــــة. نـــــــحن
مــحـــظــوظـــون جــدا
لـكـونه عـلى قـيـد

احلـــيــاة).
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حـصـدت مـسـرحـيـة ( فالنـة ) لـلـفـرقة
الـوطـنـيــة لـلـتـمــثـيل الـتـابــعـة لـقـسم
سرح سـارح في دائرة السـينمـا وا ا
ـهـرجـان الـعــراقـيـة عـلى جـائــزتـ 
ــسـرحـي الـدولي الــذي اقـيم (اوال) ا
ـلــكـة الــبـحــرين لــلـفــتـرة من 3 فـي 
الى9  شــبــاط اجلـاري .. حــيث نـالت
ـثلة مـثلة االء جنم جـائزة أفضل  ا
والـفـنـان باسـل شبـيب جـائـزة افضل
ـــســرحــيــة ــثل عن دورهـــمــا في ا
ذاتـــهـــا الــــتي هي من إخـــراج حـــا
عـــودة وتـــألـــيف الـــكـــاتب هـــوشـــنك
وزيـــري وانــتـــاج دائــرة الـــســيـــنــمــا
والتي شاركت سـرح لعام 2018  وا
ـهـرجان بـدعوة خـاصـة و جهت في ا
من قبـل إدارته للـدائرة و دخلـت حيز
الـتـنــافس مع دول عـربـيــة واجـنـبـيـة

.. مـحترفـة لتـحصد هـات اجلـائزت
وهي اجلـائـزة الـثـانـيـة لـلـفـنـانـة االء
ثلة جنم بعد فوزها بجائزة أفضل 
سـرحي الدولي في مهـرجان أربـيل ا

.
وبـاركت نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ
لـفـريق مـســرحـيـة (فالنـة) حـصـادهـا
ــسـرحــيــة بــطــولــة : بــشـرى هــذا.وا
إسمـاعيل و االء جنم و بـاسل شبيب
وعـمـر ضـيـاء الــدين  ديـكـور مـحـمـد
الــنــقــاش  اضــاءة عــلي الــســوداني
ـــســـرحــــيـــة حملـــمـــد ســـامي ادارة ا

ومؤثرات مهدي عباس.
ـوقع الـرسـمي وفي اتـصـال هـاتـفي ا
ـخـرج الـعـمل حـا عـودة لـلـدائـرة 
سرحي مباشرة بعد تقد العرض ا
قـال(مـشـاركـتــنـا في مـهـرجـان (اوال)
ــســـرحـي الــدولـي الـــذي يــقـــام في ا
ـلكـة الـبـحـرين تـاتي تلـبـيـة لـدعوة

ولـــد ذكـــر يـــحـــمل اســـمه مـن بـــعــده
فيـحمل زوجته الـذنب ويعتـبرها هي
السبب في عدم حصول ذلك ويحاول
الـنـيل مـنـهـا ومن بـنـاته الـست حـتى
انـه يـرفض أن يـدعـوهن بـأسـمـائـهن
مـناديـا اجلـميع بـاسم فالنـة كانـتزاع
لـهــويـاتـهن اخلــاصـة. ولـكـن الـقـصـة
الــرئــيــسـيــة ضــمن احلــكــايـة هي ان
فالنـة والـتـي تـمـثل جـمــيع الـفالنـات
األخـرى متـزوجة من رجل عـاجز مـنذ
ان كان عمرها 15 عاما وعاشت معه
20 عـامـا لم يـكـن زوجـا لـهـا وال مـرة
واحـدة طـيلـة هذه الـفـترة فـهو عـاجز
تـــمـــامــــا عن ان يـــقـــوم بــــواجـــبـــاته
الـزوجـيـة كـرجـل. بـاإلضـافـة إلى ذلك
يـنـفس الـرجل عـن خـيبـاتـه واحبـاطه

عن طريق ضرب زوجته. 
الحـقا تـصاب الـفالنة بـالصـدمة ح
تكـتـشف بـأن زوجهـا الـعـاجز يـلـتقي

ـهــرجــان الى دائـرة قــدمـتــهــا ادارة ا
ـسرح / الـفرقـة الوطـنية الـسيـنما وا
لـلـتمـثيل .. حـيث قـدمنـا يوم الـثالثاء
2019/2/5 مــسـرحـيــة ( فالنـة ) عـلى
خـشـبـة مـسـرح الـقـاعـة الـثـقـافـيـة في
ــلـــكــة الــبـــحــرين الـــشــقـــيــقــة .. و
اســتــطـــعــنــا ان نـــســتــقـــطب أنــظــار
اجلـمهـور احلاضر و نـنال اعـجابه ..
هتـمون بالشان الفني و كذلك اشاد ا
سـرح باهمية النقاد و اخملـتصون با

العرض فنيا وجماليا).
ـهـرجـان ضم عـددا من واضـاف (ان ا
ـسـرحــيـة احملـتـرفـة من دول الـفـرق ا
متنوعة منهـا ايطاليا روسيا  عمان

و السعودية الى جانب العراق).
ــســرحــيـة وعـنــد ســؤاله عن فــكــرة ا
أوجــز قـائـال (حـكــايــة الـعــرض تـدور
حول عائلة عـراقية مكونة من اب وام
وست بنـات يتـمنى االب ان يـكون له

بـنـساء أخـريات فـبـدأت تتـساءل عـما
كان يـفعـله معهن وهـو العـاجز? كيف
يـسـتطـيع فـعل مع نـساء أخـريـات ما

عجز من فعـله معها طوال 20
عــــــــامل ? لــــــــكن الــــــــرجل
يـفـــــــشل مع عـشـيـقته
مــثـلــمــا فــشل طـوال
20 عاما مع زوجته

فالنة. 
بــــعـــــد أن يـــــعــــود
الـزوج مـتـأخرا في
إحــــدى الــــلـــيــــالي
ـة شـاعــرا بـالــهـز
يـــــبــــــدأ بـــــضـــــرب
زوجـــته بـــقـــســوة.
فـتقـرر فالنة قـتله
ولكن ح تدخل
الـغـرفـة تـكـتـشف
بانه قد انتحر).


