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ـمـثـلـة إنـتـصـار الى بـطـولـة إنـضـمـت ا
مـســلـسل (روحـ فـي زكـيـبـة) والـذي
ـقـرر إنـطالق تـصـويـره األسـبوع من ا

قبل. ا
سـلسل بروفـات يومية ويعقـد صناع ا
من أجل الــتـحـضـيــرات األخـيـرة قـبل
بـدء تــصــويــر الــعــمل وإخــتــيـار بــاقي
ـشـاركـ في الـبطـولـة بـعد ـمـثلـ ا ا
ـيرغـني أوس أوس إنـضـمـام حـمـدي ا
نـهـى عـابـدين هــايـدي رفــعت بـيـومي
فؤاد وأحمد عبد الله محمود والعمل
من تألـيف لؤي الـسيـد وإخراج مـحمد

مصطفى.
من نــاحــيـة أخــرى تـواصـل إنـتــصـار
سرحية ريـا وسكينه التي التحضيـر 
ــصـريـة ـمــثـلـة ا ـشــاركـة ا تـقـدمــهـا 
بـدريـة طلـبـة ويـنطـلق عـرضـها
مـع أول أيـــــــام عــــــــيـــــــد
ـــقــبل األضـــحى ا
مــن إخـــــــــــــــراج
حسام الدين

صالح.
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ـطــربـ بــاسم الــعـلي ـطــــرب الــعـراقـي احــيــا مع ا ا
وفـاروق اخلـطيب حـفل (جيل الـتسعـينـات) الذي اقيـم

اضية في احد نوادي بغداد. اجلمعــة ا
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ي االردني الـقى محـاضـرة بـعنـوان (احلِـجاج االكـاد
ـعري) ضـمن مـفردات مـهـرجان في نـثر أبي الـعالء ا
اإلبــداع األدبي الــنــقــدي الــرابع الــذي تــقــيـمـه رابــطـة

الكتاب/ فرع جرش .
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طـرب السوري يـحيي يوم غد اجلـمعة حـفال فنيا في ا
احدى قاعات اربيل .
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عـصــام الـتي أداهــا عـلـى مـدار تــسـعـة
أجــزاء من مــسـلــسـل  بـاب احلــارة  لم
يـكـن الـهــدف مــنــهــا الــتــرويج لــتــعـدد
رأة بل الـزوجات أو تـعـنـيف ا
إن إظـهـار هــذه الـشـخــصـيـات
ا يـكون الـهدف في الدرامـا ر
مـــــــنه هـــــــو اإلضــــــاءة عـــــــلى
التصرفات السـلبية وإظهارها

للجمهور). 
عـــلى صـــعــيــد اخـــر يــنـــشــغل
ـطرب مـجد الـقـاسم بألـبومه ا
الــغــنـائي اجلــديــد اذ انه بـدأ
فى تسجيل األغـاني ويتعاون
فيـها مع الشـاعر صالح عـطية
وزع ـلحـن تامـر كـروان وا وا
حـمادة عـصمـت. وكان الـقاسم
قـد اطـلق مـؤخرا كـلـيب أغـنـية
نكتة بايخة والتي حتمل إسم
ألـبــومه الـغـنـائي الـذي طـرحه
. واغــنــيــة نــكــتـة مــنــذ عــامــ
بــايــخــة من كــلــمــات الــشــاعـر
صالح عـطــيـة أحلــان الـســيـد
راضي توزيع نوار الـبحيري
أمـا الــكــلـيب فــهــو من إخـراج

متيم السراج.
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ـمـثل مـيالد يـوسف فـي إحدى كـشف ا
الـبـرامج الـتـلـفـزيـونـيـة (أن شـخـصـية
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UN{d  sŽ روايـة بـنـفـس الـعـنـوان قـصـة شـابـة
تــدعى هـانــا تـنــهي حـيــاتـهـا بــقـطع
شـــــرايـــــ رســــغـــــهـــــا فـي حــــوض
وسم االسـتحـمـام في آخـر حلـقـات ا
األول.وقـالت الـشـركة عـبـر حـسـابـها
عــلى تـويـتــر (إنـهـا تــلـقت نـصــيـحـة
خبـراء في مجـال الطب وقـررنا نحن

{ لـوس اجنـلــوس - وكـاالت- قـالت
شــركـــة نــتــفــلــيــكس لــبث احملــتــوى
الترفيـهي على اإلنتـرنت (إنها قررت
حـذف مشـهـد مـؤلم مـثيـر لـلـجدل في
مـســلـســلـهـا ( 13ريـزونـز واي) "13
سلسل. سببا "يصور انتحار بطلة ا
ـسـلـسل الذي يـسـتـند إلى ويـحكي ا

ؤلف بـراين يـوركي ومـنتـجو 13 وا
ـــشــهــد الــذي ريـــزونــز واي حــذف ا

تنهي فيه هانا حياتها). 
وعــــلى الــــرغم مـن إشـــادة الــــنـــقـــاد
ـسـلسـل فإنـه واجه انـتقـادات من بـا
جـماعـات من بـينـهـا جـماعـة مـجلس
اآلبــاء الـتــلـفــزيــوني الـذي يــقـول إن

. راهق جد انتحار ا سلسل  ا
شهد بـالترحاب وقوبل قرار حـذف ا
من مـجلس اآلبـاء الـتـلفـزيـوني الذي
يــضــغـط عــلى نـــتــفـــلــيـــكس حلــذف
ــــــســـــلـــــسـل تـــــمــــــامـــــا مـن عـــــلى ا
مـــنـــصـــتــهـــا.وقـــال اجملـــلس (أقــرت
نـتـفـلـيـكس أخـيـرا بـالـتـأثـيـر الـضـار
الـــذي يـــلـــحــقه احملـــتـــوى الـــقــاسي
كــمـشــهـد االنــتــحـار في  13ريـزونـز

واي بالصغار).
وخــلــصت دراســة أمــريــكـيــة إلى أن
حـاالت انـتـحـار الـشـبـان األمـريـكـي
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طربـة اللبـنانية مـيريام فارس مرّت ا
بـفـتـرة عـصـيـبـة جـدًا في عـام 2018
بسـبب مرضـها حـيث ابتـعدت لوقت
طـــويل عـن األضـــواء والـــنـــشـــاطــات
الفنية وللمرة األولى ومن خالل لقاء
صحفي مع مجلـة سيدتي كشفت عن
تفـاصيل جـديـدة خاصـة بتـلك الفـترة
باإلضـافة إلى سـبب إخفـائهـا طبـيعة

رض عن اجلمهور. ا
وعلـقت فارس عـلى تلك الـفتـرة قائـلة
(فـضـــــلت الـصــمت وعــدم إخـبـار أي
أحـد بطـبـيـعـة مـرضي ولـقـد تـعـلمت
ذلك من خالل  16عامًا من الـعمل في
الوسـط الفـني وكل الـشـائـعـات التي
انتـشرت حـول مـرضي زادتني يـقيـنًا

ــــرض بـــســــيط أن ا
وســـــــــــيـــــــــــزول مـع

الوقت).
وأضافت (كنت أتألم
بـصمـت وفقـدت األمل
في وقـت من األوقــــــات
في أن أعــــود مــــجــــددًا
ــسـرح لـلــظـهــور عـلى ا
رض ولم بسبـب شدة ا
أكن أتـوقع أن يــحـدث أي
مـن هـــــــــذه األمـــــــــور لي
لـــكــــنـــني في الــــنـــهـــايـــة
اســـــــتــــــفــــــدت مـن هــــــذه
الــتـــجــربــة أنـه ال يــوجــد
هناك ما يستحق الغضب

من أجله).

يــجـد الـنــاس فـيك ســحـر ال يـقــاوم. اسـتــغل إعـجـاب
احمليط بك و برهن وجهة نظرك .
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الــفــرص الــعــظــيــمــة ال تــأتي الى مــرة او مــرتــ في
احلياة.رقم احلظ.2
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 إنك مــرح وحـسّــاس  و تــمـلـك الـكــثــيـر من الــطــاقـة
اآلسرة .رقم احلظ 9.

—u¦ «

ـناسب أبق عـيـونك وآذانك مفـتـوحـة على الـشـخص ا
ناسب. في الوقت ا
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ال تـصرف انـتبـاهك بسـهولـة عن األمور احملـيطة بك 
و أمعن النظر في كل التفاصيل .
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الكـلمـات الصـحيـحة سـتعـبّر عن نـفسـها. اجلـو مهـيأ
لعالقات اجتماعية أو غرامية.
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ال تتوقع الـكثير من بذل القليل من اجلهد كن صبورا
.يوم السعد االربعاء.
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ال تــكـن مــتــردد في طـــلب حــقــوقـك مــادمت قــد أديت
واجبك على اكمل وجه .
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ال تتعامل مع االمـور بعصبية مطلقة . ستحصد ثمار
جهودك في وقت قريب.

bÝô«

تـوقّع الفـرص للـرومانسـية  قـد يخـفق القـلب اليوم و
يطرق احلب الباب . 
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الـشـريك يـؤمن لك جــو مـنـاسب لالبـداع ال تـدع هـذه
الفترة من حياتك تضيع سدى .
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شي ألنها ستساعدك على عليك ان تـمارس رياضة ا
االسترخاء و رؤية االمور بوضوح .
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اكــتب مـــرادف ومــعــاني الـــكــلــمــات
ــدونــة ادنــاه افــقـــيــا فــقط.وضــمن ا
خانـات الدوائر حتـصل عـلى الكـلمة

طلوبة: ا
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1- الرهبة
2- من اعضاء اجلهاز الهضمي

3- طراز طائرات حديثة
4- مطربة مصرية

5- ماركة الكترونيات
6- مدينة فرنسية
7- شهب سماوية
8- دولة عربية
9- دولة اسيوية

لحمة االلهية 10- شاعر ا
11- عاصمة عربية

12- سيارة يابانية الصنع
13- نقاسم بالشيء

مـثـلة الـسوريـة تـلقت تـعازي الـوسط الـفني الـسوري ا
لـوفـاة والـدهــا عـدنـان.سـائـلـ الـلـه تـعـالى ان يـسـكـنه

فسيح جناته.

اضي على مسرح اخملـرج االردني عرضت له االحد ا
لك عبد الله الثاني الشـاعر حبيب الزيودي في مركز ا
الثـقافي في الـزرقاء مسرحـية ( قالدة الدم )  لـلكاتب

هزاع البراري .

رئـيـــس جـمـعـيـة الـتـشكـيـليـ الـعـراقيـ ادار الـسبت
ـنـاقـشـة الـنـظـام الداخـلي ـاضي الـنـدوة اخلـاصـة   ا

للجمعية وبحضور اعضائها.

النـاقد السـينمائي الـعراقي تلقى
الـتـهـاني من اقـربـائه واصـدقـائه
ـته نـادين من كـلـيـة بـتـخـرج كـر
الـــــهــــــنــــــدســـــة بــــــاجلـــــامــــــعـــــة
مع تمـنيات بالتعي التـكنولوجية

والنجاح في احلياة العامة.
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ي الــعــراقـــي صــدر لـه عن مــكـــــــــتــبـة االكـــــــــــاد
دجلــــــــة كـتاب بـعــــــنوان (شـخــــــــــصـيـات عراقـية
فـي وثــــائـــــــق بـــــريــــطــــانــــيــــة  1923- أعـالم واليـــة

وصل). ا

مريام فارس

سابقة بأوشـحة فلسطينية. نتائج ا
ويـقـول مراد بـإعـجـاب( كـنت فـخوراً
تسابق الوحيدين بهم لقد كانوا ا
الـــذيـن أصـــدروا بــــيـــانــــاً لــــصـــالح
).وفي ذلك الوقت قال الفلـسطـينيـ
ـــســـؤول عن تـــنـــظـــيم مـــســـابـــقــة ا
يـوروفـيـجن إنـه سـيـحـقق في سـبب

تصرفات الفرقة بتلك الطريقة.
ويـقــول بـشـار( لم يـكـن ذلك هـجـومـاً
على أي شخص بل كان تضامناً مع

.( الفلسطيني
كــان أداء فـــرقــة هــتــاري أحــد أكــثــر
األعمال الـتي تمت اإلشارة إلـيها في
مــسـابــقــة األغـنــيـة األوروبــيـة لــهـذا
العام.وقام بشار مـؤخراً بأداء أغنية

معهم على التلفزيون األيسلندي.
ونـشـأ مراد في أسـرة مـوسـيـقـية إذ
كـــان والـــده أحـــد مـــؤســـسـي فـــرقــة
صـابـرين مـنـذ عـام  1980حتـى عام
.2004ويـقـول(نـشـأت وتـرعـرت وأنا
أسـتــمع إلى أغــاني فـرقــة صـابـرين
ـــوســيـــقى وســيـــلــتي فــقــد كـــانت ا

زادت قرابة الـثلث في الـشهـر التالي
لبـدء بث مسـلسل (13 ريزونز واي)

عام 2017.
لـكن الـباحـثـ قـالـوا إن الـدراسة لم
تـسـتـطـع إيـجـاد صـلـة مـبـاشـرة بـ
ـسلـسل وهـذه الـزيـادة في مـعدالت ا

االنتحار أو استبعاد دوافع أخرى.
سـلسل قصة فـتاة مراهقة ويحكي ا
تـنتـحـر وتـتـرك وراءها 13 تسـجيال
صــوتـيــا تـذكـر فـي كل مـنــهـا ســبـبـا
شهد دفعهـا إلنهاء حيـاتها.وقـوبل ا
بهجوم من اآلباء واألمـهات وعامل
ا دفع نتفليكس في مجال الصحة 
في عـــام 2017 إلى بـث حتــــذيـــرات
إضافية لـلمشاهديـن وتوجيههم إلى

. جماعات تقدم الدعم للمراهق
ـوسم الـثـاني وطـرحت نـتـفــلـيـكس ا
ـسـلسـل في أيار  2018وجرى من ا
االتــفــاق عــلـى إنــتــاج مــوسم ثــالث.

 —U×²½≈ bNA  ·c%Ë ¡«d³š W×OBM  VO−² ð fJOKH²½

Issue 6405 Thursday 18/7/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6405 اخلميس 15 من ذي القعدة 1440 هـ 18 من تموز (يوليو) 2019م

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ـــســرح تـــتـــواصل عـــلـى قــاعـــة مـــنـــتـــدى ا
التدريبات على مسـرحية العازف استعدادا
ـهـرجان مـسـرحـي سيـقـام في لـلـمـشـاركـة 

تـركـيـا حتت شـعـار( لـلـكـلـمـة احلـرة نـلـتـقي
جمـيعـا) للـمدة من االول ولـغايـة الثامن من
شاركة الـعديد من الدول منها قبل و اب ا
ــغــرب  تــونـس  اجلــزائــر  الـــســودان  ا
ـسـرحـية من تـركـيـا اضـافة الـى العـراق.و ا
تـالـيف الـكـاتب ضــرغـام اجلـابـري وتـمـثـيل
واخراج عامر عـلي واشراف رئيسـة منظمة
قـيمة في اديبـات العـراق منى اخلرسـاني ا

تركيا .
ــسـرحــيـة ــسـرحــيـة قــال اخملـرج ( ا وعن ا
تـتـحـدث عن فـنــان شـاب وعـازف مـوسـيـقي
ترك مـلذات احليـاة واعز النـاس واالصدقاء
لـــيــــلــــبي نــــداء الــــوطن فـي الــــدفـــاع عــــنه
ـعارك وتـتـناول ايـضا واسـتـشهـد باحـدى ا
معـانـاة الـشـبـاب الـعـراق الـذي مـر بـحروب

عديدة.
وهـذه احلـروب اخـذت الـكـثـيـر مـنه فـاصبح
ـاساة في مـتاهه يـنتـظر اخملـلص من هذه ا
ــســرحـيــة شـريــحــة مـهــمـة في وتـتــنـاول ا
اجملــــتــــمع ..الــــشــــبــــاب واحـالمــــهم ..وهم
ــتــاهــة في زمن احلــرب يــجــســدون عـــالم ا
ولـعبـة الرصـاص الـتي تعـصف بنـا كل يوم

وال من منقذ).

ــسـرحـيـة ضــرغـام اجلـابـري وقـال مـؤلف ا
ـــســـرحــيـــة ولـــدت من خالل الـــطـــفـــولــة (ا
ـــســـتــــمـــرة فــــاوالدي كـــبـــروا واحلــــروب ا
ومـازالـت احلـروب تــنــتــقل من جــيل الى
ـثل جــيل وهـنـا يـحــصل حـوار مع 
سـرحية هل الـبنـدقية هي احلل ا
? والـى مـــــتى كـــــون احلـــــروب
مــسـتـمـرة والبــد الـبـحث عن

البدائل).
وقـــال الـــنـــاقـــد رشـــيــد
سـرحـية هي يـوسف (ا
بانوراما بـصرية وقعت
في مـــكــان مــا من خالل
شخصية تارة تكون خير
واخــرى شـــر لــكن من خالل
مـشــاهــدة ومـتــابـعــة االحـداث
واالفـــعــــال واالقـــوال لـــذلك كـــان
الــعــرض خـــطــابــا بــلـــغــة الــضــوء
ــؤثــرات الــصــوتــيــة ــوســيــقى وا وا

ـتـصـالح ـتـصـادم وا واحلـركـة والـفـعل ا
احيـانا واستـطا ع اخملرج ان يـعالج النص
ــا يـعــكس بــرؤيــا بــعـيــدة عن الــتــقــلــيــد 

انشطار الواقع الى اشكال متعددة). عامر علي

ـضـايـقـات لـلـتـغـلـب عـلى الـتـنـمـر وا
خالل سـنوات الـدراسـة.ويـضيف: لم
أشكـل الصـورة النـمـطيـة لـلرجل
في مــجــتــمــعــنــا الــعـربـي أيـام
الـــدراســـة فـــقـــد كـــنت أرافق
الفـتيات وألـعب معـهن أكثر
من لــــعب كـــرة الــــقـــدم مع
باقـي األوالد مثـالً وكنت
ـيتال أعشق موسـيقى ا

(الروك).
لـم يـــــكـــــتفِ بـــــشـــــار
ـوســيـقى بـدراســة ا
فــــــقـط بل حــــــصل
على البـكالوريوس
في االتـصـاالت في
تـحدة الواليـات ا
 إال أن شـــــغــــــفه
وحــــــــــــــــــــــــــــــبـــه
للموسيقى دفعه
لــــلــــتــــفــــرغ في
مــــجـــــال الــــفن
والـــــــغـــــــنــــــاء.

ـثال في اإلسرائـيلي).فـعلى سـبيل ا
أغـــنـــيــته الـــكل عم يـــتـــزوج والــتي
تـعــتــمـد عــلى الــنــظـرة الــتــقـلــيــديـة
جملـــتــمـــعه حـــول الــزواج يـــؤديــهــا
بطـريـقة كـومـيديـة سـاخرة ويـرتدي
فــسـتـان الــزفـاف الـنــسـائي.ويــشـيـر
تــقــريــر لــلــبـي بي سي (إنه كــعــربي
يــعــيـش في اجملــتــمع اإلســرائــيــلي
يــتــحــدى ذهــنــيــات وأنــواع الــنـاس
اخملـــتــلــفـــة من خالل أغـــانــيه حــول
ــســاواة بــ اجلــنــســ وحــقــوق ا
ـثـلـيـ وإن أداءه بـتـلك الـطـريـقة ا
يثـير غـضب أولئك الـذين ال يؤمـنون

بحقوق الفلسطيني الكاملة.
ويــحـاول بــطـريــقـته وأســلـوبه حث
الـنــاس عـلى االنــفـتـاح عــلى األفـكـار

اجلديدة وتقبلها).
ـاضي حـظـيت إسـرائيل وفي أيـار ا
بـالكـثـيـر من االهـتمـام الـدولي أثـناء
اســتـضــافــتــهــا مــســابــقــة األغــنــيـة
األوروبـــيـــة (يــوروفـــيـــجن).ويـــقــول
ـسـابـقـة أكـدوا بـشـار( إن مـنــظـمي ا

{ الــقـدس  –وكــاالت - فــقــد اعــتـاد
غـني الفـلسـطيـني بشـار مراد على ا
اجملـازفــة في مـوسـيــقـاه. سـواء كـان
يـــغــني مــرتــديــاً فــســتــان الــعــروس
ـــثـــلـــيـــ األبـــيض أو يـــغـــنـي عن ا
وكعربي يعيش في القدس وألجلهم
يـقـول بـشـار( إنه يـواجه الـعـديـد من
الــعـنــاصـر احملـافــظـة فـي مـجـتــمـعه
بــاســتــمــرار ويــتــحــداهــا) بـيــد أنه
يـستـدرك (أحـاول احـترام مـعـتـقدات
اجملــتــمـع وأحــاول أيــضــاً أال أفــعل

ذلك).
ــغــنـي تــكــوين هــويــة واســـتــطــاع ا
خــاصــة بـه لـلــتــعــبــيــر عـن احلــيـاة
كـفـلـسـطـيـني قـائالً( أحـاول تـسـلـيط
الــضـوء عــلى أمــور لم يـتــطـرق لــهـا
ـسـاواة ب الـكـثيـرون من قـبـلي كـا
ـثـليـ في ـرأة وحـقـوق ا الـرجل وا
اجملتـمع وإيـصال فـكرة أن اجملـتمع
الفـلـسطـيني مـجـتمع مـتنـوع و غني
ـــواهب وأن هـــنــاك بـــالــقـــصص وا
الــكــثــيــر في حــيــاته غــيـر االحــتالل

الــضــفــة الــغــربــيــة احملــتــلــة وغــزة
والقـدس الشرقـية. بـعد فتـرة وجيزة
ــسـابــقـة أصــدر مـراد من انــتـهــاء ا
ألــبــومــاً مــشــتـركــاً مع مــتــســابــقَـ
آيـسلـنـدييَن وسـمـيت فرقـتـهم باسم
هــتــاري وقـــد ظــهــروا خالل عــرض

ــســابــقـــة لــيــست بــاســتــمـــرار أن ا
سـيـاسـيــة إال أنـهـا كـانت سـيـاسـيـة
تــــــمــــــامــــــاً ألنــــــهــــــا جــــــرت فـي تل
ـقاطـعة أبيب).وكـانت هنـاك دعوات 
سـابقـة من قبل مـنتـقدي سـياسات ا
إسـرائــيل جتـاه الـفــلـسـطــيـنـيـ في

بشار مراد


