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شارك في مسرحية (كائنة لم تكن) WOŠd∫ كاظم العمران مع الفنان االندونيسي ا

{ نـــيـــودلـــهي  –وكـــاالت - اثـــارت
ـسلـمة زايـرا وسيم ـمثـلة الـهنـدية ا ا
ضـجـة في الهـنـد باعـتـزالهـا الـتمـثيل
قـــائـــلــة(انـه يــحـــيـــد بــهـــا عن طـــريق

ان). اال
وقـــــالت وســــيم ( 18عــــامــــا) الــــتي
اشـتهـرت بدورهـا في فيـلم (داجنال)
عــام 2016  هـــذا اجملـــال جـــلب لي
بـالـتـاكــيـد الـكـثــيـر من احلب والـدعم
لـــكـــنه قـــادني كـــذلك الى واالشـــادة 
طـريق اجلـهل فــابـتـعــدت في سـكـون

ان). ودون وعي عن اال
وكــتـبـت في صـفــحــتـهــا عــلى مـواقع
الـــــــتــــــواصـل االجـــــــتــــــمـــــــاعـي (مع
اســـتــمــراري فـي الــعـــمل في اجــواء
ـاني اصـبحت تـتـعـارض دومـا مع ا
عـالقــتـي بــديـــني مـــهــددة) وجـــلــبت
تـدويــنـتـهــا عـلى (انـســتـغـرام) وحـده

اكثر من 27 ألف تعليق.
وكان اخر فيلم لوسيم هو (جنمة في
الـــســـر) انـــتـــاج عــام 2017 والــتي
لعـبت فيه دور صبـية مسـلمة تـغنيس
في الــسـر الن ابــاهــا ال يـســمح لــهـا

بذلك.
مثلة رافينا تاندون(ان زايرا وقالت ا
جتحـد قطاعـا فتح لـها افاقـا) وكتبت
عــلى تـوتــر(اتـمــنى فــقط ان يـرحــلـوا
بـــكـــيـــاســـة ويـــحــتـــفـــظـــوا بـــارائـــهم

النفسهم).
واطنة افراجان على تويتر وقالت ا
(ان قــرار زايــرا ســيـــصــعب عــلى
مسـلمـات اخريـات االستـمرار في

مجال التمثيل).
غادرة ـكنك ا واضافت (كان 
بـهـدوء لـكـنك بـهـذا اخلـطـاب
صـعــبـتي عــلى كل مـســلـمـة
اخـــرى اخــتـــيـــار مـــهــنـــة غـــيــر

تقليدية).
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ـيـة والـنـاشـطـة الـعـراقـيـة ارجـئت نـدوة الـبـاحـثـة واالكـاد
كتبات اضي لهـا بشأن (علم ا حوارية مـقررة اخلميس ا

وأثره في احلياة) بسبب حظر التجوال في بغداد.
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ـي الـعــراقي في كــلـيــة االعالم بــجـامــعــة الـبــتـرا االكـاد
ــاضي مع االردنـيــة ضــيـفــته قــنــاة (الــشـرقــيــة) االحـد ا
ـية سوالفة فاروق الـزعبي ضمن برنامج (اطراف االكاد
احلديث) الذي يقدمه ويعده االعالمي مجيد السامرائي.
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ـــقـــيم في تـــونس أعـــلن في حـــديث الـــروائي الـــعـــراقي ا
ـطـرب حـسـ نـعـمة صـحـفي اجـري مـعه في بـغـداد ان ا
ــمــثل عــزيــز عــبـــدالــصــاحب كــانــا من ابــطــال بــعض وا

قصصه.
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{  نيودلهي  –وكاالت –قالت جنمة بولـيوود الهنديـة سونام كابور
ـهم بـشـكل ( أعـتـقـد أن الـشـبـاب والشـابـات الـيـافـعـ لم يـتم تـقـد
صحيح من خالل أفالمـنا لوقت طـويل عندمـا توجد شـخصيـة غير
كاملة تكون أقرب للناس ألننا في احلياة الواقعية  لسنا متكامل

أغلـب الشـخـصـيـات التي جـسـدتـهـا كانـت أيضًـا كـذلك). واعـتـبرت
كابور (ان األدوار التمثيلية التي تقدّم في السينما الهندية تتعارض
مع الذي ترغـبه اذ انها تـفضّل األدوار التي فـيها عـيوب ومسـتمدّة

من الواقع).
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جلـأت النـجمـة التـركـية سـونغـول أودان الى القـضاء بـعد
تـصريح  طلـيقـها األخيـر كانبـرك اوجوسـو الذي اتهـمها
فـيه بـأنـهـا خــانـته سـابـقـا مع الـنــجم الـتـركي كـيـفـانش
تـاتليتوغ ح تصوير مسلسلها الشهير نور.وافادت
وسـائل اعالمـيـة تـركـية ان طـلـيق سـونـغـول يـتـعاطى
اخملـــــدرات ووضــــــعه ســــــيئ ويــــــحـــــاول ابـــــتـــــزاز
طـليقـته.وكان اوجـوسو اثار جـدال كبـيرا بتـصريحه اذ

قـال فيه(انه في مرحلة تصوير نور سابقا كانت سونغول
نـزل بوقت مـتأخـر رغم انتـهائـها الـتصـوير في تـأتي الى ا
نـعها مـن اخلروج مع كـيفانش وقت مـبكّـر وعنـدما كـان 

كانت جتنّ وتفقد اعصابها).

يـتـركـز اهـتـمامـكم حـول مـوضـوع الـشـراكـة او اتـمام
خطبة او زفاف.
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يوم مناسـب لالهتمام بـأمور البـستنة او اعـادة تنظيم
مكتبتكم البيتية
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 يـوم مـنـاسب لـلقـيـام بـعـمل يتـطـلب تـعـاونـا من طرف
اخر ولتوقيع عقد .
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تــكـثــر لـديـكـم االتـصـاالت والــتـنــقالت . يـوم مــنـاسب
للخروج في نزهة قصيرة .
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يـبدأ الـعمل يـتراكم لـديكم  اجنـزوا ما بـوسعكم دون
اهمال صحتكم .
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بــوسـعــكم اجــتــيــاز امـتــحــان بــنـجــاح. يــوم مــنـاسب
مارسة نشاط فني او ادبي
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بــوســعـكم الــتــعــاون مع زمالء الــعــمل. يــوم مــنـاسب
مارسة نشاط فني .
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تـبـدأون الـيـوم فـتـرة افـضل من سـابـقـهـا تـعـيد الـيـكم
فقود . نشاطكم ا

Íb'«

تـشتـد رغبـتـكم في التـقرب من احـبـائكم وقـضاء وقت
تع معهم .
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بـــادروا الى خـــطـــوة جـــديـــدة مـــدروســـة
Ë«b «

تتركز جهودكم نحو ادخال تعديل على مسكنكم .يوم
السعد االربعاء.
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تـشعـرون بالـتعب يـنـال منـكم وجتدون االمـور تتـحرك
من حولكم ببطء وصعوبة .
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ابـدأ بـاعـطـاء مـرادف الـكـلـمـات
من احلــــــرف وسط الــــــشـــــكل
احلرف مع نـهـايـة كل كلـمـة هو

بداية لكلمة اخرى:
1- مدينة اثرية سورية

2- مدينة فلسطينية

3- من انواع االشجار

4- من امراض العيون

ــطــربـة الــلــبـنــانــيـة اعــلــنت عــبـر حــســابـهــا عــلى مـوقع ا
إنـستـغرام خـبر انـضمـامهـا إلى قائـمة أجـمل النـساء في
الــعــالـم بــحــسب الـالئــحــة الـــتي نــشــرهـــا مــوقع (اوبــر
فــاكـتس) حــيث  اخـتــيـار األجــمل من كل بــلـد لــتـكـون

مثلة لبلدها لبنان في هذه القائمة. وهبي ا

هرجان احلـضن العربي الذي طربـة اللبنـانية تشـارك  ا
ـنـتدى ـشـاركـة با يقـام احـتـفاء بـوجـود الـوفود الـعـربـية ا

الوزاري الثالث للتنميةاحلضرية واالسكان في دبي.
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صـري صدر له في القـاهرة كـتاب بـعنوان (في الكـاتب ا
ـكـاان في روايات غـيـاب احلديـقـة حول مـتـصل الـزمان/ا

جنيب محفوظ).

سونغول اودان

األكـثـر تـطـورا من بـ عـنـاصـر صـنـاعـة
الـســيــنـمــا).وأضــاف (في الـســابق كــنـا
نـسـتــخـدم األفالم اخلــام والـنـيــجـاتـيف
والتحـميض وهذا في مـصر كان يـفقدنا
ئة من جـودة الصورة أما تقريبا  40با
اآلن نصور بـكاميرات ديـجيتـال (رقمية)
مثل التي باخلـارج تماما لـذلك أصبحنا
أكـــثــر قـــربــا مـن الــغـــرب).وتــابـع قــائال
(الـتــصـويـر الــديـجــتـال (الــرقـمي) أتـاح
أيـضـا الفـرصـة لـصعـود جـيل جـديد من
صورين ألن في السـابق االعتماد على ا
النيجاتـيف كان يتطلـب مصورا موثوقا
ـنــتج لن يـغـامـر به صــاحب خـبـرة ألن ا
مع شــاب جـديــد اآلن الــصــورة تــظــهـر
أمـامك مـبـاشـرة أثـنـاء الـعـمل وبـالـتـالي

نتيجة اجلهد تظهر للجميع).
وعن أبـرز االخــتالفــات بــ الـتــصــويـر
الـسـيـنـمائـي في مصـر والـدول الـعـربـية
ـرسي (هـنـاك بـعض وبـ الـغـرب قـال ا
االختـالفات الـتي جتـعل جودة الـصورة
عــنــدنـا أقـل من الـغــرب مــنــهـا طــبــيــعـة
الــطــقس ودرجــة تــعـامــد الــشــمس وكم
باني الغبار العالق في الهواء وجودة ا
وألــوانــهــا.. هــذه عـوامـل لــيس لــنــا يـد
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ـصري أحمد صـور السيـنمائي ا يرى ا
رسي(أن التـصوير هـو أكثر الـعناصر ا
تـطـورا في صـنـاعـة الـسـيـنـمـا في مـصر
ــاضــيــة) خالل الــســنــوات الــقــلــيــلــة ا
ويــعـتـبــر(أن اجلـوائـز مــجـرد حـافـز ألي
مبـدع وتكـر لعـمله لكـنهـا ليـست هدفا

في حد ذاتها).
ــعـهـد ـرسي مــنـذ تــخـرجه في ا وقــدم ا
الـعــالي لـلـسـيـنـمـا عـام  1998نـحو 30
فـيـلمـا سـينـمـائـيا ومـئـات اإلعالنات في
مـصــر وخــارجـهــا إضــافـة إلـى األغـاني
ــصــورة. ومن أبــرز األفالم الــتي عــمل ا
فـــيـــهــا مـــديـــرا لـــلــتـــصـــويـــر (الــعـــنف
والــسـخـريـة) و(مـلـك وكـتـابـة) و(رسـائل
الـبــحــر) و(واحـد صــحـيـح) و(احلـفــلـة)
و(أســــوار الــــقــــمــــر) و(الــــفــــيل األزرق)

اس). ) و(تراب ا و(األصلي
ـرسي الــذي حــصل عـلى دورات وقــال ا
مــتــقــدمــة في الــتــصــويـر مـن الــواليـات
ـــتــــحـــدة في تـــصـــريح(ان مـــســـتـــوى ا
الـصــورة في مـصـر تــقـدم بــشـكل كــبـيـر
اضيـة مقارنة خالل السـنوات القـليلـة ا
ـا هــو الـعــنـصـر بـبــاقي الـعــنـاصــر ر

ـرسي ( 41عـامـا) ( اجلـائـزة من وقـال ا
أي مــهـرجــان أو مــؤســســة هي فـي حـد
ـعنوي ذاتهـا نوع من التـقدير األدبي وا
لـــــكــــنـــــهـــــا لـــــيــــسـت هـــــدفــــا فـي حــــد
ذاتــهـــا).وأضــاف (اجلـــوائــز ال تـــصــلح
مـعيـارا لـتقـييم أعـمالك لـكـنهـا بالـتأكـيد
ـزيد من اجلـهد في تعـطيك دفـعة لـبذل ا
سـتقـبل.ورغم أن معـظم اجلوائـز التي ا

فيـها).وأضـاف(يتمـيز الـغرب عنـا أيضا
بـالتـحضـير واإلعـداد اجلـيد لـلعـمل قبل
التـصوير مـرحلة الـتصويـر تكون فـيها
الــضـغـوط كــبـيـرة بـســبب ضـيق الـوقت
وطـبـيـعـة أمـاكن الـتصـويـر لـذلك فـطـنوا
إلى هـذا بـاخلـارج وأصـبـحـوا يـجـهزون
تاز حـتى تصبح عـملية للـعمل بشـكل 
الـتصـويـر سهـلـة وتـتم في أسرع وقت).

حـصل عــلـيـهـا كـانت
عـن أفـالم روائــــــيـــــة
طــــــــويـــــــلـــــــة إال أن
ـــــــرسي يـــــــبــــــدي ا
انفتاحا كـبيرا نحو
الــــعــــمـل في األفالم
الــقـصــيـرة واألفالم
الــتـسـجـيــلـيـة الـتي
يراهـا ال تقل أهـمية
عـن غـــــــيــــــــرهـــــــا من
األفـالم.وقـــال (عـــمـــلت
في بــــدايــــة مــــشــــواري
بــــأفالم قــــصــــيــــرة وأفالم

تــسـجـيـلـيـة سـواء أيـام مـعـهـد
ا السينـما أو بعده مـباشرة. ر
اســتــغـــرقــتــني األفـالم الــروائــيــة

الـــطــويــلــة حـــتى أصــبــحـت الــفــكــرة
الـــســائــدة عــني أني ال أعــمل ســوى
بهـذه الفـئة من األفالم لـكني أتـمنى
ــاط تـــقــد جـــمـــيع أشـــكـــال وأ
األفالم).يـشـار ان أحـدث االعـمـال
ـرسي هو اجلزء التي اجنـزها ا
الـثـاني من فـيـلم (الـفيل األزرق)

مع اخملرج مروان حامد .
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ي كــاظم يــســـتــعــد اخملــرج واالكـــاد
الـعمـران لتـقد مـسرحيـته (كائـنة لم
ـــنـــاســــبـــة بـــدء الـــعـــام تـــكـن) وذلك 
الــدراسي اجلــديــد مع مــجــمـوعــة من
سرحية بالتعاون طلبة قسم الفنون ا
مع الـفـرقـة الـوطـنـيـة لـلتـمـثـيل وعـلى
قـاعــة مـســرح الـرواد بـكــلـيـة الــفـنـون

اجلميلة .
سرحية قال اخملرج لـ وعن مضمون ا
( الـــزمــــان ) ان ( الـــعــــمل هــــذا جـــاء
مـتـزامـنـا مـع احـداث الـعـصـر وحلـظة

اثــبـــات وجـــود الـــفـــرد الـــعـــراقي في
مـجتـمع الفـسـاد واحملسـوبيـات جراء
تـنـفـذ بـعض االحـزاب ونـكـبـات الـدهر
الـــتي مــرت عـــلـــيه ومـــشــاكـــلـــهــا من
ارهــاصـات الــعـصــر اخملــيـبــة لالمـال
وخــلــجـات الــنــفس الــبـشــريــة وكـيف
يـــعـــتـــــــــرض االنــــســـان عـــلى قـــدره
ة شؤوم والـطموح بحـياة حرة كر ا
وكـيف يـقدمـهـا بـشكل فـني وجتـريدي
حـــيث يـــوصل الــيـــنــا خــطـــابه الــذي
اليـخـلـو من مـسـؤولـيـته جتـاه الـوطن

واطن). وا
ـسرحـية انشـغلت بـهموم  واضاف (ا
الـــنــاس وتـــضم ادوار واحـــداث عــدة
ـراة وسلـب حـقـوقـها مـنـهـا مـعـانـاة ا
ستقبل اجملهول والفنان وخوفه من ا
ثقف الـذي يبيع نـزله وا عنـد عودته 
كـتبه وهـويته ونـفسه في سـبيل لـقمة
ـغترب يـتفاجأ عـند العودة العيش وا
بـالفـوضى وعـدم االستـقـرار اذن نحن
احــــــيــــــاء بـال روح وبـال هــــــدف وفي

انتظار ساعة الصفر).
واضــــــاف ( واود ان اشـــــيــــــر الى ان
ـــســرحـــيــة ســـبق وان عــرضت ا
خـــــــــــارج الـــــــــــعـــــــــــراق
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد في
انــــــدنـــــــــــــوســــــيــــــا
وحصلت هناك على
جــــــائــــــزة افــــــضل
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــراج
وسـيــنــوغــرافــيـا
وشـــارك فـــيـــهــا
خـــــــــلــــــــيـط من
ـــــــثـــــــلـــــــ
عــــــراقـــــيـــــ
وفـنـانـ من
اندنوسيا).
وقــــــــــــــــــال
الــــنــــاقـــد
مـــحـــمــد
عمر (في
هـــــــــــــذه

ـــســرحـــيــة كل شـئ مــســتـــهــدف في ا
ـشهـد االول يضـعنـا اخملرج وابـطال ا
ـر مــسـرحــيـته امــام اسـئــلـة الــواقع ا
الـــذي نــعــيـــشه فــقـــد اتــقن مــااراد ان
يوحي به الـنص من خالل االضـطراب

النفسي والرؤيا البصرية .
ـسـكـوت ـسـرحـيـة حتــاول فـضح ا وا
ــــة وتــــزويـــر عــــنه مـن عــــنف وجــــر
واسـتـباحـة بـكل شئ كـذلك تـفضح كل
مــامـن شــانه ايــقــاف عــجــلــة احلــيــاة
وتــشــجــيع الــنــاس عــلـى ان اليــبــقـوا
ــاضـي بل عــلــيــهم صــنــاعــة اســرى ا
اجلمال ليعيدوا ابتكار احلياة بالرغم
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القـاص االردني صدرت له حديثا ضمن منشورات وزارة
عـنـونة الـثـقـافة األردنـيـة مـجمـوعـته الـقصـصـيـة الثـانـيـة ا

(وحيداً كوتر ربابة).و تقع في سبع صفحة .

كاظم العمران
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قيم في الباحث والناشط اليمني ا
الــقــاهـرة اتــصل هـاتــفــيـا بــرئـيس
حتــــريـــر (الــــزمـــان) مـــعــــربـــا عن
االمـــاني بـــعـــبـــور الــعـــراق أزمـــته
الـراهــنـة وتـمـنى الــنـجـاح واالمـان
نتسبي اجلريدة وهم يواصلون العمل برغم التحديات.

{ لـوس اجنلوس - وكاالت- حـقق فيلم (اجلوكر
) مـنــذ بــدء عــرضه في دور الــســيــنــمــا اجلــمــعـة
اضـية رقمـا قياسـيا في ايراداته قـدرت بحوالي ا
يا عـند افـتتاحه.وتـشهد دور 60 ملـيون دوالر عـا
الــعـرض االمـريــكـيـة مع تــواصل عـرضه تــشـديـدا
امنـيـا كمـا حـضـرت سلـسـلة دور عـرض النـدمارك
ـتـفـرجـ الـذين يـرتـدون أزيـاء وأقـنـعة خالل دخول ا
عـروض (اجلوكـر) بـعـد أن عبـرت أسـر شـهدت إطالق
نــار جــمـاعي خالل عــرض ألحــد أفالم الـرجل الــوطـواط
(بـاتـمان) في كـولـورادو عام 2012 عن
مــخـــاوفــهــا.وقـــالت ســلـــســلــة دور
الـعرض ومـقـرها لـوس اجنـلوس
والــتي تــــــــديـر 52 دار عــرض
في 27 مـديــــــــنــة (إنـهـا تـريـد
ـــتــفـــرجــ االســـتــمـــتــاع من ا
بــالــفـــيــلم بــاعـــتــبــاره إجنــازا
سـيــنــمـائــيــا). وأضـافت في
تــصـريـح (لـكـن لن يــسـمح
ـطـلـية بـاألقنـعـة والـوجوه ا
أو األزيـــــــــــــــاء داخـل دور

عرضنا).

مـن االسى واحلــــــرمــــــان ). واضـــــاف
ـــسك بـــخـــيــوط (حـــاول اخملــرج ان 
ـسرحـية الـلعـبة مع تـصاعـد احداث ا
كــونـهــا مـسـتــمـدة مـن ايـقــاع احلـيـاة
اليـومية وفق حـاجات انسـانية مـلحة
مـــؤكـــدا عــلـى دور الــكـــومـــبــارس في
ــسـرحـيـة وجـعــلـهم عـسـكـر احلـيـاة ا
ـطـبق وضــحـايـا من خالل صـمــتـهم ا
ــعــاجلــة واشــيــد بـــدور اخملــرج في ا
ـواطن اجلـريــئـة وفي الــنـهــايـة هــو ا
ـزاوجتها سـرحية مـهمة  البـسيط وا
بـ مــاهـو طـار ومـاهـو مـوروث من

خالل حياتنا اليومية) .

صزية مشهد من احد االفالم ا
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