
قيم الـروائي والكاتب الـعراقي ا
في دولــــة االمـــارات الـــعــــربـــيـــة
احــتــفى امـس الـســبـت بـتــوقــيع
كتابه ( ترجمان العشاق) ضمن
فــعـــالــيـــات مــعـــرض الــشـــارقــة

الدولي للكتاب الصادر عن منشورات القاسمي. 
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الـشــــــــاعــر االردني ضــيــــــفــته جــمــعــيـة الــســعـادة
الـثـقـافـيـة في أمـــــــــــسـيـة شـعـريـة مـن إعـداد وتـقد
عــادل اخلــــــــطــيب اقـيـــــــــــمت في مــقـر اجلــمـعــيـة

. بجبل احلس
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ــقــيـم في دولــة االمــارات الــشـــــــــــــاعـــر الــعــراقـي ا
العـربـيـة  تـلـقى تهــــــــــاني االهل واالصـدقـاء لـتـخرج
ابــنه عـلـي من كـلــــــيــة اإلعالم في جـامــعــة عـجــمـان-

الدفعة الثانية.
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صري ضيفـته اجلمعية الفـلسفية األردنية في فـكر ا ا
ــحــاضـرة حــول (اجتــاهــات الـفــكــر الــعـربي عـمــان 

عاصر). ا
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اجلاري وبعدها سـيحصل على اجازة
لـلراحـة من عنـاء التـصوير الـذي يصل
.بـعـدهـا يـسـتـعد الى 18 سـاعـة يـومـيـاً
لـتـصــويـر أغـنـيـة جـديــدة عـلى طـريـقـة
الفـيديو كـليب وهي من كلـمات وأحلان
عـزيز الـشافـعي لـيعـود بهـا الى الغـناء
ـاضيـة حيث بعـد غـيابه الـ 9 أشهـر ا
قـدم آخر أغـانـيه (لسـه كبـير)
فـي شـــهـــر كـــانــــون الـــثـــاني
اضي وبعدها اجرى عملية ا
جـــراحــــيــــة في احلــــنــــجـــرة
وانشغل بتصوير "بال دليل".
و (بال دلـيل) يـنـتمي لـنـوعـية
أعـمـال الـ45 حــلـقـة بــطـولـة
خـالــد ســلـيـم درة ونـيــكـوال
مــــعـــوض وحـــازم ســـمـــيـــر
وإسـالم جــــــمــــــال وعــــــمــــــر
الــــشـــنــــاوي جــــمـــال عــــبـــد
الـنـاصـر أشـرف زكي أنـعـام
اجلـــريـــتـــلي أحـــمـــد كــرارة
وديانا هشام وشيرين عرفة
ومـها نـصار ومـحـمد لـطفي
وهـاجـر الـشـرنـوبي وتـأليف
إجنـي عالء وإخـــراج مـــنـــال

الصيفى.
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ـصـري خـالـد سـلـيم يـواصل الـفـنـان ا
تــصـويــر مــشـاهــده في مــســلـسل (بال
دلـيل) الذي يـعرض حـالـيا عـلى احدى
الــفــضـائــيــات حـيث أنـه مـســتــمـر في
تـصـويـر الـعمـل حتى نـهـايـة األسـبوع
الـــثــالـث من شـــهـــر تــشـــريـن الــثـــاني
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الـــفــنـي أو في حــجـم اإلنــتـــاج لــكن
ـكـســيـكــيـة اســتـطـاعت الــسـيــنـمــا ا
بـفضل جـيل جـديـد من اخملـرج أن

تعود في الصدارة مرة أخرى).
ــكــســيك مـن جــانــبه قــال ســفـــيــر ا
بــالـــقـــاهــرة أوكـــتـــابـــيــو تـــريب في
تــصــريـح (إن اخــتــيـــار الــســيـــنــمــا
كـسيـكية ”ضيف شرف “مهـرجان ا
الـقـاهـرة الــسـيـنـمـائي ”يـعـد حـافـزا
هــامـــا الكــتــشــاف مــجــاالت جــديــدة
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 اختار مهـرجان القاهرة الـسينمائي
كـسيـكيـة (ضيف الدولي الـسيـنمـا ا
شـــرف) دورته احلـــاديــة واألربـــعــ

الــتي تــقـام لــلــفــتـرة من  20إلى 29
تــشــريـن الــثــاني اجلــاري.ويــعــرض
ـنــاسـبـة ثــمـانـيـة ــهـرجـان بــهـذه ا ا
أفالم مــكـســيـكــيـة ويــكـرم اثــنـ من
صــنــاعـهــا هـمــا كـاتـب الـســيـنــاريـو
واخملـرج جـويـرمـو أريـاجـا واخملرج
كارلـوس ريجـاديس.كمـا يحل ضـيفا
ــهــرجــان اخملــرج جــابــريــيل عــلـى ا
ريبشتاين احلـائز على جائزة أفضل
عــــمل أول مـن مــــهـــــرجــــان بــــرلــــ
السـينـمائي عام  2015وابن اخملرج
ــــكـــســــيـــكـي الـــشــــهـــيــــر أرتـــورو ا

ريبشتاين.
ـــنــتج وكــاتب الــســيــنــاريــو وقــال ا
ـهـرجـان في مـحـمـد حـفـظي رئـيس ا
بــيـــان (هـــنــاك تـــشـــابه كـــبــيـــر بــ
ـكــسـيـكــيـة والـســيـنـمـا الــسـيـنــمـا ا
ـصــريـة عـبــر األزمـنـة كـالهـمـا مـر ا
بعصور ذهبية خرج خاللها عدد من
الـكالسـيكـيـات الـتي أثـرت السـيـنـما
احملــلـــيـــة واإلقــلـــيــمـــيـــة وأحــيـــانــا
ية).وأضـاف (أيضا كانت هناك العا
ـســتـوى فــتـرة ركــود ســوداء عـلـى ا
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عـاد فـريق عـمل مـسـلـسل (الـعـودة)
ـمـثلـة الـلـبـنانـيـة دانـييال وحتديـدا ا
ـمـثل الـلـبنـاني نـيـكوال رحـمة وا
مـــعــــوض مـــنـــذ يــــومـــ الى
الـتــصــويـر بــعــد تـوقف دام
اكثر من 12 يـوما. ويكثّف
اخملـرج ايــلي الــســمــعـان
ساعات التصوير حاليا.
وكـان قد توقف بطـبيعة
احلــال تــصــويــر عــدد
ـسـلسالت كـبـيـر من ا
الـــــــــتـي كــــــــان يـــــــــتم
تــصــويــرهـا بــالــفــتـرة
االخــــيـــــرة. ومــــنـــــهــــا
مـســلـسل الـعـودة الـذي
قبلة سـيعرض بالفترة ا
ــظــاهـرات وذلك بــســبب ا

التي شهدها لبـــنان مؤخراً.
(الـعودة) من بـطولـة دانييال
رحــمــة نــيــكــوال مــعـوض
رودريغ ســلـيــمـان وعـدد
ـــمــــثـــلـــ كـــبـــيــــر من ا
الـلبـنانـي اخـراج ايلي
الـسـمـعـان وانـتاج ايـغل

فيلمز.

شكالت الـصحية فحاول القلق قـد يسبب لك بعض ا
أن تخفف توترك .
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عـلــيك مــنح الــشــريك  مــزيـدا مـن احلب والــدعم.يـوم
السعد الثالثاء.
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 تـنجح فى تـهـدئة األمـور مع الشـريك  وستـمر حـالة
القلق التى تعيشها.
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تـعانى بـشـدة من آالم الـرقبـة والـظـهر ضع حـدا لـها
بزيارة الطبيب .
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 حتـصل عــلى فــرصـة عــمل جـديــدة حـاول أن تــثـبت
جدارتك بها .
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قــد جتـد بـديال جـيـدا وأنـسـب من عـمـلك احلـالى.يـوم
. السعد االثن
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تتمـتع بروح قياديـة تؤهلك أن تكـون مسئوال في إطار
العمل.
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تـتــمـيـزبــخـفــة الـظل تــعـيش قــصـة حب جــديـدة. يـوم
السعد االحد.
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حـاول تـطـويــر أدائك واكـتـسـاب مـهـارات جـديـدة.يـوم
السعد االربعاء.
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ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط بك والتي
كن استخدامها ضدك. 

Ë«b «

حـالة مـن االستـقرار تـغلف عالقـتك مع شريك احلـياة
حاول احملافظة عليها.
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شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك. ا
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ا حلفظ االغاني 5- قد

6- من الشيطان الرجيم

7- وزارة حكومية

8- اوج االخالص

ـمثل مـعتـصم النـهار مــــــــــــثلـة اللـبنـانيـة تـشارك ا ا
ـسلـسل اجلديـد (من االخر) تـأليف  اياد في بـطولة ا

ابو الشامات وإخراج  شارل شالال.

الــشــاعــر والــبــاحث الــعــراقي ضــيــفه مــؤخــرا الـبــيت
الـثــقـافي الــبــــــــابــلي في حــفل تـوقــيع كـتــابه (الــلـغـة
الـــعـــربــيـــة بـــ يـــــــديـك) مع احلـــديث عن مـــســـيــرته

الثقافية.

نـصة) مـثل الـسوري انـضم إلى أبـطـال مسـلسـل (ا ا
تأليف هوزان عكو وإخراج مجدي السميري.

وزير الـثقافـة والسياحـة واالثار العـراقي يرعى صباح
غد االثن افتتاح معرض التسامح الدولي الذي تقيمه
جمعية كهرمانة للفنون في قاعة دائرة الفنون العامة.

w ö « WFLł

دانييال رحمة

والــبـحث عـن حـلــول من خالل حتـويل
الـصورة الـسلـبيـة الى ايجـابيـة فاعـلة
من خالل االداء احلـــركي والـــتــعـــبــيــر
فهوم الصوتي برؤيا جمالية ترتقي 
مـــشـــاكل اجملـــتـــمع من خـالل احلـــالــة
االجــتــمــاعـيــة لــثالث رجــال مــســنـون
عاملة يعانون من قهر احلياة وسوء ا
لــهم اذ ال يــشـعــرون ان هــنــاك فــرصـة
للحياة اجلمـــــيـلة في سنهم ويعانون
من سـوء مــعـامــلـة عـوائــلـهم لــيـجـدوا
انفسـهم بدار العـجزة للمـسن وتدور
ــســرحـيــة عـن بـر الــوالــدين احــداث ا
الشخصـي حيث القى اوالدهم بهم في
سـن وتـعرض احـدهم للـصدمة دار ا
سـنون وبدا يـشكو وت  اصـدقاءه ا
ـــوت فـي نـــهـــايـــة حــــاله الى الــــله و

سرحية ) .   ا
ـسـرحـيـة قالـت النـاقـدة مـنـتهى وعن ا
ـسـرحيـة جـمعت عـنـصرين هـناوي ( ا
ــلــهــاة مــتــنــاقــضـــ مــهــمــ هــمــا ا
ــــاســـاة  واســــتـــطــــاع اخملـــرج ان وا
يوظف مع مجموعـة رائعة من الشباب
ـــشــهــد افـــتــتـــاحي نــابض الـــواعــد 
باحلـياة واحلـركة بـانه وظف العـنصر
الـتـرفـيـهي الـكومـيـدي لـلـصـورة ضمن

خط تصاعدي امتد طوال مدة العرض
ثم يـنـقـلـنا لـبـدايـة مـاسـاوية من خالل
االب الـــــذي يــــــلــــــقي بـه اوالده بـــــدار
ـســنـ لـلـتـخـلص مـنه ضـمن دالالت ا
وتـاويالت حتاكي الـعـرض). واضافت
( الحظـنا في العـرض هذا ان االضاءة
ـــهم فـي اثــراء التـــخـــلــو مـن دورهــا ا
ـمثلـ واجلو العام اخلشبـة وحركة ا
الــتي احــالــتــنــا طــوال زمـن عــرضــهـا
بـــالــرجــوع الـى اســتــذكـــار حــكــايــات
اجـدادنـا التي التـخـلـو من الـضحــــــك
ـمــثـلــ الـذين والـدهــشـة كــذلك دور ا
بـــرعـــوا حـــقـــا في االداء فـــكـــانـــــــــت
ـتـلقي شـخـصـيات حـقـيـقيـة صـدقـها ا
بكل سـهولـة واندمج مـعهـا بشـــــــــكل
ـا امتـلـكه من تـلـقـائـية ملـفت لـلـغـايـة 
عـجـيــبـة فالعـجب انه اخملـــــرج يـعـلن
ـثل في كل سنـة دراسية عن والدة 
وسوف يكون لهم دورا مسرحيا مهما

في قادم االيام ) .
مــــســــرحــــيــــة (ظــــرفــــاء
مسـنـون) تمـثيل هـيثم
ســــلـــمــــان  يـــاســـر
سداوي  سرمد طه

وماري مسلم .
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1- راحة طويلة بعد عناء

2- يخادعون بالوسيلة

3- والية امريكية

4- يتباهون بقبح القول

اكـتب مـرادف ومـعـاني الكـلـمـات بـشكل
رأسـي مـن اعـــــلـى الى اســــــفـل مـــــرورا
بـالــدائـرة الــتي ضـمــنـهـا حتــصل عـلى

طلوبة: حروف الكلمة ا
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طرب التونسي الكبير لطفي بوشناق لتسجيل نشيد وطني يحيي يتجه ا
ـقـيم في تـظــاهـرات الـشــبـاب في الـعــراق من كـلـمــات الـشـاعــر الـعـراقـي ا
وسـيقار عـلي خصاف بـعنوان الـسويد خـالد الشـطري وأحلان وتـوزيع ا
(هنا العراق) وقال الشطري في رسالة لـ(الزمان) امس ان (بوشناق عرض
يـزانـيـة تـسـجيل عـلي انه سـيـغـني الـنشـيـد) واشـار الى ان قـال(ال تـهتـم 
الـنـشــيـد يـاولـيـد ابــوسك عـلى هـذا الـنـشــيـد وانـا احتـمل تـكــالـيـفه هـديـة
وسـيقية وال تهتم للعراق) واضـاف بوشناق(ابعث لي الـلحن والنوتات ا
النـشيد روعة يـاسيدي وليـد).واكد الشطـري انه( يعتزم الـسفر الى تونس
حلـضور تـسجيـل النشـيد. ويقـول مطـلع النـشيد:هـنا هنـا العـراق الشامخ

العلم.اجملد للعراق لشعبه االشم.نحطم الصعاب ونحفظ القيم)
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تحدة حسام قيم في الواليات ا طرب العراقي ا سجل ا
الـرسام اغنـية جـديدة لـنصرة احملـتجـ في التـظاهرات
بعنوان (ابـو التك تك) وهي من احلان عـلي بدر وكلمات
مــحــمــد رحـــيــمــة الــطــائـي وتــوزيع مــحــمـــد الــقــيــسي

وفوتوغراف مجد احلارث.  
ــطـرب حــا الــعـراقي عــمالً وطــنـيــاً لـلــعـراق واطـلق ا
ــطـرب قــصي حـا وهــو من  كــلـمـات ــشـاركــة ابـنه ا
مـحـمد اجلـبـوري واحلـان علي بـدر تـوزيع عمـار الـعاني
و عـرضه اجلمعـة عبـر برنـامج (ظهيـرة اجلمـعة) على

قناة (الشرقية) خالل لقاء مع الفنان قصي.
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والذي اخـتتـمت فعالـيانه مـؤخرا على
خــشـــبــة مـــنـــتــدى شـــبــاب وريـــاضــة
الــفــلــوجـة االول 
عـرضت مسـرحـية
(ظـرفـاء مـسـنون)
ــعــهـــد الــفــنــون
اجلـمــيـلـة الـكـرخ
ـــســـائي اعــداد ا
واخـراج الــفـنـان
كـــر خــــنــــجـــر
والــــــتـي نــــــالت
جـــائـــزة افــضل
تــمــثــيل ذهــبت
لــلـفــنـان مــسـلم
مــــــــــــاري وعـن
ــــســــرحــــيـــة ا
حتـدث اخملرج
قـــائال (تــمــيــز
الـــعـــمل الــذي
جـــــــــــــــــــــــــمــع
الـــكــومــيــديــا
الـــــــســـــــوداء
ومـــنـــاقـــشــة
مـــــــــشـــــــــاكل
اجملـــــــتـــــــمع
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ــشـاركـة في مــهـرجـان مـن الـعـروض ا
مــسـرح الــفـلــوجـة االول

ـكــسـيك وأفــريـقــيـا لــلـتــعـاون بــ ا
والــشــرق األوسـط) مــشــيــرا إلى (أن
ــهــرجـان مــنــاسـبــة لــلـقــاء صــنـاع ا

السينما من أنحاء العالم).
ويـــــشـــــارك فـي الـــــدورة احلـــــاديـــــة
واألربــعـون لــلــمـهــرجـان نــحـو 150
فـيـلمـا من  63دولـة. وحتمـل الدورة
اسم الـنــاقـد الـراحـل يـوسف شـريف
ـديـر الــفـني لــلـمــهـرجـان رزق الــله ا

اضي. الذي توفي في  تموز ا
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ـمـثلـة مـنة صـريـة سـوسن بدر إلى جـانب ا ـمثـلـة ا إنـضـمت ا
مـثل آسـر ياسـ لـبـطولـة مـسلـسل (في كل أسـبوع شـلبي وا
ــسـلـسل يـسـتـنـد إلى روايـة حتـمل نـفس االسم يـوم جـمـعـة).ا
لألديب والــكـاتب إبـراهـيم عـبـد اجملــيـد مـعـاجلـة درامـيـة إيـاد
إبـراهـيم سـيـناريـو وحـوار إيـاد إبراهـيم ومـحـمد هـشـام عـبيه
وسمـر عبـد النـاصر. ويشـارك في بطـولة (في كل أسـبوع يوم
مثلون أحمد خالد صالح ومي الغيطي وعارفة جمـعة) أيضاً ا
ـســلـسل في إطــار تـشــويـقي عـبــد الـرســول. وتـدور أحــداث ا
إجـتـمـاعي في 10 حـلـقـات عـلى أن يـتم عـرضه عـلى إحـدى

نصات اإللكترونية قريبا. ا
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كـشـفت الفـنـانة األردنـيـة ديانـا كرزون عن
حــقـيــقـة زواجــهـا مـن رجل أعـمــال حـيث
اشــارت الى (ان كـل مــا يُــنــشــر عن هــذا
ــوضــوع شـــائــعــات ال اســـاس لــهــا من ا

الصحة).
وقـالت كرزون (أتمنى ان أتزوج من خارج
الـوسط.. ومـسـتـعـدة أعـتـزل من أجل
الـزواج.. وأنـا كـنت في عالقة مع
أحـد األشخاص ووصلت معاه
لــنـــقـــطـــة قــد مـــا هـــو صــار
يـتـحجج.. فـأنـا قولـتله إيش
بـدك أعــتـزل.. أنـا بــعـتـزل
مـشانك ألن الـفن ما راح
يــــدوم لي.. هــــيـــدوم لي
شي واحـــــد عــــيـــــلــــتي

وزوجي ووالدي).
كـــــرزون اشــــارت الى
(انـها تلـقت العديد من
عــــــروض الــــــزواج من
شــخـــصــيــات مـــهــمــة
لكنها رفضتها ألنها
كــانت جــمــيــعــهــا
عــــــرفــــــيــــــا أو
بـــــالــــــســـــر).


