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فــاجـــــــأ الــنـــجم الــتـــركي كــيـــفــــــانش
تــاتــلــــــــــيــتــوغ زوجــته بــاشــاك ديــزار
بشـراء سـيـارة فخـمـة لـهـا يبـلغ سـعـرها
نــحــو 155 الف دوالر امــيـــركي وذلك
كعــــربـون مـحـبـة واحتـرام لـهـا اضـافة
الى تــكـذيب الــصــحـافــة الــتـركــيــة الـتي
ضــجّت مــؤخـــرا بــخــبــر انـــفــصــاله عن

زوجته
.وانتــــــــقـد تـاتـلـيـــــــتـوغ مـؤخـرا عددا
من الــصــحــفــيــــــــــ الــلــذين اطــلــقــوا
ســابــقـــا خــبـــر طالقه من زوجـــته قــائال
عـنـهم كـاذبـ مـتــسـائال بـسـخـريـة (ان
كـــانــوا يـــعـــمـــلـــون أيــضـــا في احملـــاكم

دنية). ا
مشيرا الى (انـهم لم يدرسوا الـصحافة
ـبــاد الـتي وال يـتــمـتــعـون بــا
تـفــرضــهـا عــلــيـهم

هنة). هذه ا
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الــكـاتب الــعـراقي صــدر له ضــمن مـنــشـورات تــكـوين
)حتدث فيه عن كتـاب بعنوان(التنجـيم في العالم القد

التنجيم وكيف يجذب النفوس رغم هيمنة علم الفلك.
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وبــالـكــشف عــرفت إنه الــبـهــاق وجـربت
انواع عالج كـتير ودكـاترة كـتيـر ومفيش
فايـدة رضيت وسـلمت أمـري لله عـلشان
عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغالنتي
ستقبل). وصعوبتها والقلق الدائم من ا
وقع الفن (وفعال بقى بيزيد وتابع وفقا 
لـدرجـة لـفتت نـظـر نـاس كـتـيـر اللـي بقى
يقـولي هـتتـعامـل إزاي وأنت فنـان واللي
يـــخــاف يــســلم والــلـي يــســألــني هــو ده
مـعــدي أنـا بـقــالي سـنـة فــعال لـو عـنـدي
حـفـلة أو تـصـويـر بـتـعب عـلى مـا أشوف
طـريـقــة أخـفـيه بـيـهــا لـدرجـة خـلت نـاس
تــقـــول لي شــوف بــيــزنـس تــاني أعــمــله

علشان الناس مش هتقبلك كده).
وخـــتم: (فـــكــرت فـي كالمــهـم بــصـــراحــة
ولقيت إن عندي حل يا فعال شكرا حلد
كـده عـلى الـشــغالنـة دي رغم حـبي لـيـهـا
وعــدم مـــعــرفــتي بــغــيــرهــا يــا إمــا مش
هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل
اللي ربنا ابتالهم بـيه من نظرة إن شكله
غريـب احلمـد لـله علـى نعـمـة األهل ألنهم
الـوحيـدين الـلي بـيـقـبلـوا الـواحـد زي ما
هو طولت عـليكم بس قـولت أشرككم في

حياة فنان).

القاهرة  –الزمان
ـصـري رامي جـمـال عـلى أعـلن الـفـنـان ا
صـــفــحـــته اخلــاصـــة عــلى احـــد مــواقع
ـرض الـتــواصل االجـتـمـاعـي اصـابـته 
البهاق مـا جعله يتـعب نفسيـا ويتساءل
حول ان كان عليه االعـتزال بسبب نظرة
الــــنـــاس له وقـــال : (احلـــمـــد لـــله الـــذي
أحبـني فـابتالني وأقـدرني عـلى الصـبر
من فـترة ظـهـرت بـقع بيـضـا في جـسمي
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{ لــوس اجنــلـوس
 –وكــــــــــــاالت -
عــبّــرت مـلــكـة
جــــــــــمــــــــــال
أمــــــريــــــكـــــا
الـــســـابـــقـــة
الــلــبــنــانــيـة
ـــــا األصـل ر
فـــــــــقـــــــــيـه عن
االمـــــــتــــــــنـــــــان
لـــوجــود زوجــهــا
رجـل األعــــــــمــــــــال
وسـيم صـليـبي في

حياتها.
ــــــا ونـــــــشـــــــرت ر
صــــــــورة لـزوجــهـا
مع أطـفالـهـا الـثالثة
ــــــــــــــــــــــــا وهـــم : ر
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تُـشــــارك الـفـنــانـة الـلـبـنـانــيـة مـايـا ديـاب في
بـــطــولـــــــــــة أول عـــــــــــمل مـــســـــــــرحي
للفنان حســـــــن الرداد بحسب تصريحه
في لقائه مع اإلعـــــــــالمي عمرو أديب
مـؤكـداً أن الـعـمل الــذي يـحـمل عـنـوان
لـوكــانـدة األوبــاش ســيُـعــرَض ضـمن
ــقــام فــعــالــيــات مـــوسم الــريــاض ا

حالياً. 
وقـال أنــهم يــضـعــون الــلـمــسـات
ـسرحـيـة الـتي الـنـهـائيـة عـلـى ا
جتـــمــــع ديـــاب مـع شـــيـــمـــاء
رغني. علماً سيف وحمدي ا
أنـهـا من تـألـيف مـحـمـد عز

وإخراج أشرف زكي.

ساء. يوم حاول تكثيف اتصاالتك اجلديدة قبل هذا ا
السعد السبت.
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احلب في وضع قـلق .ال جتـعل الــيـاس يـسـطـر عـلـيك
.رقم احلظ . 3
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ــتـــازة قــد ال تـــضـــيع عــلـى نــفـــسك فـــرصـــة عــمـل 
تتكرر.رقم احلظ.76
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ستكون هـناك تغييرات مفـاجئة في مشاريعك اال انها
في مصلحتك.  رقم احلظ ..21
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ـكنك التـعبيـر عما  انت عصبي جـدا هذه االيام وال 
تريده .
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ـسـاعـدة الـعـفـوية ـكن أن تـعـتـمـد على الـتـعـاطف وا
الذين سيسهّالن تقدّمك. 
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 ال جتعل محـيطك يفـرض عليك ما ال تـريده او يجرك
الى وضع قلق .

ÊUÞd «

ــا يــحــسن عالقــتك مــعـه.يـوم تــقــارب مع احلــبــيب 
السعد الثالثاء.
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هنـالك حلّ لـكل لغـز. الـعاطـفة في حـالـة مشـتـعلـة.يوم
السعد االربعاء.
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ــشـاكل الـصــغـيـرة انت مــتـمـيــز بـالـهــدوء .ال جتـعل ا
تتحول الى مشاكل كبيرة .
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وضوع  لن تصبح مرتاحاً ركز على الـنظر في لبّ ا
حتى تفعل ذلك. 
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تـكـلّم! فلـن تسـتطـيع مـسـاعدة الـناس الـذين يـنـتبـهون
إليك إذا لم يعرفوا ما تريد.
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كن اشطب مـرادفات الـكلـمات ادنـاه

شـطب احلـرف اكـثر مـن مرة لـتـحصل

طلوبة:(دولة افريقية): على الكلمة ا

الـقـاهرة  –طـرابلس الـغرب  –تـونس

 –اجلـــزائـــر  –الـــدار الـــبــــيـــضـــاء-

اخلـــــرطـــــوم- الغـــــوس  –داكــــار –

داهـومي  –ابـيـدجان  –كـونـاكري –

نـواكـشوط  –اديس ابـابا- اسـمرة –

جـيبوتي  –الـنيجر  –دول  –مدن –

عواصم  –افريقيا.

األميـر االردني رعى مؤتمر القـدس في الرواية العربية
اضي الذي اقـامته جامـعة البتـرا الثالثاء واالربعـاء ا

بالتعاون مع مركز دراسات القدس في عمان. 

غـرب حاضر في قـيم في ا صـور الصـحفي الـعراقي ا ا
. دة يوم ورشة تصوير فوتوغراقي اقيمت في الرباط 

bO:« b³Ž bLŠ√

رئــيس حتــريــر (الــزمــان) طــبــعــة
العراق صدر له عن شركة االنس
لـلـطـبـاعـة والـنـشـر كـتـاب بـعـنـوان
(األهـــوال واالحـــوال  –حـــوارات
صــحـفــيـة في الــشـأنــ الـعـراقي

والعربي) يقع في 366 صفحة من القطع الكبير.

مايا دياب

تكون سـعيـدا وأنت أعزب.وأضافت(
لقـد قـلت أن هذا األمـر مـجرد دعـاية.
لــقــد اســتــغــرق األمــر وقــتـا طــويالً

لكنني سعيدة جدا كوني عزباء).
وتقـول واتسـون النـاشطـة في مجال
ـاضي كان ـرأة إن الـعـام ا حـقوق ا
صــعـبـاً بــالـنـسـبــة لـهـا بــسـبب هـذه
اذا رحـلة من حـيـاتهـا. وتسـاءلت  ا
يــثـيـر اجلــمـيع ضــجـة كـبــيـرة حـول
بلوغ سن الـ  ?30إنها ليست مسألة
مــهــمــة.وقــالت واتــســون بـلــغت 29
عـامـا وعنـدهـا قـلت يـا إلـهي أشـعر
بالـتـوتر والـقـلق.وأضافت أدركت أن
ذلـك كــلـه بــســـبب الـــكم الـــهـــائل من
الرسـائل التي تـلقـيتـها فـجأة.وقالت
(إذا لم تـ مـنزال وإذا لـم يكـن لديكِ
زوج وإذا لم يكن لديكِ طفل وبلغت
من الـعـمر  30عامـا وأنتِ لـست في
وضـع آمن ومـــســـتـــقـــر في حـــيـــاتك
ـهــنـيـة أو ال تــزالـ تـسـتــكـشـفـ ا
احلــيــاة ...هـنــاك كــمـيــة مــذهــلـة من
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ـا ــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة إ قــالت ا
واتـــســون إنــهــا شــعـــرت بــالــتــوتــر
والــقـلق حــيـال بــلـوغ سن الــثالثـ

بـــســـبب ضـــغـــوط عـــلى حـــيـــاتـــهـــا
الشـخصـية.وتـضيف واتـسون التي
حتـتـفل بـعــيـد مـيالدهـا في نـيـسـان
أنـــهـــا تـــلـــقـت ســـيال مـن الـــرســـائل
ـــمـــوهـــة حـــول األمـــور الــتـي كــان ا
ينبـغي عليـها حتقـيقهـا عند بـلوغها
.وقــالـت واتــســون في سن الـــثالثــ
تـصريح جملـلـة فوغ الـبـريطـانـية (إن
من ضـمن مـا ذكــرته الـرسـائل إذا لم
يــكن لــديك زوج  وإذا لم يــكن لــديك
طفل) ...موضحة (أن هناك قدر هائل
من الـقلق تـمـثلـه هذه الـرسـائل).لكن
واتـــســون أضــافـت (أنــهــا ســـعــيــدة
فردها ووصفت وضعها العاطفي
بأنها شريكة نفسها).وأشارت جنمه
سلـسـلة أفالم هـاري بـوتر إلى أنـها
لم تؤمن أبدا في السـابق بفكرة أن

شاالمي وسـويرس رونـان وفلورنس
بـوه.وكــانت واتـسـون قــد عـمـلت مع
الــنـــجــمـــتـــ لــورا ديـــرن ومـــيــريل
ستريب وقالت إنـها استمـتعت حقا

القلق حتمله وتمثله هذه الرسائل).
وستـلعب واتـسون دور الـبطـولة في
فـيـلم قـادم مـقـتـبس عن روايـة نـساء
صـــغـــيـــرات إلى جـــانـب تــيـــمـــوثي

بالـعمل مـعهمـا.وأضافت في
تـصريـحـهـا جملـلـة فوغ
(كنا نعرف بعضنا
قبل أن نـعمل في
فـــــيـــــلـم نـــــســــاء
صـغـيـرات).وقال
ت الــتــقــيــنــا في
جتــــــــمــــــــعـــــــات
النـاشـطـ لذلك
كــان لـــديــنــا هــذا
احلــــــــــــــــمـــــــــــــــاس

والتـضامـن كنـاشطـاتٍ كُنَّ جزءا
من حراك مع قبل أن يـجمعنا عمل
فــني واحــد ألول مــرة. وإضـافــة إلى
ــثــلـــة تــعـــمل واتــســون كــونــهـــا 
كـسفـيـرة لـلـنوايـا احلـسـنة في األ
ـتـحدة وشـاركت أيـضـا في إطالق ا
حـمــلـة هي فـور شي  الــتي تـنـاضل
ـساواة بـ اجلـنـس في من أجل ا
جـمـيع أنـحـاء الـعـالم. وقـد الـتـقت بـ
مالال يــوســفــزاي الــفـائــزة بــجــائـزة
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تــتــواصـل االســتــعــدادات عـــلى قــاعــة
ـسـرح الـتـجريـبي في مـعـهـد الـفـنون ا
اجلـمـيـلـة  –بـغـداد لـعـرض مـسـرحـيـة
(غربة) ضمن فعالـيات مهرجان مسرح

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - اعلنت شـركة ماجيك
مـثل جيمس دين الى سيتي فـيلمـز  بأنهـا ستعـيد ا
ا احلياة عبر الوسائل الـرقمية لبطـولة فيلم جديد 
أثـار ضـجـة حـول فـكـرة جتـسـيـد أحـد أهم أيـقـونـات
هوليوود بهذه الطريقة. وقالت الشركة (أنها حصلت
على حقوق من ورثة دين لتقدم باالستعانة بالوسائل
الرقـميـة في فيـلم من أفالم احلركـة عن حرب فـيتـنام
وقع ايالف سـيظـهر بعـنوان فـاينـدجن جاك). ووفـقـا 
دين في الفيلم من خالل مزيج من الـصور واللقطات
ة إلى جـانب تسلـيط مشاهـد مولدة بـاستخدام القد
ـثـل مـخـتـلف . وســيـقـوم  ـثـلـ الـكـمـبــيـوتـر عــلى 
ا سـيـكون دورا ثـانـويا لـشـخصـية باألداء الـصـوتي 
نتج أنتون إرنـست في بيان (سنتخذ كل دين.وقال ا
ـسـاس مـطـلـقا االحـتيـاطـات الالزمـة لـضـمـان عـدم ا
بتراثه كواحـد من أهم أساطيـر السيـنما حتى اآلن).
وأضاف (تعتبـر العائلة هـذا الفيلم فـيلمه الرابع وهو

ثله أبدا. ال ننوي أن نخذل معجبيه). فيلم لم 
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الــروائــيــة االردنــيــة ادارت حــفل تــوقــيع روايــة (بــنش
مارك) لـلـروائي تـوفيـق جاد الـذي ضـيـفه بيت الـثـقـافة
ـاضي.وقدم الروائي أحـمد الغماز والفـنون اخلميس ا

رؤية نقدية.

الـشاعـر العـراقي يرقـد حالـيا في
مـسـتـشـفى ابن الــنـفـيس بـبـغـداد
ويــحــظى بــالــعــنــايــة الـطــبــيــة من
الدكـتـور مـصـطـفى نـعمـة تـمـهـيدا
الجـراء عـمـلـيـة جـراحـيـة.نـدعـو له

بالشفاء العاجل.

سلـسل التاريخي مـثلة السـورية تشارك في بـطولة ا ا
ـالك ـالك الــنـار) لـلــكـاتب مــحـمــد سـلـيــمـان عــبـد ا )

واخملرج البريطاني بيتر ويبر.

ـمـثـلـة الـسـوريــة سـافـرت إلى مـديـنـة حـلب لـتـصـويـر ا
مشـاهدها في مسـلسل (حارس القـدس) تأليف حسن

م يوسف وإخراج باسل اخلطيب.

ا واتسون ا

نــــــــــــــــوبـل
لــلـسالم كــجـزء من عــمـلـهــا. وقـالت
مــاالال بـــعــد الــلــقــاء (إن واتــســون
كانت السبب وراء تعريـفها كناشطة
وأضافت أنهـا لم تعـد مترددة في أن

تعرف عن نفسها بتلك الصفة).

وجــوزيف ومــولــودتــهــا اجلــديـدة
ــنــاســـبــة مــرور خــمس أمـــيــرة 
ســنــوات عــلى لــقـائــهـــمــا وعــلـقت
عــلــيـهــا (الــتـقــيت بك مــنــذ خـمس
ســنـوات فـي مــثل هــذا الــيـوم وال
ــر يـوم ال أشـكـر فــيه الـرب أنـني
تــــركت الـــــبــــيت فـي ذلك الــــيــــوم

أحبك).
وكـــان صـــلــيـــبي نـــشـــر صــورة له
ولــزوجـــــته وعــلـق عــلــيــهــا (مــنـذ
خــمــــس ســنــوات الــتــقــيــنــا احال
فنجان قهـوي معك يا حياتي الرب

عظيم).
وكـــــــانـت فـــــــــــــقــــــــيه قــــــــد رزقت
ـولـودتـهـا الثـالـثـة أمـيرة في 23
ـــاضي فـي لــوس تـــشـــرين األول ا
ـــتـــحــدة أجنــلـــوس بـــالـــواليــات ا

األمريكية.
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ــونـــودرامــا الــثـــالث الــذي تـــنــطــلق ا
فعاليـاته نهاية تـشرين الثاني اجلاري
وهي من تألـيف جمال حـس واخراج
وتـمـثـيل عـلي الطـيب مـوسـيـقى سـيلم

سالم .

ـــــســـــرحــــــيـــــة حتـــــدث اخملـــــرج عـن ا
قـائال(العـرض يحـكي معـاناة انـسانـية
في بـلـد يـحـكـمه نـظـام قـمـعي يـتـعرض
ـثــقــفــ لالعــتـقــال والــتــعـذيب احــد ا
وتـطـلب مـنه الـسـلـطـة ان يـعـتـرف على
اشـخــاص يـعـمل مـعـهم فـيـبـقى حـائـرا
ب ان يعترف او ال يعـترف والنتيجة
واحدة.فأنه اما ان يقتل او ال يستطيع
ــوت غـربـة مـواجـهــة الـنــاس ويـقـول ا
داخل الـــوطن والـــغــربـــة مـــوت خــارج
الــوطن) مـضـيـفـا(الــعـرض يـتـحـرك في
ــقــبـرة االول الــذهـاب الى ا اجتــاهــ 
حــيث اجملــهـول والــثـاني الــذهـاب الى
بالد غربة وهـناك مجـهول اخر ويدخل
في صــــراع نـــفـــسي يـــكـــشـف فـــيه عن
احـداث وامـاكـن وانـاس مـر بـهم طـوال
ـســرحـيـة تــنـتـهي رحـلـته لــدرجـة ان ا

ويرفض البطل ان يعترف).
وحتــــدث الـــنـــاقـــد عـــمــــر مـــصـــلح عن
ـسـرحـيــة قـائال(الـعـرض بــاخـتـصـار ا
ثقف العراقي في حلظة يلخص حالة ا
من الـلـحـظـات الـتي مـر بـهـا وكـان بـ

عـــــرضه بـــــاســــتـــــمـــــرار في ظل
ر الظروف احلالـية التي 

بها البـلد لعلـنا نفهم
جــــــمــــــيــــــعــــــا ان
ــــــــــــــــــــواطــن ا
الـــــــعـــــــراقي
يــســـتــحق
حـــــــيــــــاة
افــــــــضل
ـــــــــــــا
يـعـيشه

االن).

امـرين احالهـم مـر اذا ظل داخل الـبـلـد
فــســيــتــعــرض الى مــشــاكل تــصل الى
ـــوت واذا خـــرج وكـــانه مـــيت درجــة ا
بـعـيـد عن الـوطن) واضـاف (مـا يـجـعل
ـشاهـد هـو تلـخـيصه الـعـرض يجـلب ا
ـشاكل العـراقية والـعربية للـعديد من ا
ومــعـامــلــة الــدول لـلــمــهـاجــر الــعـربي
بـطـريــقـة غـيــر الئـقـة .امــا اجلـمـيل في
الــعـرض رغم قـصـر مــدته اسـتـطـاع ان
ـعــانـاة الـعـراقـيـة بـشـكل يـكـشف لـنـا ا
اوسع وما يـحدث فـيه كأنه مـونودراما
مـثل رشيقـا للغـاية رغم حركته وكان ا
البطيئة ففي كل حركة وكلمة كان يقدم
ـعـاني والـدالالت بـحـيث ـوذجـا من ا
جـعل العـرض اكتـشـافاً لـلمـتفـرج وكان
ـمــثل يــنـتـقـل بـنــا بـثـوان قــلـيــلـة من ا
مـوقف الى اخر الى الـكـوميـديـا واالمر
االخــــيــــر رغم هــــذا الــــكم مـن الـــقــــطع
ــــســـرح ســـواء في ـــوجــــودة عـــلى ا ا
الـسـينـوغـرافيـا ام الـديكـور اال انـها لم
ـمـثل وهذا الـنـموذج من تـعق حركـة ا
الــعــروض يــحـــتــاج دائــمــا الى اعــادة علي الطيب


