
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

عادل امام

ÂuŠU½ dH  qDÐ

œuO u¼ u×½ t− Ò²¹

tðUO UF  oKD¹ ‰Ë_« wŠd *« p²J² « ÊUłdN

q u*« s1√ w  5½UMH « lL−¹ UM²OÐ

rN{ËdF  W³Aš w d² « rFD*«Ë d¹d×² « WŠUÝ  «¡UC  s  ÊËc Ò²¹ W³KÞ

سرحي هرجان التكتك ا ÊUłdN∫ جبار محيبس في كواليس االعداد 
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حــجــز الــطــفل زين الــرفــاعي مــكــانــاً له في
ع جنــمه بـفــيـلم سـيــنـمــا هـولــيـوود بــعـدمــا 
(كـفـرنـاحـوم) الشـهـيـر لـلـمـخرجـة الـلـبـنـانـية
ية من نادين لـبكي.ولقد كـشفت النجمـة العا
أصـل لـبـنــاني سـلــمى حـايك األمــر بـصـورة
جتـمـعـهـا بـزين إلـى جـانب طـفلٍ آخـر. حـيث
كتـبت مـعـلـقـة (أن الطـفل الـذي لـفت األنـظار
ـؤسـسة اإلنـتاجـية) سـيدخل عـالم "مارفل"(ا
من خالل مـشـاركتـه بفـيـلم (األبـديـون) الذي
يــــعـــود إلى ســـلــــســـلـــة أفالم عــــالم مـــارفل
اخليالية ليصبح زين أوّل سوري يلعب دور
ـــعــروفــة). بـــطل خـــارق في الــســـلــســـلــة ا
والــرفــاعي من مــوالــيـد مــديــنــة درعـا
الــســـوريــة. هـــرب مع عــائـــلــته من
احلــرب واســتـقــر في مــخـيــمـات
الالجــئـ في لــبــنــان. وعـاش
حــيــاةً قــاسـيــة مع الــتــشـرّد
والـفقر لكنـه أثبت موهبته
من خالل دوره بــــفــــيـــلم
كـفـرنـاحـوم; من خالل
شـــخــصـــيــة الـــطــفل
الـذي يــرفع قــضـيـة
عـلى والـديه بـسـبب
إجنــابــهـــمــا له في
ظـل الــــــــــظـــــــــروف

الصعبة والفقر.
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الــشــــــــاعـر الـعــراقي شـاركه زمالؤه فــرحـته بـزفـاف
ولــده يــاســـــــــر مــتـمــنــ له ولــعــروسه حـيــاة هــانــئـة

وسعيدة.
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الــروائــيـة االردنــيـة أحــتــفي بــهـا مــخـتــبــر الـســرديـات
األردني ضمن الـفائزين بـجائزة كـتارا للـرواية العـربية
ــاضي في 2019 ضــمن جــلـــســة اقــيــمت الــســـبت ا

منتدى شومان الثقافي بعمان.
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الـشـاعــر االردني ادار االمـسـيـة الـتي اقـامـتـهـا  جلـنـة
الـشـعـر في رابــطـة الـكـتـاب االردنـيـ لـلـشـعـراء: عـلي
البـتيـري أنور الـشعـر سلـيم الصـباح  ورشارد رداد

في مقر الرابطة بعمان.
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اإلحـتــفـال.وظــهــر رامي ووالـده وهــمـا
يدخالن إلى مكان اإلحتفال وكان الفتاً
رقص إمـــام بــــيـــنم كــــان احلـــاضـــرون

يغنون ويصفقون.
ومن نـاحـيـة أخـرى انـتـشـر في الـفـترة
ـمـثل عـادل إمـام األخـيـرة خـبـر وفـاة ا
اال ان ابنه رامي نـفى ذلك وعاد
ونـشـر مـنـذ قـلـيل مـقـطع فـيـديـو
جـديـد له يــظـهـر ايــضـا مـذاكـرة
والـــده لــــدوره في مــــســـلــــســـله
اجلديد فالنتينو وبذلك قدّ وثّق
رامي ان كـل األخــــــبـــــــار الــــــتي
تـتــداول عــلى مــواقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي عن والـده ال اسـاس

لها من الصحة.
وعــلّق إمـام عـلى الـفـيـديـو الـذي
نـشــره عـبــر صـفــحـته اخلــاصـة
قــائال:( شـوفــوا مـ جــنـبي!!)..
مـفـاجأة ونـال الـفـيديـو اعـجاب
تـابـع الـلذين عـدد كبـيـر من ا
تـــمــنــوا بـــدورهم طــول الـــعــمــر

لعادل إمام.
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أحـتفل فـريق عـمل مسـلـسل فاالنـتيـنو
بـــعــــيـــد مـــيـالد مـــخـــرجـه رامي إمـــام
صـري عادل ـمـثل ا وبـحضـور بـطله ا
إمـام و تــداول مـقــطع فـيــديـو عــبـر
مـــواقع الـــتــــواصل اإلجـــتــــمـــاعي من

و"آالمـا في الـركبـة). وبـعـد آخـر حـفالتـها
الـتي أقـيـمت في لـوس أجنـلـوس ظـهـرت
مادونـا في مـقطع فـيـديو عـلى انـستـغرام
وهـي تــأخــذ "حـــمّــام ثـــلج لــلـــتــداوي من

العديد من اإلصابات". 
وفي فيـديـو نادر عـرضت مـادونا كـدمات
ن وقـالت إنـهـا ظـهـرت عــلى فـخـذهــا األ

ة.  مؤ
يُــعـــرَف عن مــادونــا عــزوفــهــا عن إلــغــاء
احلفالت; ولم تُقْـدم على ذلك إال في مرّات
قالئل عــلى مــدى 37 عــامــا هــو عــمــرهــا
غـني األمـريكي جـاس الفـني. ويـتذكـر ا

تـمـبـرلـيك كـيف كـانت مـادونـا عـام 2008
رض تعـطـيه فيـتـام (بي 12) ليـقـاوم ا
بـينـمـا كانـا يُـقدّمـان حـفالت معًـا.ولـيست
حفالت بـوسطن هي األولى الـتي تلـغيـها
مـادونــا ضـمن جـوالت ألـبــومـهـا اجلـديـد

"مدام إكس". 

كــثف اعــمــالك لــكن احـم مــيــزانــيــتك من الــتــقــلــبــات
تسرعة . والقرارات ا
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تغييـرات على روتينك او على مظهرك انها فترة جيدة
شروع. لالنطالق 
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تــخـوض جتــربــة مـهــمـة حــيث تــمـتــحن كــفـاءتك كــمـا
ستواجة معاكسات وتقلبات.
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 كل شيء يـسـير في مـصـلحـتك فـكن على اسـتـعداد
لتقبل ما يعرض عليك .
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 تعالج اسـتحقاقا ماليا التـتسرع بتوظيف االموال بل
دقق بالتفاصيل.
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وجـود أشـخـاص يدعـمـونك اجـتـمـاعيـاً قـد يـولـد بـينك
يزة. وب أحدهم عالقة 
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تسـير االمور عـلى ما يـرام وحتقق اربـاحا واجنازات
كبيرة .رقم احلظ.9
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كن أن تـتحـول إلى حب .أنت معرض عالقة جـديدة 
إلصابة بالتعب.
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فـترة ايجـابيـة تعيـد البـهجة الى قـلبك كن جـريئا .رقم
احلظ .2
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تـواصل في العـمل يتـطلب مـنك ان  تنال  االنـهمـاك ا
قسطاً وافياً من النوم .
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أنـطلق فى مـرحلة جديـدة. تستـعيد حـماستك وتـنهمك
بادخال تعديالت.
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تناول االطـعمة القادرة على تـزويدك بالطاقة. ال خوف
عليك من الفشل
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انقل مـرادف ومـعـاني الكـلـمات
التي تـسيـر انـطالقا من الـسهم
مع عكس دوران الساعة لتصل
الى الـربط الـصـحـيح لـلـحـروف

والكلمات:     
1- دولة اوربية

2- يتكاسل

3- مغارة اثرية لبنانية

4- مدينة امريكية

5- دولة افريقية

6- مدينة فيتنامية

7- بلدة لبنانية

8- رمز صيني شهير

9- زعيم اسباني راحل

هنة 10- ا

11- يلتهمان الطعام

12- العب برازيلي لكرة القدم

ـطـرب العـراقي يـحيي في الـ 14من الـشهـر اجلاري ا
حفال عـلى مسرح قصر الـثقافة في العـاصمة االردنية

عمان.

ـــســـلـــسل ـــمـــثـل الـــســــــــــــــوري انـــضـم الســـرة ا ا
ـؤلـفه ومـخـرجه ـعـاصـر (مـقـابــــــــلـة)  الـبـولـيــــسـي ا

فادي سليم.

الـروائـي الـعــراقي ضـيــفـتـه قـنــاة (الـشــرقـيــة ) ضـمن
بـرنامج (اطراف احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي

مجيد السامرائي.

ركز الـثقافي في الفـنان الـسوري حتدث مع جـمهـور ا
مـديــنـة طـرطــوس عن نـظـرتـه لـواقع الـدرامــا الـسـوريـة

وأحالمه وتطلعاته.
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العـمـيـدة السـابـقة لـكـلـية الـلـغات
بـجامـعـة بـغـداد نـعـتـهـا االوساط
ـية  سـائـل االعالمـية واالكـاد
الـله تـعـالى ان يـســكـنـهـا فـسـيح
ـؤرخ ـة ا جـنـاته والـراحـلـة كـر

ووزير اإلرشاد االسبق الراحل  فيصل السامر.

مادونا
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ـــــوصل االربــــعــــاء ن ا شــــهــــد أ
ـــاضي افـــتــتـــاح مـــركـــز ثــقـــافي ا
بعنوان ( بيتنا ) لكي يكون صرحا
ثـقــــــــــــــافــيــا وقــبــلـة لــلــفــنــانـ
وأألدبـــاء لـــتـــقــــد نـــشـــاطـــاتـــهم

اخملتلفة. 
وقـال الـفــوتـوغـرافي حــازم يـحـيى
فـي صــفـــحـــــــته في (فـــيــســـبــوك)
(بـيـتنـا سـيـكـون مـقـراً لـلـنـشـاطات
اخملــتــلــفــة كـأألمــاسـي الــثــقــافــيـة
ـــعـــارض الـــفـــنـــيـــة والـــدورات وا
اخملـــتـــلــــفـــة عـــلى مـــدار الـــســـنـــة
ومـــعـــرضــا دائـــمـــا لـــلــتـــراثـــيــات
ــوصـلـيــة ولـلــوحـات تـشــكـيــلـيـة ا
فـوتـوغـرافـيــة من نـتـاجـات الـرواد

.( وصلي ا
موضـحا (هـذا النـشاط  من  قبل
ـي مـعن آل زكـريـا أألديب واالكـاد
وولـديه صقـر ومـحمـد و مـجمـوعة
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تــنـــطــلق الــيـــوم االثــنــ فـــعــالــيــات
سرحي االول الذي مهرجـان التكـتك ا
ــســـتـــقل ـــســـرح ا يـــقـــيـــــمه نـــادي ا
بـالتـعـاون مع معـهد الـفـنون اجلـميـلة

ببغداد.
وعـن الـفــعــالــيــات قــال عــضــو جلــنـة
هـرجان جبـار محيـبس لـ ( الزمان ) ا
ــهــرجــان يــقــدم عــلى فــضــاءات ان (ا
سـاحــة الــتـحــريــر ومــقـتــربــاتــهـا من
شـاطئ نهـر دجلـة وجسـر اجلمـهورية
ــطـعـم الـتــركي وكــذلك عــلى بــنــايــة ا
ونصب احلرية وحديقة االمة وساحة

الطيران ).
ـــشـــاركـــة في واضــــاف (الـــعـــروض ا
ـهـرجـان هي مـسـرحـيـة تـكتـك طابق ا
 14تـالــيف واخــراج جـبــار مـحــيـبس
ونــوارس تــالـيف واخــراج رسن عــبـد
زايـد وكـذلك مـسـرحـية الـبـرج لـلـكاتب
االسـتــرالي هــال بــورتــر اخـراج عالء
حس ومسرحية طقوس حتت نصب
ـسـيـحـي احلريـة لالخـوة جـمـعـيـة ا
ومـسـرحيـة البـحث عن الـيـق تـأليف

واخراج يق احمد .

و تـتـــخـلل العـروض جـلـسات نـقـدية
والــلـجـنـة الــتـحـضــيـريـة لـلــمـهـرجـان
تـتـالف من الـفـنـانـ سعـد عـزيـز عـبد
غــازي الــكــنــاني  جــبــار الــصــاحـب 
مــحـيــبس  مـحــمـد الــسـيــد  ورفـعت

الشابندر والكاتب علي حس ).
وعن مـسـرحيـة (تـكـتك طابق 14) قال
ـسرحـية مـخـرجهـا محـيـبس ( فكـرة ا
تتحدث عن جوهـر ثورة الشباب التي
حـدثت في تــشـرين االول وهي حتـكي
حـكـاية شـبـاب عراقـيـ بعـمـر الورود
يـسـكنـون قـلعـة االحـرار في الطـابـق
التاسع والرابع عشر والسرداب كذلك
تـمت االشـارة الى كل الـعـنـاوين الـتي
كــونت الــثــورة الى اصــحــاب تــكــاتك
ــســـعـــفــ ــواكـب والــشـــهـــداء وا وا
واجلـــرحى من خـالل طــرح فــضــاءات
ــعـهــد وسـاحــة الـتــحـريـر الــكـلــيـة وا
وجسر السنك ونصب احلرية والنفق
 امــا بـــخــصــوص ادوار الــطــالــبــات
لحمية في االداء والصورة والصور ا
ــسـرحــيــة الـتي الــســريـعــة لـعــرض ا
يشارك فيها الطلبة منهم اديان خضر
(اجــســـد شــخــصـــيــة احــد الـــشــبــاب مــجــتــبى عــدنــان  حــســ حــيـدر 

ــطـعم الــتــركي الـذي ـرابــطــ في ا ا
يــــحــــــــرس الــــســــرداب مع االخــــرين
وعندما سـمع خبر استـشهاد السراي

راسيم العزاء للشهيد ).  يقوم 
وقال الـطـالب حارث حـيدر عن دوره
رابط (اجسد دور احد الشباب ا
ورغم في الــــــطـــــابـق الـــــتـــــاسـع 
اســــتـــهــــدافـه ظل صــــامــــدا مع
زمـالئه).. وحتـــــدث الـــــطـــــالب
حس حيدر عن دوره (اجسد
ـــنـــادي عــنـــد اصـــابــة دور ا
الــــســـــراي فـــــيــــذهـب الحــــد
ـسـعـفـ النـقـاذ زمـيلـه لكن ا
ـــــســـــعف يـــــقـــــول له ا
اســتــشــهــد صــفـاء
فــوجــدنـاه يــحـمل

وردة) .
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{ بــوســـطن  –وكـــاالت - ألـــغت جنـــمـــة
ـيـة مـادونا ثـالث حفالت في الـبوب الـعـا
مدينـة بوسـطن ضمن جولـتها الـتي تقدم
فيـها أغـاني ألبـومهـا األخيـر الذي يـحمل
عــنــوان (مـدام إكس) واعــتــذرت مــادونـا
جلمـهورهـا (بأنهـا تعـاني آالما "مـبرحة).

وقالت على فيسبوك: 
(أسـتـمـيـحــكم عـذرا; ثـمـة طـوار لم تـكن
متـوقَعة).وأضـافت مادونـا وفقـا للبي بي
ي العـرض كل لـيـلـة يـجلب لي سي(تـقـد
ســـعـــادة غـــامــرة وفـي إلــغـــائه نـــوع من
الـعــقـاب... لـكن األلم الــذي أعـانـيه اآلن ال
يُــحـتــمَل ويــتـعــ عـليّ الــراحـة واتــبّـاع

تعليمات الطبيب).
ولم حتـدّد جنمـة الـبـوب سـبب تلك اآلالم.
وكانت مادونا أخبرت جمهورها في سان
فرانـسـيسـكـو في وقت سابـق من الشـهر
ـاضي(أنهـا تـعـاني "تمـزّقـا في األربـطة" ا
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ـطـرب اسـعـد جـمـيل من تـسـجـيل انـتـهى ا
انــشـودة وطـنــيـة بـعــنـوان  (شـكــرا سـاحـة

Î«dJý bAM¹ qOLł

 d¹d×² « WŠUÝ

زين الرفاعي

محمـد علي  سعد حـارث  حيدر علي
 عـلي مــنـصــور  عـادل جــاسم وعـلي

عباس ) . 
ــــســــرحــــيــــة قـــال وعـــــــن دوره في ا
الــطــالب مـجــــــــــــتـبى عـدنـان (دوري
ــســرحــيــة الــشـــــــــهــيــد صــفـاء فـي ا
ـوذج للـشاب الـعراقي السـراي وهو 
ــــضــــطـــــهــــد وخــــريـج اجلــــامــــعــــة ا
الـتـكـنـولـوجـيـة وكان يـعـمـل حـمــــــاال
يـوفـر قــوت عـائـلـتـه تـوفي ابـوه وهـو
صـــغـــيـــر واســـتـــشـــهـــد عــلـى جـــســر
اجلــــمـــــــــــــهــــوريـــــة وعـــــد من اوائل

الشهداء وعند اصابته قال: 
الــدخــان لــوث نــصف وجــهي واالخــر

اتلفه القناص .
ولم يـتـعـرف عـلـيه ذووه وفي الـنـهـاية

كان السراي يسمع صوت الهالهل).
وقــال الـطــالب حــيــدر ســعـد عن دوره
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وكانت مادونا قد أقدمت
عـلى تـأجــيل حـفالت في
نــــيـــويــــورك في أيــــلـــول
ــاضي بـســبب مــسـائل ا
تــتــعــلق بــاإلنــتــاج. كــمـا
اضطـرت بعـد تقـد عدد
من احلـفالت في دار أوبـرا

(بى أيه إم هـوارد جيـلـمان)
في نـيويـورك إلى إلـغـاء حـفل بـسبب
اإلصـابـة.كـمـا ألـغت كـذلك أولى حـفالت

ألبومها اجلديد في لوس أجنلوس. 
وقــالت شـــركــة اليف نـــيــشـن مــتـــعــهــدة
التـرويج لتـلك اجلولـة الغـنائـية اجلـديدة
ـلغـاة لن تُــقدَّم في ادونـا( إن احلـفالت ا
مــواعـــيــد أخــرى "نــظــرا الزدحــام جــدول
احلـــــفالت خالل الــــعـــــام" عــــلى أنْ تــــتم
عـملـيـات إعـادة ثمـن التـذاكـر آلـيا حلـمَـلة

بطاقات االئتمان). اسعد جميل

الـتحـريـر) كلـمـات الـشاعـر الـغنـائي عـباس
الـدلـفـي واحلـان  جـمـيل. وقــام بـتـوزيـعـهـا
مـهنـدس الـصوت كـر الـعـراقي وصمـمـها
طـرب اسعد الفـنان زيد الـفتالوي . وقـال ا
الـعـضـو في الـفـرق الفـنـيـة بـدائـرة الـفـنون
وسيقيـة ( اننا بكل فخـر واعتزاز نشارك ا
اخـوتنـا في سـاحة االعـتـصام الـسـلمي في
ساحة التحرير ومانقدمه اليوم من اناشيد
واغنيات تتغنى ببطوالتهم هو جزء بسيط
 هدية للشـباب الثائر الـذي يطالب بحقوقه
سلوبة في تظاهرات سـلمية اثبت للعالم ا
انه شعب يرفض كل انواع الفسـاد متطلعا
شـروعه التي تـضمن له لتـحقـيق مطـالبه ا
حق الـعـيش بـكرامـة وحـريـة ) واكـد جـميل
(ان االنــشـودة  اهـداؤهــا لـقــنـاتــنـا الـتي
تساند مطالب الشـعب العراقي " الشرقية "
وكافة الـقنوات الـعراقية) مـتمنـيا (ان تنال

شاهدين) . رضا ا

بــعـرض أألعــمـال الــفـوتــوغـرافــيـة
عارض لهم). للمبدع واقامة ا

رائــدا لــلـتــصــويـر الــفــوتــوغـرافي
ولـكي يــكـون هــذا اجلـنــاح خـاصـاً

ثـقف من من الشـباب الفـنان وا
ـــوصل وبــعـض مــنـــظــمــات أهل ا

اجملـــــــتــــــــمع
ـــدني الــتي ا
تـــــــــــعـــــــــــنـى
بـــــــــشــــــــؤون
الـــــثـــــقـــــافــــة
والــــفــــنــــون)
مضـيفـا(تشر
فت بــــقــــيـــام
الــــقـــائــــمـــ
عــلى  بـيــتـنـا
بـتــخـصـيص
جــنـاح دائم-
قــــاعـــة  –في
ـــــــــــركـــــــــــز ا
بــــعــــنــــوان "
ســـــتـــــوديــــو
حـازم يــحـيى
بـــــــوصــــــــفي

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
حـــــضــــــر الـــــعــــــارض األمـــــريــــــكي
الــفــســلــطــيــني األصل أنــور حــديـد
الــبــالغ من الــعــمــر 20 عــامــا حــفل
تـوزيـع جـوائــز في لـوس أجنــلـوس

االحد. 
غنية دوا انور كان برفـقة حبيبـته ا
لـيـبـا الـبـالـغـة من الـعـمـر 24 عـاماً.
وتـــبـــادل الــثـــنــائي الـــقــبـالت عــلى
الــــــســــــجـــــادة احلــــــمــــــراء وأمـــــام

الكاميرات. 
وقــالت دوافـي تــصــريح (يــرافــقــني
الــيــوم حــبــيـــبي إنه وســيم ألــيس

كذلك?). 
الــثـــنــائي يـــتــواعـــدان مــنـــذ شــهــر

حزيران/يونيو .
مـن نـــاحــــيــــة أخـــرى غــــنت دوا في
احلــفل أغــنــيــته اجلــديــدة (ال تــبـدأ
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االن) وهـي لم تــــكن مــــرشــــحـــة ألي
جــائـزة. و أنــور حــديـد هــو شــقـيق
ــيـاً الــعــارضــتـ الــشــهــيـرتــ عــا

جيجي وبيال حديد.

انور حديد
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يــشـــارك الــفــنـــان مــصـــطــفـى قــمــر
كـضــيف شـرف ضــمن أحـداث فــيـلم
( (الـبعـض ال يذهب لـلـمـأذون مـرت
بـطــولـة كـر عــبـد الـعــزيـز ومـاجـد
الكدواني ودينـا الشربـيني وبيومي
فــــؤاد ومـــحــــمـــد ثــــروت وعـــدد من
الـنـجـوم الــذين يـظـهـرون كـضـيـوف
شـرف وتــدورأحـداث الــفـيــلم حـول
مــنــاقــشـــة الــعــديــد مـن الــقــضــايــا
االجتمـاعية الـتي لها عالقـة بالزوج
والـــزوجــة وصـــراعـــاتـــهـــمـــا بـــعــد
االنـــفـــصـــال حـــسب مـــوقع الـــيــوم

السابع. 
مـن نــاحـــيـــة أخـــرى بـــدأ قــمـــر في
التـحضـيرات األولـية لـلجـزء الثاني
) الــذي يـقـوم من فــيـلم (حــر كـر
ـقــبـلـة بــتـصــويـره خالل الــفـتــرة ا
حــيث يــعــقـد جــلــسـات مــكــثــفـة مع
الـــكــــاتـــبــــة زيـــنـب عـــزيــــز من أجل
االسـتـقـرار عـلى الـتـفـاصـيل األولـية
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مصطفى قمر

لــلــعـــمل الـــذي يــراهن عـــلــيـه قــمــر
ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.
)  طـرحه عـام و فـيـلم (حـر كـر
ه الـنـجـمة  2005 وشـارك في تقـد
يــاســـمـــ عـــبـــد الــعـــزيـــز ودالـــيــا
الـبــحـيــري وبـسـمــة وعال غـا من

إخراج علي إدريس .


