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ضـمن ترشيـحات جوائز غـولدن غلوب
لألفـالم والتلفزيون لهذا العام.وأعلنت
رابـطـة هـوليـوود لـلصـحـافـة األجنـبـية
ــقـرر أن ــرشــحــ ومن ا عـن قـوائم ا
يـتم اخـتيـار الفـائـزين في اخلامس من
كــانـون الـثـاني  2020فـي حـفل عـشـاء
في مـــديــنــة بـــيــفـــرلي هــيــلـــز بــواليــة
ـمثل رامـي مالك كـالـيـفـورنـيـا.ورشح ا
ــــثـل في الـــــدرامــــا جلـــــائــــزة أفـض 
الــتـلــفـزيــونـيــة عن دوره في مـســلـسل
(مـسـتـر روبوت) ضـمن خـمسـة أسـماء
شــمــلت أيــضــا بــراين كــوكس وكــيت
هـارينغتون عن دوره في مسلسل "غيم
أوف ثـــــرونــــــز"(صـــــراع الـــــعـــــروش)
ـمــثـلــ الـبـريــطـاني بــاإلضـافــة إلى ا
واألمـريـكي توبـايس مـنيـزيس و بـيلي
بــــورتــــر.ورُشح رامي يــــوسف ضــــمن
ـثل تلفزيـوني كوميدي قـائمة أفضل 
أو مـــوســيــقي عن دوره فـي مــســلــسل
(رامـي)  وكـــذلك مـــايـــكل دوغالس عن
دوره في مــسـلــسل (ذا كـومــيـنــيـسـكي
مـــيــثـــود).ورشــحت بـــطــلـــة ومــؤلـــفــة

{ لـــوس اجنـــلـــوس - وكـــاالت - قـــاد
الفيلم الدرامي ”قصة زواج) “ماريدج
سـتـوري) من إنـتـاج شـركـة نـتـفـلـيـكس
الــتـرشـيـحــات جلـوائـز غــولـدن غـلـوب
الـتي اعـلـنت االثنـ بـست ترشـيـحات
تاله فــيـلم الــعـصـابــات األيـرلـنـدي ذي
أيـرش مان) وهـو من إنتاج نـتفـليكس
كـذلك بخـمس ترشـيحـات.وسيـتنافس
الـفـيــلـمـان أيـضـا في فـئـة أفـضل فـيـلم
درامي مع أفالم 1917 وفـيلـم (اجلوكر

وفيلم باباوان تو بوبس.
ــرشـحــة في فــئـة أمــا قــائـمــة األفالم ا
أفـــضل فــيـــلم كــومـــيــدي فـــهي اســمي
ايت إيز ماي نيم وجوجو ـايت دو دو
ــــة األرنـب جــــوجـــــو رابــــيـت) وجــــر
غـامضـة ميـردر ميسـتري) ونـايفز أوت
) وذات مــرة في أخــرجـــوا الــســكــاكــ
هـــــولـــــيـــــوود وانس آبـــــون آتــــا إن
هــولـــيــوود وفــيــلـم (روكــتــمــان) وهــو
الـسـيرة الـذاتيـة لـلمـغـني إلتـون جون.
صريان واخـتير النجمان األمريكيان ا
األصـل رامـي مـــــــالك ورامـي يـــــــوسف

سرح التجريبي في معهد الفنون dOB…∫ أسرة (في الظالم) على خشبة ا  WOŠd

اخملــرج مـارتـن سـكــورسـيــزي اجلـديـد
األيــرلــنــدي ذي أيــرشـمــانــالــذي تـدور
أحـداثه في عالم العصـابات قد اجتذب
نـحو  17.1مـليـون مشاهـد أمريكي في
أول خـمسة أيام من عـرضه على شبكة
نـتـفـليـكس وذلك وفـقـا لـبيـانـات شـركة

مـسـلـسل "فـلـيـبـاغ" فـيـبي والـر-بـريدج
ألفـضل دور بـطـولـة ويـتـسـابـق دانـيال
كـريغ ولـيونـاردو دي كـابريـو وتارون
إغــيــرتـون وإدي مــيــرفي عــلى أفـضل
ــــثل فـي فـــيــــلم ســــيــــنـــمــــائي أداء 
مــوســيــقي أو كــومــيــدي. وكــان فــيــلم

نـيلسن لألبحاث التـسويقية.وتقديرات
نـيـلـسن هي أول مـؤشـرات عـلى شغف
ـشـاهـدين بـالـفيـلم الـذي تـكـلف نـحو ا
مــلـيــون دوالر ويُـتــوقع أن يـكـون 160
مــنــافــســـا رئــيــســيــا في حــفل تــوزيع
جـوائـز األوسـكـار. ولم تـفز نـتـفـلـيكس
مـــطـــلـــقــا بـــجـــائـــزة أوســـكــار أفـــضل
ـقارنة حـظي فيلم فـيلم.وعـلى سبيل ا
الـتشـويق (بيـرد بوكس) الـذي أنتـجته
ـاضي نــتـفــلـيــكس في  كـانــون األول ا
وقـامت ببطولته سـاندرا بولوك بنحو
مــلــيـون مــشـاهــد أمــريـكي في أول 26
سـبـعـة أيـام من عـرضه وفـقـا لـبـيـانات
نـيلسن.وقالت نـتفليـكس حينها إن 45
مـلــيـون شـخص عـلى مـسـتـوى الـعـالم
شـاهـدوا (بيـرد بـوكس) في أول سبـعة
أيــــــام مـن إطالقـه في  كــــــانـــــون األول
وال تــنـشـر نــتـفــلـيـكس بــيـانـات.2018
ـشـاهدة بـصـورة مـنتـظـمة وامـتـنعت ا
عن الــتـعـقـيـب عـلى تـقـديــرات نـيـلـسن
بـشـأن (األيرلـنـدي).والفـيلـم من بطـولة

روبرت دي نيرو وآل باتشينو.
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وصل الـعراقية رعى حـوارية بشأن واقع رئيس جـامعة ا
ـناسبة اليوم حقوق االنـسان في محافظـة نينوى اقيمت 
اضي. ي حلقوق االنسان  –مكتب نينوى االربعاء ا العا
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ـمـثل الـكـومـيـدي الـعـراقي نـعته ا
االوسـط الـفـنـية فـي مـحـافـظة ذي
قار بـعد الـتحـاقه بالـرفيق األعلى
ــاضي.وكـان الـراحل االسـبـوع ا
سـرح لـلـمـرة االولى قـد اعـتـلـى ا
عـــام  1968وكـــتب الــــعـــديـــد من
ــســـرحــيــات وســـيــنـــاريــوهــات ا

االفالم القصيرة.
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اخملرجة الـسورية يشارك فيلـمها القصير (الوجه األول..
أمـي) في الدورة الـسـادسة من مـهـرجـان العـالم الـعربي
للـفيلم التربوي القصير الذي ينطلق في الـ  21من كانون

غرب. االول اجلاري بالدار البيضاء في ا
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الــكـاتب الـصـحــفي والـنـاشـر الـعــراقي يـغـادر الى أربـيل
ـتـابــعـة تـوزيع كــتـبه وعـقــد لـقـاءات ثـقــافـيـة مع األوسـاط

االدبية والصحفية.
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طربـة السورية اطلـقت على اليوتـيوب فيديو كـليب أغنية ا
(ســوارات) من كــلــمــات عــصــام حــسن وأحلــان وتــوزيع

واشراف موسيقي رشيد هالل.
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ــصــاحــبــة فــرقـة ــغــتــرب قــدم  ـوســيــقــار الــعــراقي ا ا
(مـؤســسـة الــفن لـلــسالم ) حـفال مــوسـيــقـيـا فـي سـاحـة
التحـرير تضامنا مع احملتج  فيه عزف مرثية شهداء

ساحة التحرير ببغداد واحملافظات.
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اضي  بيت الشـاعر و التشكيلي االردني ضيفه االثن ا
الثـقـافة والـفـنـون في عمـان بـأمسـيـة شعـريـة شارك فـيـها

بورقة نقدية الشاعر راشد عيسى.
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ــاضي حــفل رئــيس اجلــامــعــة األردنــيــة رعى الــثالثــاء ا
ؤلفه  أستاذ علم إشهار كتاب (الدولة والتنمية العربية) 

االجتماع والسياسات االجتماعية مجد الدين خمش.
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وحـلت مـسـرحيـة ( فـرشي سور ) (الـسـجاد
االحـمـر) عن فرقـة مسـرح دربنـديخـان ثاني
ـمثـلة زيـنو سـرتيب افـضل فكـرة وحازت ا
سرحية ( كى عن فـرقة مسرح السـليمانيـة 
بـــاوكــمه ) ( من ابـي ) جــائــزة  اول افــضل
ـمـثل حـسـ مـانـتـوس عن ـثـلـة وحـاز ا
ثل فـرقة مسرح بابل بـجائزة اول افضل 
وفـازت مسـرحيـة ( باويـلكـة ) لفـرقة مـسرح
حـلبجـة بجائـزة اول افضل مسـرحية فـيما
فـازت مسـرحيـة ( مطـبرة ) عن فـرقة مـسرح
ديالى بجائزة اول افضل اخراج مسرحي.
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ـركز الـثقافي أخـتتـمت مؤخـرا على قـاعة ا
ــهــرجـان في مــديــنــة كــركــوك فـعــالــيــات ا
ـــســرح الــشــارع (دورة الـــدولي اخلــامس 
دة الـفنان حس ميسـري ) بعد تواصلها 
ـسرحـية التي ثالثـة ايام بـحضـور الفرق ا
مـثلت جـنوب وشرق كـردستـان ومن بغداد
ومــحـافــظـات اخــرى فـضال عــلى مــشـاركـة
عـربـيـة من االردن  و تـونس و سـوريـا.وقد
حــازت مـــســرحــيــة ( هــيــوا ) ( االمل ) عن
فـرقة مسـرح كوية جائـزة اول افضل فكرة
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ـوسـيـقـيـ من أنـحـاء الـعـالم. أبـرز ا
بــعــدهــا ســيــتــوجه الى الــعــاصــمــة
ــصــريـــة الــقــاهــرة الحـــيــاء حــفــلــة ا
يالد لينـتقل بعدها ناسبة أعـياد ا
إلى أوروبـــا ألحــــيـــاء ســـلــــســـلـــة من
وقع ايالف. احلفالت اخلـيـرية وفـقـا 
ـدفـعي قـد أصدر مـنـذ أسـابيع وكان ا
أغـنـيـة (عـراقي عـراقي) الـتي أهـداهـا
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طـرب الـعراقي ـوسـيـقي وا يسـتـعد ا
ـــقــــيم في االردن ــــدفـــعـي ا الـــهــــام ا
إلحياء حـفل كبـيرفي عـمان في الـ 14
كـانـون االول اجلـاري الــذي سـيـشـهـد
رور  55عـاماً عـلـى عطـائه ـه  تكـر
ـوسـيـقـي  بـرعـايـة األمــيـر عـلي بن ا
احلس حيث سيـرافقه مجموعة من

ية { لوس اجنلوس  –وكاالت - فـاجأت النجمة العا
كـيم كــارداشـيـان اجلــمـيع عـنــدمـا هـددت شــقـيـقــتـهـا
ــمـثـلـ من كــورتـني كـارداشــيـان بـالـطــرد من طـاقم ا
مــسـلــسل(كـيــبــانك اب وذ كـارداشــيـانــز).وقــالت كـيم
(مــهـمـتــنـا تــقـوم عــلى أن نـكــون مـنــفـتــحـ ونــزيـهـ
ونـتــقـاسم الـكـثـيـر ع أنـفـســنـا ولـكن كـورتـني لم تـكن
مــــنــــفـــتــــحــــة في حــــيــــاتــــهـــا الــــشــــخــــصــــيـــة عــــلى
وقـع الفن(كل األيام التي ال الكـاميرا).وأضـافت وفقا 
تـصـور فيـها كـورتني نـحاول أن نـتخـطى أنا و كـلوي
هـــذا الـــركـــود إذا لم نـــشـــارك حــيـــاتـــنـــا فـــمـــا هــو
الــعـرض?). بــدورهـا قــالت كـلــوي كـارداشــيـان (إنــهـا
شاركت الـتطورات اخلـاصة بهـا مع صديقـها السابق
تريسـتان تومبسون ألنها شعـرت أن وظيفتها التحدث
ـمثلـة األمريكـية أجنلـينا بصراحـة). الى ذلك فاجأت ا
ـمثل الـصاعـد الشـاب أليكـس توماس سـميث جولي ا

لـلــعــراق الــذي يــعـيـش وسط أحـداث
ـة. معـبـرا عن  حزنه الـشـديد عـبر مؤ
كـمـا أبدى الـعديـد مـن وسائـل االعالم
اسـتــعــداده إلحــيــاء أي حــفل خــيـري
سانـدة أهالي الشهداء. مؤكدا( كبير 
وسيقى هي لغة الشعوب و من بأن ا
حق أي مـواطـن الـتــعـبــيـر بــطـريــقـته

للمطالبة بحقوقه).
دفـعي قد احـيا قـبل ايام حفالً وكان ا
ضخـماً عـلى مـسرح اجملـاز بـالشـارقة
ـتـحدة في دولـة اإلمـارات الـعـربـيـة ا
الذي سـبق وضـيف العـديـد من جنوم
الـــعـــالم بـــيـــنـــهم يـــاني وكـــريس دي
بيرغ.و قدّم فـيه مجمـوعةً من األغاني
عروفة بـ(اإللهـاميات) كـ(مالي شغل ا
بـالـسـوق) و (فـوك الـنـخل) و (جـلـجل
علـيه الرمـان) و(خـطار). فـيـما اخـتتم

بأغنية (موطني).

بلقـاء حصري في كواليس مسرحيـة موسيقية يشارك
ببطـولتها.وبحسب صحـيفة ديلي ميل البـريطانية فقد
ُعجب السوبر بسبب شدة وصفت جـولي أليكس بـ (ا
تلك وشمًا أعلى ذراعه اليسرى حبه لـها لدرجة أنه 
ـمثلة وهي تدخن سيجارة). ونشر أليكس عبر لوجه ا
صـــفــحـــتـه اخلـــاصـــة عـــلى أحـــد مـــواقع الـــتـــواصل
اإلجتمـاعي مجـموعة من الـصور التي إلـتقـطها مـعها
وبـدا في واحـدة مـنـها وهـو يـرفع كُـمّه لـيـعـرض وشمه
ـفضلـة. وعلّق بالـقول(اليوم الضـخم على جنمته ا
ـســرح وأريـتـهـا جــاءت أجنـيـلــيـنـا جــولي إلى ا
وشمي الـذي رسمته الرائعة كورتني لويد وقد
أحـبّـته وقّــعـته وقـبّــلـتـني عــلى خـدي وقـالت
بأنّـها ستـعود حلـضور عرض إيـفان). وتابع
ألـيـكس تـعـليـقه قـائـلًـا( لن أتـعـافى من هذا

على اإلطالق)!

حتـلى بالـصبـر وال تتـسرع فى اتـخاذ قـراراتك بشأن
وضوعات. بعض ا

qL(«

خـذ كـفـايـتك من الـنـوم  حـتـى تـسـتـطـيع الـتـركـيـز فى
العمل خالل هذه الفترة.

Ê«eO*«

ال تــرتــكب أخـطــاء األمس.قــد تـمــر بــحـالــة من سـوء 
التفاهم بينك وب احلبيب.

—u¦ «

ـاضـية حـتى ال يـتـعـكر ال تـتـذكر الـعالقـة الـعـاطفـيـة ا
مزاجك.رقم احلظ.8
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ــاضى فـسـرعـان مـاتـتـطـور األمـور  اطـوي صـفـحـة ا
وتستقر مرة أخرى.

¡«“u'«

عدة نتيجة توترك الزائد واهمالك قد تشعر بألم فى ا
فى تناول األطعمة الصحية.
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حـافظ عــلى صـحـتك خالل هـذه الــفـتـرة وأبـتـعـد عن
نصائح اخلرافية من البعض.

ÊUÞd «

حـافظ عـلى صـحـتك. قـد حتـدث تـطـورات جـديـدة فى
هنية. حياتك ا

Íb'«

هـنية والعـاطفية حتدث تغيـرات إيجابيـة فى حياتك ا
جتعلك تشعر بالراحة.

bÝô«

ـتوقع  حل مـعـظم مشـاكـلك اإلجتـمـاعيـة وتـطور من ا
هنية. حياتك ا

Ë«b «

يوم حاول أن تبتـعد عن التوتـر والتفكيـر فى مشاكلك
السعد االربعاء.

¡«—cF «

تـشـعـر بـالـتـحـسن واإلقـبـال فى الـعـمل.قـد تـفكـر فى 
االرتباط من جديد.

 u(«
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اكــــتب مــــرادفــــات ومـــعــــاني
الــكــلــمــات الـتـي تــشـتــرك مع
ـسـير بـعـضـهـا ويـكـون خط ا
مـع الـســهم في الــشـكل احلل
الــصـــحــيح يـــقــودك الى ربط

متكامل للشكل:
 1- صغير الفيل
 2- ثم وغال

ة  3- من االحجار الكر
 4- صائب
 5- حبر
 6- يزيح

 7- من الطيور
 8- أهب وأعطي
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - دافـــعت
عـارضــة األزيـاء كـامـيال مـورون عن فـارق
الـسن بينـها وبـ حبيـبهـا النجم لـيوناردو
دي كـابـريو حـيث أنـها تـبلـغ من العـمر 23
عـاماً وهو يبـلغ من العمر  45 عـاماً.وقالت
(هـناك الكثير من العالقات في هوليوود -
وفي تـاريـخ الـعـالم - حـيث يــكـون لـلـنـاس
فـجـوات كـبــيـرة في الـعـمـر. أعـتـقـد أن أي
شـخص يـجب أن يكـون قادرًا عل مـواعدة
ـاذا من يــشـاء) وأضــافت( أنـهــا تـعــرف 
يـسـأل الـنـاس عن لـيونـاردو مـعـتـبـرةً أنـها
ـا ســأكـون فــضـولــيـة بــشـأنه مـكــانـهـم ر
ـمـثـلة أيـضًـا).  وتـروج عـارضـة األزيـاء وا
لـفيلمهـا اجلديد (ميكي آنـد ذا بير) وتقول
ـهني (إنـهـا تـأمل في أن يـؤدي جنـاحـهـا ا
إلى تـوقف الناس عن ذكر حبيبها الشهير

عندما يتحدثون عنها).
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طـربـة اللـبـنـانيـة الـشـابة مـاريـتا  كـشـفت ا

ـنـتـدى شـبـاب احلالني عن مــشـاركـتـهـا 
ــقــرر إقـــامــته في مــديــنــة شــرم الــعــالم ا
الــشـــيخ في الــفـــتــرة مــا بــ  14 إلى 17
كـانـون االول اجلــاري. حـيث نـشـرت عـبـر
حـسـابـها اخلـاص عـلى إنـسـتغـرام فـيـديو
ـوقع ايالف حتـدثت فـيـه لـلـجـمـهـوروفـقـا 
ـنتدى وأعـلنت من خالله مـشاركـتهـا في ا
بـتاريخ  16 كـانون االول. مشـيرةً إلى أنها
تـشــعــر بـحــمـاسٍ وســعــادة كـبــيـرة ألنــهـا
سـتـلـتقـي بجـمـهـورهـا في مـصر. الى ذلك
ــطـربــة إلــيـســا أنـهــا انــتـهت من أعـلــنت ا
تـســجــيل أغــنــيــة جــديـدة بــعــنــوان (حــبـة
قرر طرحه اهـتمام) من ألبومها اجلديد ا
ــقـبـلـة. وذلك عـبـر تـغـريـدة خالل الـفـتـرة ا
نـشرتها عـبر حسـابها اخلاص عـلى تويتر
مــرفــقــة بــصـــورة من داخل االســتــوديــو.
وكـتــبت مـوضـحــة أن األغـنـيـة مـن كـلـمـات

أمير طعيمة توزيع أحمد ابراهيم.
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تــــــــــعــــــــــددت
الـــنـــصـــوص
ـــســرحــيــة ا
الـتي تـتـخذ
مـن هـــمـــوم
الـــــــنـــــــاس
منطلقا لها
في صياغة
خــــــــطــــــــاب
ـــســـرحـــيـــات ا
االنــــســــاني وبث
افـكـارهـا النـبـيـلة
ولـم يــــــــــكن االدب
ي سـرحي الـعا ا
اال يـــنــبـــوع ثــراء
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بـالـتـمـرين عــلـيـهـا ونـحن الـيـوم امـام
ـكـان جتـربـة مــسـرحـيـة ولــيـدة هـذا ا
وتـضم مـجمـوعـة من الطـلـبة وتـسعى
ــكـان حلــفـر صــورتـهــا بـذاكــرة هـذا ا
والــطـلــبـة هم هــيـلــ جنم  مـحــمـود
احــســان  رفل مــروان  نــور احــمـد 

منار سمير وعلي عويص ) .
ـسـرحيـة قـال الـطالب وعن دوره في ا
مـــحـــمـــود احـــســـان ( الـــبـــروفـــة هي
مجموعة عروض ولي فيها ادوار عدة
ــصـــارع ومــشـــهــد احلـــانــة مـــنــهـــا ا
والـــعـــربـــة وحــــزم احلـــقـــائب ). امـــا
الــطــالب عــلي عــويص فــقــال ( دوري
سرح فيـها اخـر شخص يظـهر عـلى ا
وامــثل دور اجملـنـون وســائق الـعـربـة
والـــــعـــــاشـق ) . وعن دورهــــــا قـــــالت
الطالبة هيل جنم ( انني اجسد دور

ومعـرفة يغـرف منه كل متـنور وباحث
هذا ماوجدناه ومتذوق ليعيـد قراءته 
ــســـرحــيـــة (في الــظـالم) لــلـــكــاتب  
االيـــرلــنــدي مــاري الــيــو نــلــدز أعــداد
واخـــراج طـــالـب رعـــد ســـعــــد والـــتي
ــسـرح عــرضت مــؤخــرا عــلى قــاعــة ا

عهد الفنون اجلميلة . التجريبي 
ـسرحـيـة قال اخملـرج لـ (الـزمان) عن ا
ـستقـلة بعرض سـرحيات ا (هي من ا
واحـد يــقـام عـلى ســيـنـاريــو الـبـروفـة
ــمــثــلـ والــعــرض يــبــدأ بــحـضــور ا
والبـروفه تـفـاصـيـلـهـا جـاهـزة وهـناك
ثـمـاني مـسـرحـيـات قصـيـرة اسـتـغرق
عـرض  كل واحـدة اربع دقـائق كـونـها
تـنـتـمي الى الــدرامـا ومـايـربـطـهـا هـو
سـرحية. تـبدأ الـفكرة داخل الورشـة ا
ــسـرحــيـات ونــبـدأ الــدرس نـتــنـاول ا

مـديــرة مـســرح تـقـوم بــتـنـفــيـذ اوامـر
اخملــــرج عــــنــــد غـــيــــابـه مع اضــــافـــة
ـطاف ) وقالت قـترحـات في نهـاية ا ا
نور احـمد عن دورهـا ( دوري السائق
الذي يـقود الـسيـارة واخملمورة داخل

احلانة وفعاليات اخرى ).
وقــــال الـــنـــاقــــد مـــاجـــد حــــســـ عن
ــســرحــيــة ( هــذه الـتــجــربــة بــدأهـا ا
ـعهـد حتـتاج الى الـشـباب من طـلـبة ا
الرعـاية واالهتـمام لصـناعة مالمـحها
اجلــمـالـيـة وحتـتـاج الى الـدعم اجلـاد
الن الـعامـل بـهذه الـتجـربة يـشكـلون
هـــــواجـس اجـــــيــــال مـن الـــــشـــــبــــاب
ويـــطــمـــحـــون لـــلــخـالص من هـــمــوم
ة مـنـذ حلـظـة والدتهم وتـراكـمـات مـؤ
االولـى واليـــعـــرف احـــد مـــنـــهم مـــتى

تنتهي هذه الهموم ). طالب رعد سعد

رامي يوسف رامي مالك
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كيم كارداشيان


