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بـعـد عـرض كل عـمل جـديـد له يـتـردد دائـما
بـأن الـفـنـان عـادل إمـام قـرر االعـتـزال بـعده
وبأنـه سيكون عـمله األخير وهـو ما تكرر مع
وقع مسـلسـله اجلديـد عوالم خـفيـة واشار ا
االلــكــتـروني الــذي نــشــر اخلـبــر  بــأن إمـام
ــنــتج واخملــرج رامي إمــام بــدأ في وجنــلـه ا
اإلتـفاق مع مـؤلفي مـسـلسـله احلالي كل من
محـمد محـرز ومحمـود حمدان وأمـ جمال
علـى تكـرار الـتجـربـة في عـمل جـديد لـيـكون
لعام 2019 وذلك بعد ردود الفعل االيجابية
سلسل بعد انتقاد الزعيم التي حـاز عليها ا
اضية الصراره على التعاون مع السنوات ا

الكاتب يوسف معاطي.
و نـفى امــام (أنه قـرر االعــتـزال بـعــد عـوالم
خفـيـة) كمـا قـال (بأنه ال يـزال الـوقت مبـكرا
قـبل ولكنه بكل عـلى احلديث عن مسلـسله ا
تأكـيـد مـتـحـمس جلـيل الـشـبـاب من الـكـتاب

وبنجاح العمل ).
وتابـع (بأنه عـاد للـتصـويـر مجـددا بعـد ايام
مـن االجـازة حــيث يــقــضي دائــمــا اول ايـام
رمـضـان مع اســرته وأحـفـاده واإلســتـمـتـاع
بـالــطــقــوس الــرمــضـانــيــة وتــنــاول االفــطـار
والسـحور سويا ) وعن األعمـال التي تابعها
قـال (بأنه لم يـشاهـد حـتى االن لكـنه سيـبدأ
في مـتــابـعــة االعـمــال بـعـد
انـــــــــتــــــــهـــــــــائـه من

التصوير).

qON « WOH

bOý— fO

وكــيل وزارة الـــثــقـــافــة الــعـــراقــيــة
لــشـؤون الـســيـاحـة واآلثــار حـضـر
صــبــاح االحــد االحــتــفــالــيــة الــتي
اقـامــتــهــا الـهــيــئــة الـعــامــة لــآلثـار
ــتــحف ــنــاســبــة يــوم ا والــتــراث 
ــتــاحف ي حتت عــنـــوان (ا الــعـــا

تحف الوطني. وفضاءات االنترنت) في قاعة ا
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سـفـيـر دولـة الــيـابـان في الـعــراق زار  دار الـكـتب والـوثـائق
الـوطنـية وجـرى خالل الزيـارة التـباحث من مـدير الدار عالء
أبـو احلــسن الـعــلّـاق حــول آفـاق تــعـزيــز وتـمــتـ الــعالقـات
ؤسـسات األرشيـفيـة النظـيرة في دولة الـثقافـية بـ الدار وا

اليابان.
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الـكاتب العـربي صدرت له حـديثا مـجموعـة قصصـية جديدة
عن الـدار الـعـربـيــة لـلـعـلـوم (نــاشـرون) حتت عـنـوان (سـور

زرعة) وتضم عشر قصص . ا
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ـنتج التونسي كشف أن مدير عام ايـام قرطاج السيـنمائية ا
الـدورة التاسـعة والعـشرين ستـعقد بـ الثالث والـعاشر من
وأنه  اختيار  12 فيـلماً روائياً قبل شهـر تشرين الثاني ا
طـويالً من الـبلـدان الـعربـيـة واألفـريقـيـة للـتـباري عـلى جـوائز

سابقة الرسمية. ا
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الكاتب الـعراقي صدر له عن دار الشؤون الثـقافية كتاب من
ه بـعنوان(في قطار الشحن مـجموعة قصصية اعداده وتقد
للقـاص عبداجملـيد لـطفي) ويقع في صـفحة 112 من الـقطع

توسط. ا

انه الـنـهـار االطـول بـحـيـاتك فـانت تـشـعـر ان عـقارب
الساعة ال تمشي. 
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طـلـتـك اجلـمـيـلـة لـهـا اثـر كـبـيـر في الـتـأثـيـر عـلى رأي
االخرين باقوالك وارائك .
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شاكل ومناوشـات في مجال العمل في قد تواجـهك ا
الصباح لكن االمور تتحسن بعدها.
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ـسـاء و باالخص ان االمـور لن تـكـون بـصـاحلك في ا
احلظ سوف يعاندك مع حبيبك .
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ـسـاء وتـبــدأ الـغـيـوم الـظــروف تـبـدأ بــالـتـحـسن فـي ا
. باإلنقشاع. يوم السعد االثن
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ما زال احلظ يدعـمك و منذ الصـباح لتفـعل ما تريد 
وشعبيتك ما زالت في أوجها .
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مـساء جـيد لـتقـضيه مع أصـحابك لـكنك لن تـطيل في
اجللسة لرغبتك في الذهاب الى البيت.
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خبر جـيد في الظهيرة وتلبي دعوة قد تصلك من احد
أصدقائك.
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تـراجع بعض حـسـابـاتك وتقـوم بـالـعديـد من االعـمال
واالجتماعات منذ الصباح .
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ا ـساء لن يـكون سهالً فـعلـيك اذا بالـتفكـير جـيداً  ا
تفعله.رقبم احلظ 3.
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فـي الــعـــمل انـت الـــيــوم تـــذهب مـن مـــكــان الـى اخــر
 . ومقعدك لن جتلس عليه كثيراً
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هـنـالك مــنـاوشـات بــيـنك وبــ من حتب سـبــبـهـا انت
وضوع . فاختصر ا
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اشـــطب مــــرادفـــات الـــكــــلـــمـــات ادنـــاه

تداخـلة مع بعـضهـا بكافـة االجتاهات ا

. مع احلل الــــصـــحــــيح حتـــصـل عـــلى

طلوبة (مدينة فلسطينية): الكلمة ا

نــيـــودلــهي  –الــبــاكـــســتــان  –احملــيط

ان – الـهادي  –نـيازك  –ضـرير  –ا

اديـــســـون  –نـــبع  –حب  –جـــاهل –

طالب  –علم  –جـدير  –ضـفة  –كرز

 –باندا  –مرير.

الــــغـــروب) و(ذات) و(ســــقـــوط حـــر)
و(سـجن النـسـاء) هـذه السـنـة تـأخذ
ـصري) عـملـهـا الـدرامي (ابو عـمـر ا
من روايـتـ ولـيـست روايـة واحـدة!
وهـاتان الـروايـتان الـلـتـان تنـاقـشان
مـوضـوع االرهـاب واشــكـالـيـته هـمـا
لــلـروائي عــز الــدين شـكــري فـشــيـر
االولى (مــقــتل فــخــر الـديـن) وروايـة
صـري)  االخراج (احـمد (ابو عـمـر ا
خـالـد مـوسى)  الـبـطـولـة الـرئـيـسـية
للـنجم أحـمـد عز الـدين ومعه (احـمد
الـعـوضي دينـا الـشـربـيـني صـبري
فـواز أروى  ومـحـمـد جـمـعه) يـبدو
لي مـن احلـــــــلــــــقـــــــات االولـى بــــــإن
الـسـينـاريـو ورؤيـة اخملـرج اخـتاروا
ان تكون البداية من منتصف اخليط
حــيث الــبــطل (فــخـر) – الــقــصـصي
احـمـد العـز- يـعـود الى وطـنه مـصر
ألنـقاذ أبـنه من اجملـمـوعة االرهـابـية

عروف أطعمـها بأحلان تركـية ومن ا
ــوســيـــقى أو اغــاني إن األحلــان أو ا
يا وأنا صوتي من تركيا معروفـة عا
ـيـزني األصـوت اجلـبـلـيـة وهـذا مـا 
من بـ الـفـنـانـ وأنـا دائـمـا أحـاول
ان أجــــــدد وأطــــــور ال أبــــــقـى عــــــلى
مستوى سـابق اذا عملت شيء يجب
أن يـكـون هـنـاك تـغـيـيـر نـحـو األفضل

عن أعمالي السابقة.
{ ما هي احدث مشاركاتك ?

- لـوحــات فـنـيه بـالـرسم وفـلم طـويل
61 دقيقة عنوانه (مليونير الفوري)
ومشاركات بسيطة بالعزف والغناء.
{ الــفـــنــان يـــحــيـى عــجم مـــاذا يــعـــني لك

األخراج والتمثيل?
- ال اسـتـطيـع القـول اني مـخـرج على
ا على مسـتوى العراق مستـوى وإ
ثل والتـمثـيل حلم حـياتي ان أكـون 

ي. أكشن عا
ـبدع يـحيى عـجم في لوحـاتك واأللوان { ا

وضوع? من أين تستمد األلهام وا

سـفيـرة الـعراق لـدى االردن شاركت في حـفل تـكر االديـبة
االردنية حنان شمالوي بجائزة بحر العلوم لالبداع العلمي.
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الفجر: 3.26
الظهر:  12.06
غرب: 7.02 ا
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قـيـل إنّ صـائــمــاً دخل قــريــة في رمـضــان فــرأى كلّ من فــيــهـا
يأكلون نهاراً. استغرب األمر وقال لهم: أما عندكم رمضان?!

قالوا: بلى ولكن شيخنا يصوم عنا.
فـذهـب إلى دار الـشــيخ مـسـتــغـربــاً ودخل وكـان الــوقت نـهـاراً
فـرأى أمـام الـشـيـخ سـفـرة طـولـهـا كـذا ذراعــاً وعـلـيـهـا مـا لـذَّ
ـآكل والـشـيخ يــلـوك الـطـعــام فـقـال: شـيـخي وطـاب مـن ا
: يـا عـلــمت أنك تـصـوم عن أهـل الـبـلـد?! فـردّ الــشـيخ قـائالً
جـاهل من يصوم عن أهل بـلد أَال يـتسحّـر مرّة كلّ نصف

ساعة?.
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كــــثـــــيـــــر من االبـــــاء و األمـــــهــــات
يــعـتــرضـون عــلى صــيـام األطــفـال
خـــوفــا عـــلى صـــحــتـــهم وفي هــذا
اخلصوص يـقول االطـباء بان (األم
واألب هم األكــثــر درايـة وقــدرة في
احلــكـم عــلـى مــقـــدرة الـــصـــغـــيــر)
مـؤكـدين انه (مـن اخلـطـأ االنـتـظـار
حـتى يـبـلغ االبن أو االبـنـة ونـأمره
بـالـصـيام ألنـه سوف يـجـد في ذلك
مـشــقـة.واألولى هـو الــتـدريب مـتى
رأت األم في طــفــلــهــا أو طـفــلــتــهـا
ـقـدرة من حـيث الـوضع الـصحي ا
والـبـنـيـة اجلـسـديـة و خـلـو الطـفل
من األمــراض وعــدم تــعــاطـيـه أليـة
أدويـــة .وتــدريـب الــصـــغــيـــر عــلى
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صري يطل  في مسلـسل الفنـانة هيـفا وهبي (لـعنة ـمثل ا ا
كـارمـا) بـعـد ابـتـعاد 10 سـنـوات عن الـتـمـثـيل.ورحـومـة هو
ـساوي مـصـري خريـج معـهـد السـيـنمـا الـنمـساوي ـثل 

صري نبيل رحومة. مثل النمساوي ا وابن ا

tMŽ WIA*« bF³¹ ÂUOB « vKŽ qHD « V¹—bð  qOCH « dNA « ¡UŽœ

التي كان يعمل معـها في افغانستان
ومن اجل االنـتقـام منه وهرب مـنهم 
 تـلـفـيق تـهـمـة الى ابـنه الـصـغـيـر
بحـجـة الـتجـسس ألمن الـدولة وفي
ـثـيـرة وهي ايـضا لـقـطـات االكـشن ا
(غيـر مقـنعـة) ان يقـوم شخص اعزل
بقتل ثالثـة ارهاب ومن ثم مـحاولة
قتل االمـيـر واخلروج بـأبنه احملـكوم
علـيه باالعدام من بـ انصـار االمير
جملـرد ان يـقـول عـبـارة (االمـان بـأمـر

االمير)
ولــو جتـاوزنــا هــذه الـبــدايــة فـإنــنـا
سوف نشاهد سردية بصرية تعودنا
عــلـيــهـا مـن اعـمــال نـعــوم وكـامــيـرا
اخملــــرج ورؤيــــتـه في اســـــتــــرجــــاع
الــفالش بـاك حــيـنــمـا يــحـكي (فــخـر
الـدين) ألبـنه قــصـته وهـو الـذي كـان
يـعـمل مـحــامـيـا لـلـدفـاع عن الـفـقـراء
ــظـلـومــ لـيــنـتــهي به االمـر الى وا
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ـطـرب أحمـد عدويـة حـفل خيـمة ـصري احـيا مع ا طـرب ا ا
احلـارة داخل أحد مـوالت منـطقة الـشيخ زايـد بحـضور عدد
. شاهير ثاني أيام الشهر الكر كبير من جنوم اجملتمع وا

أســـحـــارِهِ وَنـــوِّرْ قَـــلْـــبي بِـــضِـــيــاءِ
أنـــوارِهِ وَخُـــذْ بِـــكُلِّ أعْـــضـــائِي إلى
اتِّـبـاعِ آثـارِهِ بِنُـورِكَ يـا مُـنَـوِّرَ قُـلُوبِ
َ. الـلّـهُمَّ وَفِّـر فيـهِ حَظّي مِن الـعارفـ
بَرَكاتِهِ وَسَهِّلْ سَـبيلي إلى خيْراتِهِ
وَال تَــحْــرِمْــني قَــبُــولَ حَــسَــنــاتِهِ يــا
ِ. الـلّـهُمَّ افْتَحْ ُـب هادِيـاً إلى احلَقِّ ا
لي فيهِ أبـوابَ اجلِـنان وَأغـلِقْ عَنَّي
فــيهِ أبـوابَ الــنِّـيــرانِ وَوَفِّـقْــني فـيهِ
لِتِالوَةِ الـقُرانِ يـامُنْـزِلَ السَّـكيـنَةِ في

. ؤمن قُلُوبِ ا

اَلـــلّـــهُمَّ وَفِّـــقْـــني فـــيهِ
لِـمُوافَـقَـةِ الْـأبرارِ
وَجَـنِّـبْـني فـيهِ
مُـــرافَـــقَـــةِ
األشـرارِ
وَآونـــــي
فــــــــــــــيـهِ
بــــرَحــــمَـــتِكَ
إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ
َ. اَلـــلّـــهُمَّ ـــ يـــا إله الـــعــــا
اهــدِني فــيهِ لِـصــالِحِ األعْــمـالِ
وَاقضِ لي فــيهِ احلــوائِـجَ وَاآلمـالِ
يــا مَنْ ال يَـــحــتـــاجُ إلى الــتَّــفـــســيــرِ
وَالـسُّؤالِ يـا عـالِـماً بِـمـا في صُدُورِ
َ صَـلِّ عَــلـى مُـــحَــمَّـــدٍ وَآله ــ الـــعـــا
الطّاهرينَ. اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ

الصيـام يكون مـثال بصيـام  الطفل
في أول سـنـة ثـالثـة أيـام .ويـصـوم
في السنة القادمة أسبوعاً.ويصوم
في الـسـنـة الثـالـثـة نـصف الـشـهر.
ويصـوم في السنـة الرابـعة الـشهر
كــلـه وهــكــذا يــكـــون الــتــدريج في
هـم في األمـر أن يطـيق الـطـاعـات.ا
الـصـيـام. و عــلـيـنـا أن نـتـذكـر قـول
الــرســول صــلى الــله عــلــيه وســلم
(رفع الـقـلم عن ثالث: عن الـصـغـير
حـــتى يـــكــبـــر وعن الـــنــائـم حــتى
يـــســتـــيــقـظ وعن اجملــنـــون حــتى
يـفــيق) مـشـددين عــلى ان (مـقـارنـة
األوالد بـبعـضـهم الـبـعض ال جتوز
ألن اإلسالم هو دين يـراعي طبـيعة

البشر قبل كل شيء).
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على ان موضـوع االرهاب اصبح من
ـــــثـــــيــــرة في ــــواضـــــيع ا اكــــثـــــر ا
اجملــتــمــعــات الــعــربــيـة 
وحتـاول كل هـذه االعـمال
تــوجــيه الــنــقــد وحتــذيــر
الـــشـــبـــاب من االنـــخــراط
بــالـعــصـابــات االرهـابــيـة
مـــهـــمـــا كـــانت االســـبــاب
ـــــبــــررات! لــــكـن عــــمل وا
يـــخـــرج من بـــ مـــشـــغل
كـــاتــــبـــة الــــســـيــــنـــاريـــو
الـــنــاجـــحــة مـــر نــعــوم
يـســتـحق الـتــوقف عـنـده!
ـواسم السـابقة فهي في ا
قــــدمت اعــــمـــاال درامــــيـــة
نــــاجـــحــــة تـــأخــــذهـــا من
االعــمــال االدبــيــة وهــكـذا
حــــقــــقـت الــــتــــوفــــيق في
(مـــوجـــة حـــارة) و(واحــة

اسـلوبه االرهـاب اسبـابه مـبـرراته
قسـوته تـفسـيـره للـدين وهـذا دليل
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اكـثر من عـمل درامي يـتـناول قـضـية
االنضـمام الى اجلمـاعات االرهـابية
واكــيـد ســوف يـتــكـلـم عن زوجـته ام
ابنه وغيرهـا من االحداث التي تؤثر
على الـتـحوالت اخلـطيـرة والـنوعـية
لشخصية (فخر) احمد العز اختيار
ـــثل هـــذه هـــذا الــــنـــجم مـــهم جـــدا 
االعـمـال الـتـي ال تـركـز عـلى احلـبـكـة
بــقــدر تـركــيــزهـا عــلى الــشــخـصــيـة
(الــنـجـم) وحتـولــهـا وتــطــورهـا! في
الدراما احلديثة ليس من االهمية ان
تـــكــون هـــنــاك حـــبــكـــة بل االهم هي
ؤثـرة على الشـخـصيـات والـدوافع ا
تغيير مسار االحداث والشخصيات!
ــتــلــقي ان يــركــز لــيس عــلى عــلـى ا
احلوار فقط بل على تعبيرات الوجه
وااليـحـاءات فـهي اهم من الـعـنـاصر
الــلـــفــظــيــة او لــغــة اجلــســد في ظل
التـطور بالـصورة والـبصـريات التي

تخاطب الغريزة والوعي.
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الفـنان يحـيى عجم مـغني بعـدة لغات
ورســـــــــام ومــخـــرج وشــاعــر تــنــوع
جــمــيل ومــلــــفت ويــدل عــلى تــمــكـنه
وعـــمـق أرادته  كـــان لـــنـــا مـــعه هـــذا

احلوار :
{ في البدء عرفنا على سيرتك الذاتية ?
- يـحـيى من مـحـافـظـة نـيـنـوى قـضاء
تلعـفر خريج ابـتدائية بـدأت بحياتي
الـــفــنـــيــة من عـــمــر 14 ســـنــة بــدأت
بالـرسم في سنة 2003 بدأت بالـغناء
والــعــزف في ســنـة 2008 عــمـري 19
سـنة بـدأت بـالتـمثـيل وكـتابـة الشـعر
بـالــلـغه الـتـركـيـة في 2011 وصـنـعت
مشاهد بسيطه باخراجي في 2014.
{ الـغنـاء بـعـدة لـغـات مـهـارة أنت جتـيـدها

بطالقة وتمكن كيف تصف مهارتك هذه?
-الــلـغــة األم لـدي الــتــركـمــانـيــة هـذا
شيءيـجعـلني اغـني بالـتركي والـلغة
العربية أمارسـها في حياتي اليومية
حــ أحلـن أغــنـــيـــة عــربـــيـــة أحــاول

-دائــمـــا يــكـــون عن جــمـــال الــنـــســاء
ـنــاظـر الــطـبــيـعــيـة فــحـ يــنـظـر وا

شــخص لـــلــوحــة يـــشــعــر بـــالــراحــة
النفسية.

{ ما هو الفلم الذي نلت عليه جائزة? 
- الفلم (امرأة في زمن االنكسار) كان
أول فـلم عـربي بـإخـراجي ألن األفالم
الــسـابــقــة كــانت بــلــغـة تــركــمــانــيـة
هرجان 7 أفالم حصل على شاركت 
ـهــرجـان من مــوافـقــة لـلــمـشــاركـة بــا
ضـمن 7 أفالم فــلم بـاخــراجي "امـرأة
في زمن االنكسار" بطلة الفلم حصلت

هرجان. ثلة في ا على أحسن 
ـبـدع ا لـيـصل الى { مـا الـذي يـحـتـاجـه ا

ية لو غاب الدعم?  العا
ـادي وأكـثـر - أكــيـد نـحـتـاج الـدعم ا
ـعــنى ان لم أفـد مـن هـذا الـتــعـاون 
صديقي الفنـان العراقي بشيء أدعمه
بـبالد أخـرى أذا دعم أحـدهم إعالمـيـا
اآلخـر فبـدل ان نـحـصل على 5 جنوم

يا. يا نحصل على 25 جنما عا عا

{ من الـــذي دعــــمك وشـــجــــعك مـــنـــذ أول
اخلطوات?

- انـا شـجـعت نفـسي ألني كـنت أحب
الـفن واجـهت مـشـاكل كـثـيرة لـكن لم

أتراجع ألن الفن يعيش معي.
ن تهدي جناحك?  }

- أهــدي جنـــاحـي لــشـــخص ال
اسـتـطـيع أن أذكـر اسـمه هـو
في قـلـبي رغم الـبـعـد وإلى
كل شـــخص يـــتــمـــنى لي

النجاح.
{ اخلتام لك?

أتمـنى أن يدخل الفن
فـي كــل بـــــــــــــــــيـــت
عــــــــــــــــــــــراقــي أن
الـــــــــــــفن هــــــو
ــــثل وحــــده 
ســــــــــــــــــــالم
جتمعنا
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ـرحـلـة اخـتـبـار ادائـهـا في تـسـتـعـد الـنـجـمـة الـبـريـطـانـيـة أديل 
التمثـيل كي يدرك القيّمـون على فيلم ديزنـي  (اوليفر تويست)
ــقـرر ان جتــسّــد فـيه مــدى قـدراتــهـا الــتــمـثــيــلـيّــة اذ انه من ا
شخصيـة نانسي وهذا الفيلم مقتبس من رواية للكاتب تشارلز
ديـكـنـز عـام .1837وكـشف مـصـدر من شـركـة اإلنـتـاج ديـزني
لصحيفة (ذا صن) البريطانية (ان أديل لن حتصل على معاملة
خاصة بسبب حرصهم على ضمّ اشخاص مناسب للعمل).


