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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
اضي فـي قاعـة اجلـواهري الـثالثـاء ا
بـاحتـاد االدبــاء والـكـتـاب الــعـراقـيـ
ي واالذاعي الــرائــد مـحــمـد بـاالكــاد
عـبد فـيـحان في جـلـسة ادارهـا رئيس
ـــلـــتـــقى اخملــــرج صـــالح الـــصـــحن ا
وبـحـضور عـدد من الـفنـانـ واالدباء
وزمالء احملتفى بها وقال الصحن في
مـفـتـتح اجلـلسـة ( احملـتـفى به الـقادم
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حمد عبد فيحان لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي  Ÿ«bÐ« …dO∫ ا
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ــمــثــلــة نــيــكــول كــيــدمـان (إن قــالـت ا
ـمثل تـوم كـروز وفر لـها زواجهـا من ا
حــمــايــة من الــتــحـرش اجلــنــسي في
وقت مـــــــبـــــــكـــــــر مـن حـــــــيـــــــاتـــــــهــــــا
مـثـلة األسـترالـية هـنـية).وتـزوجت ا ا
من كـروز عـام 1990 بـعـد أن تــشـاركـا

بطولة فيلم(ايام الرعد).
مـــوضــحـــة (لــقـــد تــزوجت حـــ كــنت
صــغــيــرة لـلــغــايــة لـكـن األمـر لـم يـكن
ا وفر لي ثابة قوة بالنسبة لي وإ

حماية).
وأضـافت  (لـقــد تـزوجت بـدافع احلب
لـــكن زواجي مـن رجل قـــوي لــلـــغـــايــة
جـنـبـني الـتـحـرش اجلـنسـي). وتطـلق

كيدمان وكروز عام 2001.
وكانـا قد تـبـنيـا طفـل هـما: إيـزابيال

وتبـلغ من العـمر حـاليا  25عاما
وكـونـور ويبـلغ من الـعـمـر حـالـيا
23 عــــامــــا. وقـــالـت كـــيــــدمـــان (إن
انـفـصـالــهـا عن كـروز أجـبـرهـا عـلى

النضوج).
واشـــار تـــقــريـــر لـــلـــبي بي سي (ان
غني كيـدمان تزوجـت بعد ذلك مـن ا
وأجنــبــا كــيـث أوربــان عــام 2006  
طــفـلــتـ هــمـا: صــنـداي وتــبـلغ من
العـمر عـشـر سنـوات وفيث وتـبلغ من

العمر سبع سنوات.
وحتـــدثت كــــيـــدمــــان عن فـــضــــيـــحـــة
التحـرش اجلنسي في هـوليوود قـائلة
( بالـطبع مـررت بلـحظـات حترش مـنذ
كـــنت صـــغـــيـــرة لـــكـن هل أرغب في
الــكــشف عن ذلك في مــقــال? ال. هل
كان ذلك في إطار عملي? بالطبع).
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طـربـة العـراقيـة حتيي حـفال في دبي بدولـة االمارات ا
قبل. العربية في االول من الشهر ا
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الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عـن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة
ضمن  سـلسلة نـقد كتاب بـعنوان (موارد جتـريبية في

القص- دراسة نقدية).

 w× d « ¡UMÝ

الــشـاعــرة االردنـيـة ادارت حــفل تـوقــيع روايـة (أحالم
ي مـحمـد السـماعـنة والـذي اقيم في وغيـالن) لالكاد
لك عبد الله الثاني الثقافي في مدينة الزرقاء. مركز ا
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ـذيـعـة الــعـراقـيــة حـاورهـا في ا
عــــــمــــــان االعالمـي مــــــجــــــيـــــد
الـــســـامـــرائي ضـــمن بـــرنـــامج
(اطـــــــــراف احلــــــــديث) الــــــــذي
تـعرضه قـناة (الـشرقـية) مـساء

كل احد.
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ـصــريـة تـبـقى لـهـا بـضــعـة ايـام وتـنـتـهي من ـمـثـلـة ا ا
تصـويـر دورها في فـيـلم (قرمط بـيـتمـرمط) مع اخملرج

مثل أحمد آدم. أسد فوالد كار وا
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الـتـشـكـيـليـة الـعـراقـيـة اقـامت في قـاعـة قـصـر الـثـقـافة
والـفـنـون في الـبـصـرة مـعـرضـهـا الـشـخـصي الـسـابع

وضم  36 لوحة من احدث اعمالها .
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ـصـري صدرت له عـن مؤسـسـة (بـابـلـكـيوب) االديب ا
األمـريـكيـة لـلـنشـر الـتـرجمـتـان اإلنـكلـيـزيـة واإلسبـانـية
لـــروايـــتـه (ســـجن الــــعـــقـــرب) و( اإلفــــطـــار األخـــيـــر)
والصـادرتان باللغة العربيـة عن مؤسسة شمس للنشر

واإلعالم بالقاهرة.
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ـطـرب الـلـبــنـاني تـنـطـلق جـولــته الـفـنـيـة في الـواليـات ا
ـتــحـدة االمــريـكــيـة في الـ 26 من الــشـهــر اجلـاري ا
ـقــبل حـيث يـحـيي وتـخـتــتم في الـعـاشـر مـن الـشـهـر ا

حفالته في واليات عدة.
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قــصـة حـقـيــقـيـة ويــتـنـاول مــعـانـاة نـورا
ـضـايـقات الـيومـيـة مع سـجن زوجـها وا
الــتي تـــتــعـــرض لــهـــا بــســـبب تـــاريــخه
اإلجـــرامي وكـــيف تـــتـــغـــيـــر عالقـــتـــهــا
بــأطـــفـــالـــهــا وزوجـــهـــا مع خـــروجه من

السجن.
ــمــثل الــسـوري عــلى صــعــيــد آخـرأكــد ا
(بـــســام كـــوســا) أن الـــهــدف الــرئـــيــسي
ــســلــسل (بــاب احلــارة) أصــبـح حــصـد
األموال بـعيـداً عن ما يـقدمه من مـستوى

فني وفكري). 
ـــوقع الـــفن (إنـه لم يـــعـــد يـــهـــتم وقـــال 
بالعودة إلى هذا العـمل رغم اجلماهيرية
الـواسـعــة الـتي حـقــقـهـا ألنه حتـول إلى
ـنتـجـة والـقـناة جتـارة رابـحة لـلـشـركـة ا
الـــعــارضـــة رغم أنه الـــعــمل عـــبــارة عن
جـزأين فــقط ومـا  إنـتــاجه الحـقـاً كـان

لهدف ربحي فقط).
من ناحـية ثـانيـة يستـعد كـوسا الفـتتاح
ــسـلــسل شــامي من مــوســمه الــدرامي 
إخــراج إيـاد الــنـحـاس وبــطـولــة كـاريس
بـشـار عـلى أن يـنـطـلق الـتـصـويـر مطـلع

قبل. شهر تشرين الثاني ا
يشار إلى أن كـوسا ظـهر في اجلزء األول
من بـاب احلــارة بـشـخـصــيـة اإلدعـشـري.
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مثلة التـونسية هند صبري أنه كشفت ا
ـــقــرر أن تـــبــدأ االســـبــوع اجلــاري من ا
تصويـر مشاهـدها في فيـلمهـا التونسي
اجلـديـد الـذي يـحـمل اسم (نـورا حتـلم )
بـشـكل مؤقـت حيث سـيـتم تـغـيـير اإلسم
فيـما بـعد. جتـسد صـبري فـيه شخـصية
نــورا حـــيث ان الــعــمل مـــســتــوحى من
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إيـاك واالنغـمـاس في الـسهـر الـطويـل والتـدخـ .يوم
السعد االربعاء.
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تظـهـر مسـؤوليـات ملـحّة ومـهـمّة تـسلّط األضـواء على
براعتك .رقم احلظ.7
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تــتــحــمّس ثـم تــقع في الــقــلق وتــشــعــر بــأن أفــكــارك
. يوم السعد االثن مشوشة

—u¦ «

ــصـاعـب والـتــغـلب حـافظ عــلى قــدرتك عـلـى حتـمّل ا
عليها مهما تكن الظروف.
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تــثق بـنــفـسك وبــقـدراتك وخــيـاراتك وال تــتـأثــر بـأحـد
عادة.رقم احلظ 98.
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لـقــاء حـاسـم مع الـشــريك وخــصــوصـاً أنّ األخــطـاء
باتت تتكرر بينكما. 
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تـستـدعي بعض الـظروف الـتحـفظ واالنتـباه واالبـتعاد
عن ارجتال القرارات.
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ـــتــاعب يـــرهق أعــصـــابك ويــتــلـــفــهــا الـــســعي وراء ا
عاجلة أصبحت ضرورية. .ا
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جتـنـب اإلقـدام عـلى أي تــعـديل أو تـغــيـيـر في اجملـال
العاطفي.
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ـقبـلة. تـسـتجـد بعض ـا يـنتـظرك في األيـام ا حذار 
األمور في العمل.
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اإلغــراءات كــثــيـرة إال أن الــوقــايــة خــيـر مـن الـعالج
للمحافظة على صحة سليمة. 
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في العـمل تتسلّط األضواء عـلى مهارتك وقدرتك على
مواجهة األعباء.
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اكــتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات من
ـظـلـلة اعـلى الى أسـفل في الـدوائر ا

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
©.b  r UŽ®

1- دولة اسيوية

2- عاصمة اسيوية

3- طراز سيارات خدمات

4- طراز طائرات مقاتلة

5- شجاع

6- حلف عسكري غربي

7- دولة اسيوية

8- العار
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مـن مـــديـــنـــة كـــربالء هـــو احـــد  رواد
االذاعـــة كــان شـــاعـــرا فـي مـــنـــصــات
الشعر وعلـيه ان االذاعة صقلت اسما
مهما في ميدان اخلطابة فكتب الكثير
لالذاعـة وكان يـتقـدم الصـفوف بـشتى
اجملاالت ونتـرك احلديث للـمحتفى به
ليتـحدث عن مسـيرته ) فقـال فيحان (
شـكـرا لـلـجواهـري وانـا عـلى مـنـصته
الـــيـــوم وفي عــام  1973كـــنت طـــالب
اعـداديـة في كـربالء فـقـال لـي الـشـاعر

الــســـيــاسي مع الـــرائــد اديب نــاصــر
ونـخـبـة من االدبـاء والـفـنـانـ كـانـوا
مـذيـع ومـحـررين وكـنا نـعـمل بروح
الشباب الصـادق واحملب وكان جيلنا
رائـعـا امـثـال عـلـي الـشـيـبـاني وكـر
عبود ورشدي عبد الصاحب والقائمة
تــطـول واذكــر مـن اخملـرجــ الــراحل
ريـاض الــعـزاوي وسالم زيـدان وجنم
عـبـد اللـه واخرون وكـنت اعـمل دائـما
مع قامـات كبيـرة واجمل شئ ان تقف
امـام طلـبـتك فتـشعـر انك تـقدم رسـالة
في هــذه احلـيـاة وكـانت بـغـداد انـذاك
جــمـيـلـة ومـبـدعـة في اجلـمـال واحلب

وليس بغداد اليوم ).
بــــعــــدهـــا كــــانـت هــــنــــاك شــــهـــادات
ومـــداخـالت من قـــبـل زمالء فـــيـــحـــان
ي خــلــيل واصــدقــاءه مــنـــهم االكــاد
الــطــيــار الــذي قـال ( نــحــتــفي الــيـوم
بقـامة عـراقيـة كبيـرة. عرفـته منذ زمن
طــويل فـكـان زمـيال مــقـربـا لي الثـرائه
ـتلك الـقا انسـانيا في كل اجملاالت 
ثـرا فــقـدم لــطـلـبــته واوالده ارثـا
ســيـبــقى خــالــدا وكــانت اذاعـة
كــربالء وهي من ثــمـاره فــكـان
صــوته شــجــيــا وهــو مــبـدع

محمـد علي اخلفـاجي رحمه الله :انت
مـدعــو مع نـخــبـة من الــشـبــاب اللـقـاء
قصائـدكم. فجئنـا الى بغداد وفي هذه
الـقـاعـة الـتي كــان يـجـلس فـيـهـا كـبـار
الـشعـراء حـيث قمـنا بـالـقاء قـصائـدنا
بـفــخــر واعـتــزاز ) واضــاف ( في عـام
 1974تـــقــدمـت الى كـــلــيـــة الـــفـــنــون
ـسـرح ودخـلت مـبنى اجلـمـيـلة قـسم ا
االذاعـــة والــــتـــلـــفــــزيـــون عـــام 1975
وحتـديـدا بقـسم بـرامج االخبـار وبـعد
االخـــــتـــــبـــــار قـــــالت
الـلـجـنـة: انك تـصلح
لـــلــعـــمل فـي لــقـــسم
الثقافي فكانت مهمة
القسم اعادة صياغة
الــــــبـــــــرامج حـــــــيث
شـــاركت بـــتـــطـــويــر
بــــــعـض الـــــبــــــرامج
وعــمـــلت ايـــضــا في
ــنــوعــات مع قـــسم ا
الــــــــــراحل ســــــــــامي
الـــســراج ومـــحـــسن
الــعــلي ووداد ســالم
واخـرون ثم انـتـقـلت
الــى الـــــــــــــقــــــــــــــسـم

اعالميا واذاعيا ). وفي شهادة اخرى
من زميـله كر الـسيالوي قال فـيها (
كــان اســـمـه يــتـــردد فـي الــعـــديـــد من
االعـمـال االذاعــيـة تـعـرفت عــلـيه بـعـد
التسعينيات فكانت معه صحبة طيبة
وصـــاحب ســلـــوك مــهــنـي وانــســاني
عـنـدما اراه يـتدفـق سيال جـارفـا يكـبر
مـعه طـوال الـسـنـ ) وشـهـادة اخرى
ي حـا الطـائي الذي قال من االكاد
( هــــــــــو شــــــــــاعــــــــــر واذاعـي واديـب
وشخصية تربوية وكان يرعى الطلبة

كابنائه ) .
وفـي اخلــتـــام وقـــبل الـــتـــكــر الـــقى
احملـتـفى به قـصـيــدة مـهـداة لـلـجـيش
العـراق بعدهـا قدم االديب عبـد االمير
اجملـر لوح اجلـواهـري وقالدة االبداع
قـدمــهـا اخملـرج صـالح الـصـحن ودرع
ابداع لـبغداد عـاصمـة االعالم العربي
من هـيــئــة االعالم واالتــصــاالت قـدمه
ي خـلـيـل الـطـيـار ,ثم االكــاد
اخــتـتــمت اجلــلـسـة
بــالـتـقــاط الـصـور
الــتـــذكـــاريــة مع
احملــــــتـــــفـى به

واحلضور .

توم كروزنيكول كيدمان ـسـيـرتـهـا نـصـيـحــة لـهـا بـاإلهـتـمـام 
الـفـنـيـة وتقـد أعـمـال تـخـلـد ذكـراها
بــدل الــتــبـــاهي بــاحلــســـاب الــبــنــكي
واالعتماد على الصراعات العائلية من
أجـل إبــقـــاء اســمـــهـــا حــديث الـــنــاس
ــواقع الـتــواصل االجــتـمــاعي.حـيث
قـالت لـهـا( يـا حبـيـتي أعـمـالي الـفـنـية
أنت تعـرفيـنـها وسـوف تتـعرفـ على
ــســتــقــبل لــكن جــديــدي الــفــنـي في ا
رصـيدي الـبـنـكي هـو الذي سـيـنـفـعني
حـيــنـمـا أكـبــر ولـست أنت أو األعـمـال
الـفـنـيـة أو غـيـرها).واشـار مـوقع الـفن
الــذي نــشــر اخلــبـر ان (بــطــمــة تــلـقت
الـكثـيـر من اإلنـتقـادات عـلى ردّهـا هذا
عيب أن حيث إعتبـر البعض أنه من ا
يــأتي من فــنــانــة تــربت في بــيت فــني
عـريق) مـؤكـدين (أنـهـا لم تـفـعل شـيـئاً
سـوى أنـها شـوهت اسم عـائـلـة بـطـمة

وباتت عاراً عليهم).

ولـيـتـحـسّن ادائـهـا.فـهي تـتـدرّب جـيدا
مع شـــريـــكـــهـــا الـــراقص الـــفـــرنـــسي
ـــز لــيـــكــوّنــا ثـــنــائي مــاكــســـيم ديــر
نــاجح.وفــعال حتــسّن اداء بــامــيال في
احللـقة السـابقة اال انـها القت الـعديد

وكـــــاالت - تـــــشـــــارك { بـــــاريس -
عــارضـــة األزيــاء الـــشــهـــيــرة بـــامــيال
أنـــدرسن حـــالـــيـــا في بـــرنـــامج رقص
النـجـوم بالـنسـخة الـفـرنسـية اذ انـها
تبذل مـا بوسعهـا لتنـال عالمات جيّدة

من االنــتـقـادات من اجلــمـهــور فـقـررت
الـرد عبـر حـسـابهـا اخلـاص عـلى احد
مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي اذ انـها
اسـتـذكــرت حـادثـة حـصــلت مـعـهـا في

مرحلة الطفولة قائلة: 
بــالـنــسـبــة لي هــذا حتـدّي شــخـصي.
ـال. بـالـنـسبـة لي لـيس لـلـشـهـرة أو ا
هـذا فــقط كي أكـتـشـف نـفـسي... كي
أرى مــا بــداخــلي... فــربّــمــا لــيس
بـداخلي شـيـئًـا وأكون خـاطـئة...
قــد يــكـــون رقــصي ال يــســتــحقّ
ـتـابــعـة حـتى لــو كـنتُ أتـمـنّى ا

العكس. 
واستحضـرت ذكريات من طفـولتها
ال تستطيع نسيـانها فقالت:  (منذ
طــــفـــولــــتي وأنـــا أريــــد الـــرّقص.
وخــصـوصًــا بـعــد أن قــال لي أحـد
شاكس في مدرستي أصدقائي ا
أنّــــني لـن أســـتــــطـــيـع ذلك... أمـــر
مـضـحك أن يـؤثّـر بـنـا شيء كـهـذا

مدى احلياة).

معي من خالل جميع وسائل التواصل
اإلجتماعي اخلاصة بي والتي أقدرها

وأحـــتــرمـــهـــا والــتي
بـــنــاء عـــلـــيــهـــا قــمت
بــــتـــــســـــجـــــيـل هــــذه
األغــــنـــيـــات بـــنـــظـــام
اجلــلــســة الــغــنــائــيـة
بــــــــــــتــــــــــــوزيـع اليـف
لــــلـــــمــــوســــيــــقى مع
احملافـظـة عـلى الـلحن
األصــــلي لـألغــــنــــيـــة
كـــنـــوع من الـــتـــجـــدد
ولــيــســمــعــهـا اجلــيل
اجلـديـد من اجلـمـهور
تابع واحملب الشاب ا
لـــهــذه الـــنــوعـــيــة من
اجللسات).مؤكدا (أنه
سـيقـوم بـطـرح جـميع
أغـــنـــيـــات اجلـــلـــســـة
الــغـــنــائـــيــة من خالل
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بـــدأ الــفـــنــان حـــا الــعــراقـي بــطــرح
مـجـمــوعـة من أغـنـيــاته الـذي جـددهـا
بنـظام اجلـلسـةا الغـنائـية والـتسـجيل
الاليف بــاالسـتـوديــو بـوجــود جـمـيع
ــوسـيـقــيـة حــيث قـام أفــراد الـفــرقـة ا
بـعــرض أولى األغـاني (خــبـروني عـنه
شــــلــــونه ) كـــــلــــمــــات واحلــــان عــــلي
صابر.كـما سـيطرح أيـضاً أغنـية (منك
لـــله يــا مـــعــذبــنـي) من كــلـــمــات فــالح
حــــســـون الـــدراجـي واحلـــان صـــبـــاح
القريشي وهي من بـ األغنيات التي
أعــاد تـســجـيــلـهــا الى جــانب األغـاني
(اشـــهــــد يـــا زمــــان) كـــلــــمــــات طـــالب
الــــســـوداني واحلـــان ضــــيـــاء الـــدين
وأغــنـيــة (بــالـهـم رضـيت) مـن كـلــمـات
عـــــادل مــــــحـــــسن واحلــــــان نـــــاصـــــر
احلـربـي.وعن ذلك قـال الــعـراقـي وفـقـا
ـوقع الــفن (يـسـعـدنـي دائـمـاً تـواصل
اجلمـهور في الـعـراق والوطن الـعربي

قـنـاته اخلـاصــة عـلى مـوقع  يـوتـيـوب
بشكل منفرد).

هتد صبري

{ بك  —وكاالت - اعـتقلـت السـلطات
الـــصـــيـــنـــيـــة إحـــدى جنـــوم الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي الــتـي يــتــابع بــثــهــا احلي
اليـ بـتهـمـة إهـانة الـنـشـيد عشـرات ا

الوطني.
وكانـت يانغ كـاي لي الـبـالـغـة من الـعـمر
20 الي  عاما التي يتابعها عشرات ا
 قد ظهرت أمام الـكاميرا تغـني النشيد
الـوطنـي بيـنـمـا تـأتي بـذراعـيـهـا حـركات
بــهــلـــوانــيــة.وكـــانت مــنــصـــة الــتــواصل
االجــتـمــاعي هــويــا قــد أزالت الــفــيــديـو

وحظرت قناتها.
عروفـة أيضا باسم وقد اعتذرت يـانغ ا
أل. وقـــــــال بــــــولــــــيس لي غـي عــــــلـى ا
ـدونـة الشـابـة انـتـهكت شانـغـهـاي (إن ا

قانون النشيد الوطني).
وجـاء في الـبـيـان (الـنــشـيـد الـوطـني هـو
ــواطــنــ رمــز لــلــبالد وعــلـى جــمــيع ا
احترامه وتبـجيله ومـنصات البث احلي

ليست فوق القانون).
واشـار تــقــريــر لـلــبي بـي سي انه(وفــقـا
ـاضي فـإن لـلـقـانـون الــذي سن الـعـام ا
من يـؤدي الـتـشـيـد الوطـنـي بـشكـل غـير
الئق يــســـجن فــتــرة قـــد تــصل إلى 15

يوما).
وتفيـد تقـارير إعالمـية بـأن عدد مـتابعي
ـدونــة الــشــابــة بـلغ  44مـلــيــونــا قـبل ا
ـدونـة إغالق حـسـابــهـا.وأثـار اعـتــقـال ا
ردود فعل سـاخطـة وأخرى مـستـحسـنة

على وسائل التواصل االجتماعي. 
علق (القانون هو القانون وقال أحد ا

هناك أشياء يجب احترامها).
بينـما دافع عـنهـا مسـتخـدم آخر بـالقول
(ال أظن أنها كانت تقصـد إهانة النشيد
الوطني. من اخلـطأ فرض عـقوبة قـاسية

كهذه عليها).
ــدوـــــنــة وقــالـت (إنــهـا وقــد اعــتــذرت ا
ــا تــشــعــر بــاخلــجل 

اقترفت).
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دنيا بطمة

{ الــــربــــاط  —وكــــاالت - ردود فـــــعل
غـربية ـمثلـة ا متـبانـية تسـببت بـها ا
دنـيـا بـطـمـة نـتـيـجـة ردهـا علـى إحدى
ـــتـــابـــعـــات الـــتـي حـــاولت تـــوجـــيه ا
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حا العراقي

باميال اندرسن


