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عــرض مــنـتــدى صــدى الــسـيــنــمـا
ـسـرح مـؤخـرا وعـلى قـاعـة الف وا
ــركـز الــثــقـافي لــيــلــة ولـيــلــة في ا
الـبـغـداد ي فـيـلـمـ االول بـعـنوان
(نــزول) والـثـاني بــعـنـوان (رسـالـة
صــوتـيــة) وعن الــفــيـلــمــ حتـدث
ـصـمم قائال مـقـدم اجلـلسـة فـؤاد ا
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صــوته كــنت أحــاول بـشــتى الــطـرق أن

أجعله يصدق أن الطريق لم ينته بعد).
تـــخـــرج األظن في جـــامـــعــة الـــســـوربــون
وأسس فــرقـة (الــبـركــة) في فـرنــسـا وقـدم
سـرح نصوصـا بالـفرنـسية على خـشبـة ا
ي مثل هـارولد بنتـر وتينسي لكتاب عـا

وليامز.
اخــلص األظـن لــلـمــســرح واســتــخــدم في
عــروضه الــفـنــون األخـرى بــبــراعـة فــتـرك
ـسرح واألدب في بصـمـة فـارقة في عـالم ا
فــرنـسـا الــتي انـتـقـل لإلقـامـة فــيـهـا خالل

احلرب األهلية اللبنانية عام 1978.
سرحي الذين نزلوا إلى كان من أوائل ا
وسط بيروت بعد انتهاء احلرب في أوائل
تـسعـيـنات الـقـرن العـشـرين ليـدافـعوا عن
ـــديــنـــة األثــريـــة مـــثل تــيـــاتــرو مــعـــالم ا
بــيـروت.وفـي عـام 1999 قــدم مــســرحــيـة
لـلــشـاعـر جــورج شـحـادة بـعــنـوان (لـوعـة
حـب) في الــتـــيــاتـــرو الــكـــبــيـــر وذلك في
الـذكـرى الـعـاشـرة لـوفـاة شـحـادة حـركت
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سرحي والـكاتب الفرنسي توفي اخملرج ا
الـــلـــبــنـــاني األصل نـــبـــيل األظن االثـــنــ
اضي في أحد مستشفيات بلدة أفينيون ا
ـرض عن 69 الـفـرنـسـيـة بـعد صـراع مع ا
سـرحي والـفنان عاما.ونـعاه عدد من ا
ن عـاصـروه وعــمـلـوا مـعه الـلــبـنـانـيــ 
وتــتـــلــمـــذوا عــلى يـــديه.وكـــتب الــشـــاعــر
والـكـاتب الـلـبـنـاني عـيـسى مـخـلـوف عـلى
حسـابه بـفيـسـبوك (في اتـصالـنـا الهـاتفي
األخـيــر قـال ’لم يــعـد في اســتـطــاعـتي أن
أحتمل.(‘وأضـاف (قبـل أيام قـلـيـلـة كان ال
يزال يتحدث عن مسرحية يوليوس قيصر
لشـكـسبـير الـتي كـان يزمع عـلى إخراجـها
ــقــبل مع ــهــا في شــهــر شــبــاط ا وتــقـــد
مـجــمــوعــة من الــطــلــبــة اجلــامــعـيــ في

بيروت.
 كــان يــبـحث عـن ومـيـض أمل في نــظـرات
الــطــبـــيب الـــذي يــعــايـــنه كل صـــبــاح في
ـسـتـشـفـى. وعـنـدمـا يـفـقـد أمـله ويـخـفت ا

(مـخــرج الـفــيـلـمــ الـفـنــان احـمـد
حــافظ هــو خــريج كــلــيــة الــفــنـون
اجلـميـلـة بجـامـعة بـابل شارك في
ــهــرجــانــات مــنــهــا الــعــديــد من ا
مــهــرجــان الــواســطي والــســمـاوة
ونـال فـيـهـما جـائـزة افـضل مـخرج
وجــــائــــزة افــــضل مــــونــــتــــاج في

مهرجان بابل السينمائي ) .
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الرأي الـعام ضـد سـياسـات إعادة االعـمار
الـعــشـوائــيــة. أتـقن الــلــغـات الــفــرنـســيـة
والعـربـية واإلنـكلـيزيـة وتـرجم العـديد من

النصوص األدبية. 
شـغــلـته قـضــايـا الـصـراع بــ الـلـغـة األم
ولـغـة اآلخــر واحلـوار والـهـجـرة واحلـرب
والــنــزوح كــمــا ألف الــعــديــد من الــكــتب
األدبية منها عن رئيسـة مهرجانات بعلبك
الفخرية التي توفيت في مايو أيار 2018

بعنوان (مي عريضة حلم بعلبك).
في عـــام 2010 ذهب إلـى الـــقـــدس حـــيث
جسد مـجمـوعة من روائع ألف لـيلة ولـيلة
عــلى مـســرح جـامــعـة الــنـجــاح الـوطــنـيـة
ــوسـيــقى والــغــنـاء بــاســتــخـدام فــنــون ا
ـشاركة  30فنانا واحلكـواتي والسـيرك 

وفنانة من سبع دول.
حــاز عــددا من اجلــوائـز مــنــهــا مـيــدالــيـة
اآلداب والـــفــــنــــون من وزارة الــــثــــقــــافـــة
ـنـتدى الـثـقـافي في الـفـرنـسـيـة وجـائـزة ا

باريس عام.2007.

ــعــاقـــ يــطــلــبــون مـن االطــفــال ا
الـشـفــاء من الـله عن طـريق ارسـال
رسائل ورقية وصوتية الى الله ).
وحتـدث الــنـاقـد سـالم شـدهـان عن
الفيلم فـقال ( ان عرض الفيلم
ـسـتوى كـان جـيـدا لـكن لـيس في ا
ـكـان ـطــلـوب وهـنــاك الـزمــان وا ا
يــــتــــحــــدث عـن نــــفــــسـه من خالل
عـلومـة او الصورة لـكن ليس من ا
دمرة الضـروري اختـيار االمـاكن ا
ــعــلــومـة وهــنــاك امـاكن وتــكـرار ا
جمـيلـة ترمـز الى عودة احلـياة من
جــديـد لــهـؤالء االطــفــال واخـتــيـار
ــؤثـرات الـصـوتــيـة مـهم جـدا في ا

مثل هكذا افالم ).
من جـهتـه قال اخملـرج عـزام صالح
( الـفيـلم الـسيـنمـائي لـيس كامـيرا
ا تصـور في الشوارع فـحسب وا
هي قـضـيـة انـسـانـيـة وعـنـد عرض
اي فـيـلم يـجـب عـرض الـسـيـنـاريو
على اجلـهات اخملتـصة وبرغم ذلك
تـنـاول اخملـرج الـفـيـلـمـ بـصـورة
درامية واالهم هو الزمن واالحداث
حــيث  تــصــويــرهــمــا في ظــرف
طـار ولــو اتــيـحـت لـهــذا اخملـرج
ـعنوي لقدم ادي وا فرصة الدعم ا

افالمه بصورة وبكفاءة عالية ) .

واشـار اخملــرج فالح الـعـزاوي الى
ان ( االفالم الــعـراقــيــة دائـمــا لــهـا
صدى عـربي ودولي ونالت الـعديد
ـشــكـلــة فـرص من اجلـوائــز لــكن ا
االخــــــراج التــــــــــوجــــــد لـــــهـــــؤالء

الشباب).
 واضـاف ( االفــكـار اجلـريـئـة هي
هــــــدف مـن اهـــــــداف جنــــــاح

االفالم وفـكــرة الـفــيـلــمـ
طـــــرحــــهـــــمــــا جـــــمــــيل
وخـــصـــوصــا مـــعـــانــاة
الطفولة والرمزية مهمة
في االفـالم الـقــصــيـرة )
مـــؤكــدا عـــلى (ضــرورة
الــــتــــعــــامل مـع هـــؤالء
الــــــشـــــبـــــاب مـن خالل
مــــنـــاقــــشــــة الـــفــــكـــرة
وتـــطــويــرهــا من خالل
الورش السينمائية ). 

وفي نهايـة اجللسة 
تـكـر حـافظ بـشـهـادة
تـقديـرية قـدمهـا النـاقد
سـالم شـدهـان ومن ثم
 الـــتـــقـــاط الـــصـــور
الـــــتــــــذكـــــاريـــــة بـــــ
اجلـــــمـــــهـــــور وكــــادر

الفيلم . 
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رئيس قـسم الـلغـة االنكـليـزيـة في كلـية االسـراء حتدث
ي عــنــاد غــزوان في احلــفل عن ذكــريــاتـه مع االكــاد
ـتـرجـم الـعـراقـي السـتـذكار الـذي نـظـمته جـمـعـية ا

الراحل غزوان.
 ÍdÓLA « bL×

الـفـنـان الـعـراقي افـتتـح في كـاليـري نـبض بـالـعـاصـمة
االردنـيــة عـمـان مــعـرضـا العــمـاله تــضـمن تـركــيـبـات
رسومـات على قماش ومـطبوعات محـدودة  مستوحاة
من قـصـيـدة (األرض) لـلـشـاعـر الـفـلـسـطـيـني مـحـمـود

درويش.
 V UÞ uÐ« ‰öł

مديـر مديرية ثقافة محافظـة البلقاء االردنية يرعا عددا
من الـورش في مجـال الـقشـيـات وصنـاعـة الصـابون
واحلرق عـلى اخلشب  تنفـذها جمعـية صناع احلرف

التقليدية .
dſ«œ dOOÐ

الــفــنــان الــلـــبــنــاني انــضم إلى
ــســلــسل الــســوري أبــطــــــال ا
(أثــــــر الــــــفــــــراشــــــة) إخــــــراج
زهـيرقنوع وتـأليف محـمود عبد

. الكر
w{U  bLŠ√

ي االردني ادار الـنـدوة الـتي عـقـدت اخلـميس االكـاد
ي ـنـاسـبـة الـيـوم الـعـا في رابـطـة الـكـتـاب األردنـيـ 

للفلسفة.
ÊËbF « bFÝ

االديب الـعــراقي يـنـشـغـل بـتـنـفـيــذ مـشـروع فـني ادبي
ثقـافي يضم الـكثيـر من مثقـفي العـراق عبر (مـوسوعة

مشاهير الثقافة العراقية ) باجزائها االربعة .
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الـشــاعـر الــعـراقي ضــيـفـه الـبــيت الـثــقـافي في واسط
ـعـنـونـة ( أنـا بـأصـبـوحـة شـعـريـة لـتـوقـيع مـجـمـوعـته ا

واالمس ).
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سـلسل الكـوميدي اخملرج الـسوري يـواصل تصويـر ا
(لـكـمات مـتـقـاطعـة) انـتاج مـديـرية االنـتـاج الـتلـفـزيوني

تأليف الكاتب سامر سلمان. السورية 
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ULMO « w  UN { لوس اجنلوس  –وكاالت - أعلنت
شبكة (إتش.بي.أو) في مـقطع فيديو
ــوسم نــشــرته عـــلى اإلنــتــرنت  أن ا
الـــثــامن واألخــيـــر من مــســلـــســلــهــا
الـشهـيـر صـراع الـعـروش (جيم أوف
ثــرونـز) ســيـبــدأ عـرضـه في نـيــسـان
ــقــبل. وتــضــمن مــقــطـع الــفــيــديـو ا
ـــواسـم الـــســــابـــقـــة لــــقـــطــــات من ا

ــعـجـبـ في جــمـيع أنـحـاء ماليـ ا
العـالم. وتـعمل الـشـبكـة عـلى تطـوير
عـدة مــسـلــسالت تـدور أحــداثـهـا في
نــفس الــعـــالم. وقــالت الــشــبــكــة في
تصريح سـابق ( إنهـا وافقت بـالفعل
سـلسل على إنـتـاج حلـقة جتـريـبيـة 
تـدور أحــداثه قـبل آالف الــسـنـ من

أحداث صراع العروش).

عارك التي حدثت بالفعل لتلخيص ا
قـبلـة للـسيطـرة على ـواجهـة ا قبل ا
ـلــكـة ويــسـتــروس اخلـيـالــيـة. ولم
تــكــشف الــشـبــكــة عن مــوعــد مــحـدد
ـسـلـسل الـذي ـسـلــسل. وا لـعـرض ا
ـي هــو األكــثــر نــال عـــدة جــوائــز إ
مـــشــاهـــدة إذ يــتـــابــعه 30 مــلـــيــون
ــتــحـدة وله مــشـاهــد في الــواليـات ا

تواصل بـذل اجملهـود من أجل إثبـات ذاتك فى عملك
رقم احلظ.2

qL(«

ارسـة التـماريـن الريـاضيـة دون كسل تـواظب علـى 
رقم احلظ.5 أو إهمال
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ال جديد بـخصوص حصولك على تـرقية خالل الفترة
قبلة رقم احلظ.3 ا
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ـقرب لـكـسـر الـرجـيـم الذى تـرفض  دعـوة صـديـقـك ا
تتبعه منذ فترة.
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زيد من اخلـبرة والهدوء إلدراة األزمات ا حتـتاج  ر
التى  تواجهك اليوم.
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تـبحث عن طـريقـة مـختـلفـة  إلنـقاص وزنك الـزائد فى
فترة قصيرة.
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عالقــتك بــالــشــريك تــتــحـسـن كـثــيــرًا  وتــوفــرا عـلى
أنفسكما الطريق بالصراحة والوضوح .
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الــعــنــاد يــضــرك ويــتــســبـب فى مــشــاكل عــديــدة مع
قرب لك خاصة الشريك. ا

Íb'«

ـساء تـلـتـقي بالـطـرف االخـر فى مكـان مـفضل عنـد ا
رقم احلظ .5 لكما

bÝô«

ــا عــلــيك االلــتــزام بـــالــهــدوء الــيــوم والــبــعــد عن ر
رقم احلظ .8 اجلدال

Ë«b «

ـقربـ يـتدخل في مـشاكـل العـائلـة.يوم ال تـدع أحد ا
السعد االربعاء.

¡«—cF «

تــلــقـى نــصــائح  مـن أفــراد أســرتك حـــول خــطــواتك
ستقبلية وعليك االلتزام بها. ا

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
 (5+33+16+65+74= دولة عربي)
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الكل يجـمع ان عقد الـسبعـينات من الـقرن العشـرين يعد بـحق الفتـرة الزمنـية التي ازدهـر فيها
ـيـز عنـدما ازدادت الـساحـة الـغنـائيـة بـأصوات كل مـنهـا يـحمل هـوية الـغنـاء العـراقي بـشكل 
يزة مـثل الفنان األستـاذ حس نعمـة والفنان األستـاذ رياض احمد والفـنان الدكتور فاضل
عـواد والـفنـان األسـتاذ يـاس خـضر والـفـنان األسـتـاذ سعـدون جـابر  واألسـتـاذ رضا اخلـياط
طـرب الـذين أمتـعونـا بأغـاني تغـنت بهـا أصواتـهم اجلمـيلـة كان يـقف ورائهـم ملـحنون هـؤالء ا
رحـوم األستـاذ طالب مـبدعـون  ظهـروا  في تـلك الفـترة من الـسبـعيـنات الـفـرن العـشرين مـتل ا
ـرحـوم األسـتـاذ يـاسـ الراوي ـرحـوم األسـتاذ مـحـمـد جـواد أمـوري والـفـنـان ا الـقـرة غـولي ا
رحوم األستـاذ محمد نوشي واألستاذ جعفر اخلفاف . الفنـان األستاذ كوكب حمزة  والفنان ا
 وفـنـانـا األسـتـاذ مـحـسن فـرحـان  يـعـتـبر احـد أعـمـدة الـتـلـحـ في تـلك الـفـتـرة ويـعد مـن ابرز
قـدسة لـحنـ في مسـار األغنـية الـعراقـية . عام 1947 كـانت والدته في  محـافـظة كـربالء ا ا
وسـيقى .   نـشأ  وترعـرع ب أجـوائها ـدينة الـتي تقـدر العـلم والعلـماء واألدب والـفن وا تلك ا
وأزقـتهـا اجلمـيلـة  هوائـها الـعذب بـدأ يغـذي موهـبته الـفنيـة وفعـال بدأ يتـعلـم العزف عـلى  آلة
وسيـقى وتعلم النوطه وكيفية تدوينها العود  واالوكـرديون الى جانب سعيه في البحث بكتب ا
  مـعتـمـدا عـلى جـهـده الـشخـصي ومـوهـبـته الـفـطريـة وكل مـا تـغـذى به جـعـله يـكون أعـلى من
مستـوى الدراسة في معهد الفنـون اجلميلة في بغداد فسرعـان ماترك الدراسة ألن وكما قالوا
تلك من مـعلـومات موسـيقيـة تؤهله لـيكون ـا  عنه األساتـذة ال يحـتاج إلى مثل هـذه الدراسة  
ـدرسي حـيث قدم من خالل الـكـثيـر من اإلحلان قائـدا وليس  طـالـبا وفـعال عمـل في النـشاط ا
إلى ان بدأ  يـدخل عالم الـشـهرة في بـداية سـبعـينـات القـرن العـشرين  ,وبـدأت شهـرته تتوسع
ـقامات العراقية متأثرا بالبيئة ه ألحلان جسد فيها خير جتسيد األنغام وا أكثر من خالل تـقد
التي عاش فـيها وبحالوة أجوائها فأطربنا صوت الفنان االستاذ حس نعمة القادم من أجواء
مزوجة بـاحلزن في أغنيـه غريبة الروح اجلنوب الـفواحة بالـعلم واآل دب بأدائه لنـغمة احلجـاز ا
التى كـانت سبب شهرة الفـنان األستاذ محسن فـرحان وكذلك حلن له أغنيـة مابيه عوفن  هلي
مـجسـدا فيهـا نغـمة البـيات وكـذلك جاءت أغـنية كـوم نثـر الهـيل ليمـتعـنا بنـغمـة العـجم وانطلق
طـرب  فـكان الـفنان األسـتاذ سـعدون جـابر . احلظ فـي أن يطـربنا بنفـس اإليداع إلى  بـقيـة ا
ـتنوعة بنغـمة الصبـا في أغنيـة عيني عيـني  حيث القت حضـورا متميـزا لتأتي بـعدها األحلان ا
وكان فكانت أغـنية التصدك الـيحجون وأغنـية جنوى وأغنيـة دمعة وكحل والبـارحة وانت العزيز
للفـنان رضا اخلـياط حصة مـن هذا األبداع فأمـتعنـا برائعة بـالله ياطـير احلمـام وجاءت حصة
الـفنـان األسـتاذ حـميـد منـصور لألحـلى واألجمـل ياهـوى الهـاب وساهم كـذلك الفـنان األسـتاذ
محـسن فرحان في شهرة الـفنان األستاذ قـحطان العطار  ,من خالل أكـثر من حلن جسد فيها
أنغام مـختلـفة مـثل شكول عـليك ويكـولون غني بـفرح ولـو غيمت دنـياي واه يازمـاني . بالرغم
من كل هذا الـعطاء واحلضور الـذي وصل اليه فنانـا األستاذ محـسن فرحان كانت لـدية الرغبة
في طلب الـعـلم اكثـر فـقادته هـذه الرغـبـة للـسـفر الى مـصر  ,في  الـقاهـرة حـيث إلتـحق هـناك
ـوسيـقى العـربـية . وخالل ثالث سـنوات الـتي قـضاهـا هنـاك ارتبـط بعالقـات طيـبة مع ـعهـد ا
ـرحوم األ ـرحوم األسـتاذ بـليغ حـمـدي و الفـنان ا ـلحـنـ مثل الـفنـان ا الـعديـد من الـفنـان وا
وجي وأخـرون ولـكن بـالرغم من هـذا كـله بقـي على أصـالـته وأسلـوبه الـعراقي سـتـاذ محـمـد ا
الـذي تمـيـز به وكـانت الـنكـهـة الـعراقـيـة واضـحة ومـتـجـسدة في كـل احلانه الـتى قـدمـها خالل
واهب الـشبابه مسيـرنه الفـنية الـرائعة .  وكـان سعيه بـعد أن عاد الى الـقطـر يدعم الطـاقات وا
ـشـجع االول في الـعـديد من ومـد  يد الـعـون لـهم . فـتـميـز كـثـيـرا بهـذه الـصـفـة حيـث وجدنـاه ا
الـبـرامج الـتي أظـهـرت األصــوات الـشـابـة وسـعى لـيــضـا مع زمالئه الـفـنــانـ بـكل طـافـاته الى
وسيقي العراقي وبهـذا أثبت إضافة إلى  كل هذا العطاء بأنه وراء جنومية تأسيـس إحتاد ا
ـوسـيقى والـتلـح ـلكه من مـوهبه في ا ـطربـ العـراقـي .  إضـافة إلى كل مـا  الـعديـد من ا
لك أطـيب قلب حـنـون لكل من حـوله فسـرعـان ما يـتعـاطف مع أي حالـه أنسـانيه ويـسعى الى

تذلـيل أي مشـكلة .الـفنـان محـسن فرحـان يحـسن للـجميـع ويفرح كل من
ـبدع حـوله أتـمـنى من الـله عـز وجل أن يـطـيل في عـمر فـنـانـا الـرائع وا
ـزيـد من عـطائه . انه ويـنـعم علـيه بـدوام الـصحـة والـسالمـة ليـمـتعـنـا با
ـوسيقى العراقيـة وطاقة ال تتكرر فعال جنم سـاطع في سماء األغنية وا

. هنيئا لنا ان نفتخر به كرمز من رموز األصالة العراقية 
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ا ستون ا

( الـزمـان ) الـتـقت حـافظ الـذي قال
عن فـيـلـمه نـزول ( الـفـيـلم يـتـنـاول
قصـة مـجـمـوعـة اطـفـال يـنـتـظرون
ابـائـهم لـلـعـودة الى الـديـار وبـرغم
اال نـتــظـار لم يــاتي احـد فــقـد كـان
االنــــتـــظــــار فـي اخلـــيــــال فــــقط )
واضاف ( امـاالفيـلم الثـاني رسالة
صوتيـة فهو يـتحدث عن مـجموعة
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ــصـري مــحــمـد رمــضـان شــارك الـنــجم ا
مجـمـوعة من الـصـور عبـر حـسابـاته على
مـــواقع الـــتــواصل وذلـك أثــنـــاء تــواجــده
نتج يوسف نتج هـاني أسامة وا برفقة ا
الطاهر حيث أنه كشف الـغطاء عن فيلمه
اجلديد الـذي سيـتم عرضه في عام 2019
بعنوان رجالة حمزة.وترك رمضان تعليقًا
على صور توقيع العقـود اخلاصة بالفيلم

اجلديد وقال:  
(الــله ولي الــتـوفــيق .. وقــعت عـقــد فــيـلم
ـنـتج يوسـف الطـاهر (رجالـة حـمزة) مع ا
نتـج هاني أسامـة.. تألـيف محمـد ناير وا
وإخـراج هـادي الــبـاجـوري لـ2019.. ثـقـة

في الله جناح). 
وكـان آخـر أعـمــال رمـضـان فـيـلم الـديـزيل
والـــذي شــــارك فــــيه خـالل مــــوسم عــــيـــد
األضـحـى وحـقق إيــرادات عـالــيـة في دور
الــعــرض بـاإلضــافــة إلى مــسـلــسل نــسـر
الــصــعــيــد في رمــضـان  ?2018واخـتــتم

بر أعماله خالل الصيف بطـرح أغنيت 
ـشاهدات ـلك وحصـد مالي ا وان وأنا ا

عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.
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محمد رمضان

ـية ـمـثـلـة الـعـا { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت -  قـررت ا
ـا ستون ان تظهر عارية الـصدر في فيلمها اجلديد إ
ـــفـــضـــلـــة)  لـــلـــمـــخـــرج الـــيـــونـــاني يـــورجـــوس (ا
النـثـيـموس.واسـتـطاعت ان تـقـنع زمالءهـا والقـيـم
عـلى الـعمل بـذلك معـتبـرة بأن تـلك اخلطـوة مهـمة
بـالنسبة للشخصية التي جتسدها وبالتالي يعدّ
هـــذا اوّل مــشـــهــد عـــار لــهـــا في الــســـيــنـــمــا.
وقع (هوليوود ريبوتر) ا ستون  وصرّحت إ
ــشــهـد (هل بــعــد أخـذ عــدة لــقـطــات من ا
ــكـنـني أن أكـون عـاريـة أعـتـقـد أن ذلك
سـيـعـطي "سـارة تـشـرشل" شـيـئـا تـنـظر
إلــيه عـنـدمـا تــرى أنـني لـست حتت ورق
يـغـطي جـسـدي ورفضـت أوليـفـيـا األمر
قـائـلة : ال ال تـفعـلي ذلك وسألـني اخملرج
هـل أنتِ مــتـــأكــدة من أن هـــذا مــا تـــريــدين
الـقـيـام به? فـقـلت لـه بـالـطبـع لـقـد إخـترت أن
أفعل ذلك ألن هذا يبدو منطقيا بالنسبة لي).
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ـطـرب سـاموزيـن على طـرح أغـنـيـة (األسـطـوانة اسـتـقـر ا
ـقبل ـشـروخـة) عـلى طـريقـة الـفـيـديو كـلـيب األسـبـوع ا ا
وتـعـد من أغـاني ألـبـومه األخـيـر (لـو عـمـري يـرجع) الذي
طــرحه مــنـذ فــتـرة وتــعـاون مـن خالله مع عــدد كـبــيـر من
ـلــحـنـ وقــام بـتـصــويـرهـا في ــوزعــــ وا الــشـعـراء وا

انيا. أ
ويـراهن سـامـوزين عـلى هـذا الـكـليب الـذى يـعـتـبـر فـكرته
جـديـدة ومـخــتـلـفـة عن األغـاني الـتي قـدمـهـا قـبل ذلك في
مـشواره الغـنائي ويتمـنى (أن تنال إعجـاب جمهوره وهي
مـن كلمات أحمد عـلي موسى أحلان مدين وتوزيع طارق

توكل).
من نـاحيـة أخرى يـستـعد سـاموزين لـتصـوير فـيلم (حتت
ـطر) الذي يـعود به للـسينـما بعـد فترة غـياب كبـيرة منذ ا
آخــر أفالمه (90 دقــيــقـة) الــذي قــدمه مع الــفـنــانــة غـادة
ـقـرر أن تشـاركه بـطولـة فـيلـمه اجلـديد عـبـدالرازق ومن ا

مثلة منة فضالي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد . ا


