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الـكــاتب الــصـحــفي الــعـراقي يــحــاضـر يــوم اجلـمــعـة
ـوافق 25 كـانـون الـثـاني اجلاري عـن ادب الرحالت ا

في مجلس الشعرباف ببغداد.
 œuL(« d¼UÞ

وكـيل وزارة الـثــقـافـة الـعـراقـيـة حـضـر الـسـبت احلـفل
الـتـأبـيـني الـذي اقــامـته جـمـعـيـة الــشـعـراء الـشـعـبـيـ
ـنـاسـبـة اربعـيـنـيـة الـشـاعر عـريـان الـسـيـد خلـف على

سرح الوطني . قاعة ا
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الــكـاتب الــعـراقي صــدر له عن دار الــشـروق لــلـنــشـر
والتـوزيع في عمـان كتاب بـعنـوان (مشكالت مـعاصرة

في علم االجتماع).
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ـصـرية ـصـري تلـقى تـعـازي االسرة الـفـنـية ا مـثل ا ا
سائل الله رض لوفـاة شقيقته نادية بعد صراع مع ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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ـــطـــرب الــعـــراقي يـــحـــيي في ا
ــــقـــــبل حـــــفال االول مـن اذار ا
ـــطــربـــة نــوال مــشـــتــركـــا مع ا
الــــزغـــــبي فـي دولــــة االمــــارات

العربية على مسرح اجملاز.
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األديبـة االردنية ادارت االمسية التي اقامها منتدى البيت
الـعـربي الـثـقــافي في الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان بـعـنـوان

(أعالي القصيد) وضيف فيها  الشاعر لؤي أحمد.
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ي االردني تـضـيـفه اجلمـعـيـة الفـلـسـفيـة األردنـية االكاد
مسـاء اليـوم في مـحاضـرة علـميـة حـول (األبعـاد العـلمـية

واالستراتيجية للمشروع الصيني في غزو القمر). 
 Ê«b¹“ s1√

الفـنان السوري اعلن أن عـروض فيلمه (أميـنة) ستبدأ
في الـسابع عـشـر من شهـر شـباط اجلـاري في صـالة
سيـنمـا سيـتي في دمشق بـينـما تـبدأ في حـمص بدءاً
من الـثالث والعـشرين من الشـهر نفـسه وفي الالذقية

في الرابع والعشرين.
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مـنفـردة عن أغنـيـتهـا سـأكون هـناك (آيل
بي ذيــر). وتــرشــحت أغـنــيــة تــلك األيـام
(ذيس ديز) الـتي تصـدرت قوائم األغاني
ـغـني دان كـابـلـ وتـغـنـيــهـا جـلـ مع ا
ومـغـني الـراب مـاكـلـمـور جلـائـزة أفـضل

أغنية منفردة وأفضل أغنية مصورة.
وحــاز جــورج إزرا بـأغــنـيــته الــنـاجــحـة
بــــنـــدقــــيـــة (شــــوت جــــان) عـــلـى ثالثـــة
تـرشـيـحـات وهي أفـضل فـنـان بـريطـاني
وأفضل أغنـية منفـردة وأفضل ألبوم عن
ألـــبــومـه عــنـــد تـــامــارا (ســـتـــيـــيــنج آت
ـنافسة أمام سام تاماراز). وسيخوض ا
ســمــيث وكـريج ديــفــيـد وأفــيــكس تـوين
وجـــيـــجـــز عـــلى جـــائـــزة أفـــضـل فـــنــان

بريطاني منفرد.
وقـال جـيوف تـيـلـور الـرئيـس التـنـفـيذي
جلـوائــز بـريت والــشــركـة الــبـريــطـانــيـة
للـتـسجـيالت الصـوتـية في تـصريح( إذا
نظـرت للـقائمـة فسـتراها حـيويـة وشابة
ومــتـنـوعـة ونــسـائـيـة بــالـفـعل).وأضـاف
ـشـهد (إنـهـا قائـمـة رائـعة حـقـا تعـكس ا
وسيـقي خالل العـام وتشيـر إلى العدد ا
ـواهب الشـابة الـوافدة على الكـبير من ا

الساحة).

ـواهب { لــنـدن - وكــاالت - هـيــمــنت ا
ـرشـحـ جلـوائز الـشـابـة عـلى قائـمـة ا
وسيـقية البـريطانيـة التي تعلن بريت ا
ـقبل ومن بـيـنهـا أسـماء المـعة الـشهـر ا
مـثل آن-مـاري ودوا ليـبـا وجـيس جـل
ـغـنـيـة آن-مـاري وجـورج إزرا.وتـدخل ا
نـافـسـة على أربع جـوائـز وهي أفضل ا
فنانة بريـطانية وأفضل ألـبوم بريطاني
فـي الـعــام عن ألــبــومــهــا عـبــر عن رأيك
(ســبــيك يــور مــايــنــد) وأفــضل أغــنــيــة
بــريــطــانــيــة مـــنــفــردة وأفــضل أغــنــيــة
بريطانية مصورة في العام عن أغنيتها
 .2002وتــعــلن جــوائـز بــريت فـي حـفل

يقام يوم  20شباط في لندن.
أما دوا ليـبا الفائـزة باثنـت من جوائز
ـاضي فـتـرشـحت في فـئة بـريت الـعـام ا
ـنـفـردة عن أغــنـيـة ال يـهـمـني األغـنــيـة ا
عـــــــــــــلـى اإلطــالق (آي.دي.جـي.إيـه.إف)
وكذلك أغنيـتها قبـلة واحدة (وان كيس)
ـوسـيقى كـالـف بـالتـعـاون مع مـنسق ا
هـاريس. واألغـنـيـتان مـرشـحـتـان أيـضا
جلائزة أفضل أغنية مصورة في العام.
وتنافس جـل في أربع فـئات من بيـنها
أفـضل فـنـانة بـريـطـانيـة وأفـضل أغـنـية
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مثـلة اللـبنانيـة نادين نسيب حلت ا
جنيم ضيـفة عـلى برنامج قـصة حلم
والــذ  ومــا أن بـــدأت بــاحلــديث عن
والدهـا الراحل وتـفاصـيل اللـحظات
االخــيـــرة قــبل وفــاتـه راحت تــبــكي
عـلى الهـواء ولم تـسـتـطع أن حتبس

دموعها أمام الكاميرات.
وحتــدثت جنـــيم عن مــرض والــدهــا
ـرض السرطان وقالت (أنه أصيب 
عـلى الــرغم أنه كـان شــخص صـحي
وبعيـد عن كل شيء ضار بالـصحة)
حيث أكـدت (أنه لم يـصمـد ألكـثر من
ـنـيـة إلّـا  6شـهـور قـبل أن تـوافـيه ا
أنه اسـتـطـاع أن يـشاهـد مـسـلـسـلـها
اجلـــديــد طــريـق قــبل وفـــاته وأبــدى
إعجـابه بـالعـمل). عـلى صـعيـد آخر
كـــشـــفت نـــادين جنـــيم أنـــهـــا حتــلم

بـــــدخـــــول عـــــالم
األعــــــــــمــــــــــال فـي
ــســتــقــبل ألنــهــا ا
حتب هــــذا اجملــــال
جــدًا وحتـــدثت عن
ظــــروف حــــيــــاتــــهـــا
الـــســابـــقــة واصـــفــة
إيــــاهـــا بـــالـــقـــاســـيـــة
والــصـــعــبــة وخــاصــة
خالل فــــتــــرة احلــــرب
وفيـمـا يـخص مـا حتلم
به ألوالدهـا قـالت (أنـهـا
تـــتـــمـــنى أن يـــكـــمـــلــوا
دراســــتــــهـم ويــــنــــالـــوا
الشـهادات الـعالـية التي
جتــــعـــلـــهـــا أم فـــخـــورة
وســـعـــيـــدة بـــإجنـــازات

أبنائها).
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فــــتـــرة قـــبل زواجـــهـــا من زوجـــهـــا
احلـالي الـفــنـان أحـمـد سـعـد.ونـسب
ـواقع تـصريـحـات لـلـفـنان عـدد من ا
مــدحت ( بــأنه تــزوج مـن اخلــشـاب
ـدة عـامـ وهـو األمر بـعـقـد عـرفي 
الـــذي تــفـــاجـــأ بـه اجلـــمـــهـــور فــور
مــــــعـــــــرفــــــته).ونـــــــفت اخلــــــشــــــاب
جــالـشــائــعـات واصــفـةً انــتـشــارهـا
ة مجددًا بـأنها (نـكتة سـخيفـة وقد
وليس لها أي معنى سمية اخلشاب
متزوجـة من أحمد سـعد ولَم تتزوج
مـدحت صـالح أبـدًا من قـبل) حـسب
ـقصودة موقع إرم نـيوز.وتـابعت: (ا
من وراء تـصـريح مـدحت صـالح قـد
ـصـريـة سـمـيـة تـكـون هي الـفـنـانـة ا
األلــفي ولـيــست سـمــيـة اخلــشـاب)
مــوضــحــة وبــشــكل قــاطـع: (ســمــيـة
اخلــشــاب لم تــتـزوج مــدحت صــالح

إطالقًا).
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ــصــريـــة ســمــيــة نــفت الـــفــنــانـــة ا
اخلـــشــاب مــا نــشــرتـه الــعــديــد من
ـواقع االجــتـمـاعـيــة حـول زواجـهـا ا
عرفيًا من الـفنان مـدحت صالح منذ

غاربـة واجلماهيـر كلها يا حبيـبة ا
كل عام وأنت بألف خير). وفيما بعد
جـاء الـرد من الـفــنـانـة سـمـيـرة عـلى
كـــلـــمــات اجملـــرد وكـــتـــبت له (وأنت

ًا بخير..). دا
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احـتفـلت الـفـنانـة سـمـيرة سـعـيد في
الـ 10مـن  الــشـــهــر اجلـــاري بــعـــيــد
ميالدها الـ61 وحرص عدد كبير من
الـــنـــجــوم في الـــوسط الـــفــنـي عــلى
ـنـاسـبـة ومن ب تـهـنـئـتهـا بـهـذه ا
األشـــخـــاص الــــذين كـــانـــوا أول من
ناسبة عيد سارعوا لتهنئة الـديفا 
ــغـربي سـعـد مـيالدهــا هـو الـفـنـان ا
جملرد حـيث كتب لـها كـلمـات حملت
في طـيـاتـها احملـبـة والـتـقـديـر وقال:
(ســنـة سـعــيـدة عــلى حـبــيـبــة قـلـبي
الــفـنـانــة الـكــبـيـرة ســمـيـرة ســعـيـد
اســتــفــدت مــنك احلــرفـيــة واألخالق
والتعامل مع صعاب احلياة). وتابع
(انـت مــثل أعـــلى لـــكل فـــنــان يـــريــد
الـوصــول إلى اجملـد لـتــشـريف بـلـده
ورفع الراية إلـى أعلى األفق...أحبك
نحبك وسنـظل دائمًا ننـتظر جديدك

تـخيّم عـلى سمـائك األجواء احلـسنـة االيجـابيـة معظم
قبل. أيام االسبوع ا
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ـهـنـيـة الـتي ـنـزليـة او ا قـد تـظـهر بـعـض الـواجـبـات ا
زيد من التنسيق . تدعو الى ا
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ـهـمة عـطـيات فـي حيـاتك وتـظهـر الـتقـلّـبات ا تـتغـيّـر ا
التي قد تشكل حتدّيًا واضحًا .
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عـليك تـفـاديً اخـتالط األمور او إهـمـال بـعضـهـا. يوم
السعد االربعاء.
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تـثـيــرك تـعـلــيـقـات الــطـرف االخـر وتــعـدهـا اســتـفـزاز
لقدراتك وعبث بعواطفك وأفكارك. 
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ـقبـلة احرص عـلى حـمايـة استـقـرارك من التـقـلّبـات ا
.يوم السعد الثالثاء.
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الـتـأثيـرات الـسلـبـية قـد تـدفعك الـى االنفـعـال الشـديد
فتدفع الحقًا او فورًا ثمنًا غاليًا.
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تـكـون مـسـتـعـدًا لـبـذل جـهود كـثـيـرة من اجـل حتقـيق
ترتّبة عليك. طلوبة وا األهداف ا
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الـفرص الـتي تأتـيك تـدعو الى الـتحـرّك الفـوري وعدم
االستسالم للتردّد او اخلوف. 
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طلوبة او  تواجه التحـدّيات بثقة وتـواكب التغيـيرات ا
الطارئة بهدوء وحكمة.
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عـلـيك االهـتـمـام بـصـحـتك كـإجـراء فـحـوص روتـيـنـيـة
سنوية او معاجلة خطب ما. 
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قد يتـآمر عليك احلظ من خالل أعداء ومنافس كما
قد تعاني ضغوطاً مختلفة .

 u(«
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدائـر الـداخلـيـة حول االرتـكـاز حتصل
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هلل خـديجه بن حمو جـميلـة وملكة من ا
أرض األبـطــال اجلـزائــر). واثـار اخــتـيـار
خـديجـة بن حـمـو كمـلـكة جـمـال للـجـزائر
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ـطــربـة أصــالـة نــصـري رســالـة وجّــهت ا
مـبـاركـة وتـقديـر لـلـفـتـاة اجلـزائـريـة التي
فازت بـلقب مـلكـة جمـال اجلزائـر وهنّأت
اجلـزائريـ عـلى اخـتـيارهم لـهـا مـؤكدة
(أنــهــا فــتــاة اجــتــمع فــيــهــا اجلـمــال مع

العقل).
وقالت أصالة في منشورهـا عبر حسابها
عـلى مــوقع إنـسـتـغـرام(هـنــيـئًـا لـلـجـزائـر
ـلــكـة.. الــتي هي بـرواز احلــبـيــبـة هــذه ا
لــثـقــافـة امــتـزج فــيـهــا اجلـمــال بـالــعـقل
والــشـــمــوخ فـي احلــضـــور أحــبـــبــتـــهــا
ووجــدت فــيــهـا كلّ مــا هــو مــطــلـوب فال
حـــدود لــلــجـــمــال في عــ مـن يــعــلم أنّ
اجلــمـال واحلـضــور والـقــبـول لــيس لـهم
مقاييس مـحدّدة إلّا عنـد من حدّد بنفسه
لــروحه وقـلـبه وعــيـنـيه مــا يـقـبــله عـقـله
ــهــتــر وشــعــوره احملــدود وضــمــيــره ا

تابع الذين انتقدوا اجلدل ب بعض ا
لـون بـشـرتـهــا وشـكـلـهـا وبـعـضـهم عـلّق
ــــرأة وقــــال أنــــهــــا ال تــــمــــثل جــــمــــال ا
اجلزائرية بينما دافع عنها القسم اآلخر
عــلى اعـتــبـار أنـهــا تـمــثّل الـتــنـوع الـذي

تتميز به اجلزائر بكل مناطقها.
ــطــرب جــورج من جـــهــة اخــرى  جــمع ا
ـــــوســــيـــــقى وسّـــــوف  مــــؤخـــــرا بــــ ا
والتكـنولوجيـا والعمل اخلـيري. فقرّر أن
ـرّة اغـنـيـته اجلـديـدة (حال يـطـرح هـذه ا
اجلريح) مـبـاشرةً من مـركـز قلب األطـفال
ركـز الطـبي في اجلامـعة األمـريكـيّة في ا
فـي بـــيــــروت حـــيث عــــقـــد في الـ  11من
الشهر اجلـاري مؤتمرا صـحفيا أعلن من
خـالله (عن دعــــمه جلــــمـــعـــيــــة من خالل
التـبـرع بعـائدات الـيـوتيـوب النـاجتة عن
اغنية حـال اجلريح الى األطفال الذي هم

هجرين). بحاجة لعملية جراحية من ا

{ لـــوس اجنــلــوس - وكــاالت - وصـف مــحــام عن جنم
موسـيقى (آر أند بي) آر. كـيلي فيـلما وثـائقيـا جديدا عن
كيـلي بـأنه مـادة تـسعى لـلـربح وقـال (إن أحدث اتـهـامات
ـغـني الـفـائـز بـجـائـزة جـرامي بـاالعـتـداء اجلنـسي ضـد ا
مـلـفـقة تـمـامـا). ويـتضـمن الـفـيـلم الـوثائـقي (سـيـرفـايـفنج
آر.كيـلي) الذي بثته هذا الـشهر قناة اليف تـا األمريكية
الـتـي تعـمـل بـنـظـام االشـتراكـات ادعـاءات مـن عـدة نـساء
يــتــهــمن كــيــلي بــسـوء الــســلــوك اجلــنــسي وأحــيـانــا مع
قــاصـرات.ويــبـلـغ كـيــلي من الـعــمـر 52 عـامــا ويـشــتـهـر
بأغـنيته أعتقد أنـني أستطيع الطـيران (آي بيليف آي كان
فالي) وظل لسـنـوات يـنفي اتـهـامـات بارتـكـاب انتـهـاكات
من بـيـنـهـا اتـهـامـات وردت في الـفـيـلم الـوثـائـقي اجلـديد.
وقال سـتـيف جـرينـبـرج مـحـامي كيـلي في مـقـابـلة (إنه ال
يوجد دليل يدعم هذه االتهامات التي وردت في الفيلم).

s¹dÒ−N*« ‰UHÞ√ rŽb¹ ·uÒÝË

dz«e'« ‰ULł WJK  lÒ−Að W U √

اصالة نصري

نادين جنيم

w U×

 «¡UŽœ≈ wHM¹ wKO

tK u  h ð

»UBI « VM¹“  ≠ œ«bGÐ

من الـــصـــلـــصـــال و الــطـــ و ســـكـــنى
االنسان القد  صنع ختمه السينمائي
استـقبـله الوجـود الفني فيـروزي األد
الـدولي قـبل  22عـامــا مـضى  عــراقـيـا
مبدعـا يجوب االوطـان كي يخبـر العالم
عن قضايا وطنه الذي غادره عام 1997
مهنـدسا و عـاد اليه عام  2018مخرجا
انـه اخملـرج نـوزاد ــيـا  ســيـنــمـائــيـا عـا

شيخاني ومعه كان هذا احلوار: 
صف لـنا شعورك و ××× قبل كل سؤال 
انت تــــطـــأ
أرض

الــــــــوطن
بعد غربة

طويلة ?

كي أكون صادقـا وأميـنا في وصف هذا
الشـعـور البد أن أرجع بـالزمن  22سنة
ـهجر  عنـدما عـقدت الـرحال الى بالد ا
الي من العراقي نتيجة حالي حال ا
احلـــروب و الــيــة تـــدمــيــر الـــبالد. لــكن
هواجسي ومـختلـجات نفـسي لم تخرج
كنني أن أكون غير ذلك من الوطن وال 
ومـا ألعمـالي وأفالمي إال جتـسـيـد لـهذا
الـواقع.. لـذا وبــعـد غـيـاب  22سـنـة عن
بـغـداد احلـبـيـبـة  انـتـابـني حـزن كـبـيـر
وأنـا أجتـول في بـغـداد الـتي شـاهـدتـها
كــمــا الــعـــروس الــنــاجــيـــة من طــوفــان
ـمـزقـة احلـروب وهي تـلـمــلم أشالئـهـا ا
بـ ثـوبهـا األبـيض الـذي تـوسم بـدماء

الشهداء واألبرياء من أبناء الشعب.
××× حدثنـا عن مسيـرة أنسان خرج من
وطنه مهندسـا و عاد مخرجا سـينمائيا

مبدعا ?
هـنة والـهوايـة وجهـان لعـملـة واحدة. ا
ـهــنــة الـتـي أحـبــهـا الــهــنـدســة كــانت ا
عقلي والـفن الهوايـة التي أحبـها قلبي
ــتـــنـــفس اجلـــمــيل لـــلـــتــعـــبـــيــر عن وا
هـواجـسي. إنـتــقـالي من الـهـنـدسـة الى
اإلخراج كتخصص جاء بعد أن هاجرت
ــانــيـا فـي عـام  1997بـالــرغم من الى أ
ـارستـي للـفن مـنذ نـعـومة امـتهـاني و
أضفاري والى دراسـتي وتخصصي في
صـناعـة وتـقنـيـات الفـيـلم وتـخرجي من
يـة ماكروميـديا في مديـنة ميونخ أكاد
ـانـية فـي عام  .2000الـعالقـة بيـني األ
وب الكاميرا إكتـسبتها من والدي منذ
نـعــومـة أضـفـاري وبــدايـات والـدي مع
تحركة تعود الصورة الفوتوغرافـية وا
الى عام  1951عـنـدمـا أخــتـيـر من قـبل
مديرية االَثار العراقـية في بغداد ليكون
ضمن البعثة األمريكية اخلاصة للبحث
عن هيكل اإلنسـان القد (النـياندرتال)
في كهـوف شـاندر في كـردسـتان . هـناك
محطات كثـيرة ساهمت في والدة عالقة
عــــشق بـــيـــني وبــــ الـــفن  ومن هـــذه
ــارســة فــنــون احملـــطــات الــتــدريـب و
وسيقى والـتصوير الـفوتوغرافي إلى ا
جـانب بـعض األنـشـطة الـريـاضـيـة عـند

تــشــرفت وأفــتـخــر بــهـا اال ان الــتــكـر
األغــلى لالنــســان يــكــون في وطــنه بـ
أهـله حـقـيـقـة كـانت حلـظـات تـاريـخـيـة
بــالــنــســبــة لي وأنــا أقف عــلى خــشــبـة
ــســرح الــوطـني الــعــريــقــة وسط هـذا ا
الـتكـر واالحـتفـاء أمـام عمـالـقة ورواد
الــسـيـنــمـا الــعـراقـيــ وأمـام جــمـهـور

عريق.
×××حدثنا عن انـتاج حصيلـتك الذهبية

ية فيلم ( تورن) ? العراقية العا
تــورن هــو فــيــلم روائي طــويـل صـورت
يتروبول (تبليسي) أحداثه ب مدينة ا
العاصمة اجلورجـية وب معبد (اللش)
الـوريث الـعـقـائـدي والـتـراثي حلـضـارة
وادي الــرافــديـن. يــتــحــدث الــفــيــلم عن
احلب والـسالم عن اإلنـتـمـاء اإلنـساني
والــتــعــايش الــســلــمـي بــ الــشــعـوب.

ركز شـباب الشـيخان وأنا في إنتمـائي 
سن الـثـانـيـة عـشـر ثم أداء دور صـغـيـر
في فـــيـــلم ســـيـــنـــمــائـي "حـــتى تـــشــرق
الشمس" الـذي كان مشـروع تخرج طـلبة
عـهد الفـنون اجلمـيلة/ قسم الـسينـما 
بـغــداد.. وفي عـام  1991حـصــلت عـلى
ـارسـة العـمل الـفـني من وزارة إجـازة 
ــعــطــيـات الــثــقــافـة واإلعالم. كـل هـذه ا
وغيرهـا وهذا الـعشق جعل انـتقالي من
الـهـنـدسـة الـى الـفن انـتـقـاال سـلـسـا بل
فوجئت بـوجود تالقي وتشـابه مهم ب

الهندسة واإلخراج.
×××هـل تـــفـــصح لـــنــــا عن مـــا جـــال في
خـاطرك وسط تـصـفيق جـمـهور كـرنـفال
ايـام السـيـنمـا الـعـراقيـة حلـظة الـتـكر

سرح الوطني ? على خشبة ا
ــات الـعــديـدة الـتي بــالـرغم من الــتـكـر

وعنفلسفة تصادم احلضارات واألديان.
ـمثـل شارك الـفـيلم نـخـبة كـبيـرة من ا
وضيوف الشـرف من الدولتـ جورجيا
ـوقـع دائـرة والــعــراق. واضــاف وفــقــا 
ـســرح(الـفـيــلم من إنـتـاج الــسـيـنــمـا وا
 ?2018استغرقت مراحل إجناز االفيلم
أربع سنوات صورت حواراته األصلية
بـأربع لـغات وألسـبـاب مـهـمـة تكـمن في
مصلـحة الفـيلم  دبلـجته الى العـربية
(الـــلــهــجــة الــشــامــيــة) مع أبــرز جنــوم
الــدرامـا الـســوريـة مـع وضع الـتــرجـمـة
اإلنكليـزية للـمشاهد األجـنبي.  تقد
ـهـرجـانـات الـفـيــلم الى الـعـشــرات من ا
الـسـيـنـمائـيـة الـدولـيـة وحـصـد جـوائز
كـثــيـرة مـنــهـا  احـدثـهــا جـائـزة "أفـضل
فيـلم" وجائـزة "أفضل سـينـماتـوغراف"
في مـسابـقـة األفالم الـروائـية األجـنـبـية
الطـويلـة في مهـرجان هـوليـوود الدولي

لألفالم السينمائية).
×××هل سبق فيلم ( تورن ) أعـماال فنية
ي الـذي أخــرى و مــا هـو احلــيــز الــعــا

أخذته ?
األعمال التي قمت باجنازها
واخـراجــهـا هـي مـتــنـوعـة
وعديدة لكنها تنقسم الى
مـرحــلـتــ مـهــمـتـ في
حياتي أال وهمـا مرحلة
مــا قــبـل ظــهــور داعش
ومــــرحــــلـــة مــــا بــــعـــد
داعش الــتـي تــفــرغت
فـيـهـا تـمـامـا بـالـعـمل
على الـقضـايا التي
تهم شعبي وتهم
االنــسـانــيــة أمـام
احملـافل الـدولـية
من هذه األعـمال:
فــــــــــــيـــــــــــــلـم
(الـــفــــرمـــان
األســــــــود)
(سـمـفـونـية
شـــنـــكــال)
والـــفــــيـــلم
الــــــروائي

نوزاد
شيخاني

الــطــويل (تـورن). بــالــنـســبــة الى فــيـلم
(الــفـرمــان األسـود) فــيـعـتــبـر أول فــيـلم
وثائقي أجنز مباشرة بعد حملة االبادة
اجلماعـية التي ارتـكبت ضد االيـزيدي
من قــبل تــنـظــيم داعش وقــد  إدخـاله
رسـميـا في سـجالت احملكـمـة اجلنـائـية

الدولية في الهاي بهولندا.
×××حـدثـنــا عن مـشـروعك الــسـيـنـمـائي

اجلديد ?
مشروع الفيلم السينمائي اجلديد الذي
سلمنا نسـخة منه الى الرئيس العراقي
برهم صـالح يحـمل عنـوانا مـؤقتـا وهو
(ضفائر شنكال  _نادية مراد) وقد أثنى
ـشـروع رئـيس اجلـمــهـوريـة عـلى هـذا ا
وأعتبـره مشروعـا يخص جمـيع أطياف
الــشــعـب الــعــراقي. من جــانــبــنــا نــأمل
ـقـبـلـة على بـاجنـاز الـفيـلم في الـفـتـرة ا
أمل رعــــايـــــته وتـــــقــــد الـــــدعم الالزم
النــتـاجه نــظـرا ألهــمـيــته  ولـضــخـامـة
انــتـاج الـفــيـلـم الـذي تـدور احــداثه بـ
خـــمس دول واحملـــور الـــرئـــيــسـي هــو
نـكـوبة. يـتـحدث ـنطـقـة ا شـنگـال ا
الـــفــيــلم أيــضـــا عن احلــقــبــة
الـــتــاريــخــيــة والـــتــقــلــبــات
الـسـيـاسـيـة التـي عصـفت
ــنـــطــقــة ابـــتــداء من بـــا
 2003والى فـــتـــرة مـــا
بــعـد هــجــمـة تــنــظـيم
داعش على األراضي

العراقية. 
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سعد جملرد

األحــداث شــيـقــة وجــاذبــة). و( بـاب
سلسل الوحيد الذي احلارة) ليس ا
سنـرى من خالله سـلـطـان في موسم
رمـضـان الـقــادم حـيث أنـهـا تـشـارك

أيضًا في عدة أعمال أخرى.
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ــمــثــلــة  صــفــاء ســلــطــان اعــلــنت ا
ــســلـسل انــضــمـامــهــا إلى عــائـلــة ا
الــشــامي الــشـهــيــر بــاب احلـارة في
جـزئه الـعــاشـر الـذي يـتم حتـضـيـره
حالـيًـا حتى يـتواجـد ضـمن السـباق
ــقــبل لــلــعـام احلــالي الــرمــضــاني ا

.2019
ــوقع صـدى وفي حــديث لــســلـطــان 
البلد (أعربت عن سعادتها بالتعاقد
ـسـلــسل بـاب عــلى اجلـزء الــعـاشــر 
احلــارة) مــؤكـدة (أنــهــا تـســعى من
ــــشــــاركـــــة أن تــــقــــدم خالل هـــــذه ا
للجمهـور شخصية جديـدة ومختلفة
تـمـامًـا عـمــا قـدمـته من قـبل إضـافـة
إلـى أنــهــا انــبــهــرت بــالــســيــنــاريـو
وجــعــلــهــا تـشــعــر بــأنه هــذا اجلـزء
ســـيالقي جنـــاحــات كـــمـــا حــدث في
األجــزاء اخلــمـســة األولى حــيث أن
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