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رئيس احتـاد الناشرين الـعراقي اعـلن عن استكمال
جمـيع مـتطـلبـات جنـاح معـرض بـغداد الـدولي لـلكـتاب
ـقـبل على ارض الـذي سيـقـام للـمدة  7- 18 شـباط ا

نصور. معرض بغداد الدولي في ا
 U dÐ bK
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لـحن الـعراقي تـلـقى تعـازي زمالئه واصـدقائه لـوفاة ا
جنله الـشاب حيدر اثر نوبة قلبـية مفاجئة سائل الله

ان يسكنه فسيح جناته.
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الــقـاص االردنـي عــقـد مــخــتــبــر الــسـرديــات األردني
ضمن فـعاليات برنامجه (ما قبل النشر) لقاء  شاركت
ـعنـي بـالسـرد بعـامة والـقصـة بخـاصة به نخـبة من ا

حول مخطوطه (وحيدا كوتر ربابة).
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رئــيس جــمــعــيــة الــتــشــكــيــلــيـ
الــــعـــراقــــيـــ دعــــا اجلـــمــــهـــور
الـتشـكيلـي حلضـور حفل افـتتاح
عرض السنوي للجمعية صباح ا
قبل في مقر اجلمعية. السبت ا

ÍdJ³ « wKŽ

الـــبــاحث الــعـــراقي في عــلم الـــفــلك احــتـــفى الــثالثــاء
ـاضي بـتــوقـيع كـتـابه (انـتـصــار جـبـهـة احلـيـاة عـلى ا
جبـهة احلـرب) بجـلـسة اقـيمت في مـقهى قـهوة وكـتاب

ببغداد .
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اخملرج اإليـطالي يقوم بتصوير وتسـجيل فيلما وثائقيا
ـواقع التاريخـية واحلضارية فـي سورية وخاصة عن ا

مدينة تدمر األثرية.
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بـدا خاللـهـا بـلـوك مـخـتلـف حيـث أطال
شــعـــره وزاد من طـــول حلــيـــته.وعـــبّــر
ـعروف في الـعالم مـتابـعو أوزجـيفـيت ا
الــعـربـي بـاسـم بــالي بــيك بــعــدمـا لــفت
األنـــظــــار بـــدوره في مـــســــلـــسل حـــر
الـسـلطـان الـذي حـقق جناحـا كـبـيراعن

ظهره اجلديد. اعجابهم 
ـمـثــلـة الـتـركـيـة الى ذلـك فـارقت والـدة ا
) في هـاندا أرتـشيل الـشـهيـرة بـ (سيـل
مسلسل بنات الشمس احلياة وذلك بعد
ان عانت من مـرض سـرطان الـدم.عاشت
الراحلة رحلة عالج صعبة رافقتها فيها
هــانــدا فـي كلّ تــفــاصــيـــلــهــا وكــان من
نتظر ان تتبرّع لها بالنخاع الشوكي. ا
ؤلـم ح كـانت هـانـدا عـلـمت بـاخلـبـر ا
ـصلـحة مـجلة تخـضع جلـلسـة تصـوير 
ماري كلير وبطبيعة احلال تركت موقع
الـــتــصـــويــر وهـــرعت عـــلى الـــفــور الى
ستشفى حيث فارقت والدتها احلياة. ا
وخالل اجلـــنـــازة حـــضـــر أصـــدقـــاؤهــا
ـــواســاتــهــا مــنــهم تــولــغــا ــقــرّبــون  ا
ســاريـــتــاش وكـــذلك بــورجـــو اوزبــيــزك
بوراك دنيز كمـا حضر حبيـبها السابق
ـغــنّي مـراد دالـكـيــتش الـذي إنـفـصـلت ا

عنه خالل مرض والدتها.

ـمثل { اسطـنـبول  –وكاالت - شـارك ا
التركي بوراك أوزجـيفيت متـابعيه على
أحـد حسـابـاته الشـخـصيـة عـلى مواقع
التواصل االجـتماعي صـورة جديدة له

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت -
ــيـة (لــيـدي تـعــيش الــنـجــمــة الـعــا
غـاغــا) حـالــة من احلــزن الـشــديـد
ـوت أنـثى احلـصـان بـعـد أن غـيّب ا
الــــتي تــــمــــتــــلـــكــــهــــا والــــتي تــــدعى

أرابيال.ونشرت غاغا على إحدى صفحاتها
اخلاصـة عبـر مواقـع التـواصل االجتـماعي
صورة جمـعتهـا بهـا مرفقـة إياها بـرسالة
عبّـرت فـيـها عـن حزنـهـا الـشديـد مـشـيرة
إلى (أن حالة الـوفاة هي بسـبب معانـاتها

رض). مع ا
وقالت غـاغـا إلى (أن كل الـلحـظـات التي
عاشتهـا مع أرابيال ستبـقى في ذاكرتها

إلى األبد).
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(جــيم أوف ثــرونـز) عــرضت شــبــكـة
ــنــتــجـة (إتش.بـي.أو) األمــريــكــيــة ا
لقطة تشويـقية تظهر فـيها شخصية

{ لــــنـــدن - وكـــاالت - مـع اقـــتـــراب
وسم الثـامن واألخير موعد عـرض ا
سلسل الناجح صراع العروش من ا

{ نيـودلهي  –وكاالت - نـفى اخملرج
الهندي راجـكومار هيـراني االتهامات
التـي وجهت إلـيه بـالـتـحـرش بـإحدى
زميالته.ويعد هيراني واحدا من أبرز
شخصـيات بوليـوود التي تظـهر على
وسم (مي تـــو) الـــذي تـــنـــشـــر عــلـــيه
الـفـتــيـات والــسـيـدات مــا تـقــلن إنـهـا
جـرائم جـنـسـيــة تـعـرضن لـهـا.وقـالت
السـيـدة الـتي لم يـعرف اسـمـهـا حتى
اآلن وفـقـا لــتـقـريـر لــلـبي بي سي (إن
هيراني حترش بها جنسيا على مدار
ستة أشهر كـانت تعمل فيـها مساعدة
لـه ضـــــــمـن طـــــــاقـم عـــــــمـل فـــــــيــــــــلم
ســاجنــو).ونــشــر مـــوقع هــافــبــوست
ـوجـهة بالـلـغـة الـهـنـدية االتـهـامـات ا
لـهــيـراني قــبل أيـام وقــالت الــسـيـدة
لـلـجـريـدة (إن هـيـراني تـهـجم عـلـيـهـا
لـلــمــرة االولى في مــنـزله ثـم كـرر ذلك
عـــــدة مـــــرات خـالل فـــــتـــــرة اإلعـــــداد
لـــلــفـــيـــلم).لـــكـن هــيـــرانـي نــفـى هــذه

جون سـنو لـكنـها حتـمل في طيـاتها
ـــا يـــكــون هـــذا هــو ــوت.ور نـــذر ا
االنطـباع الـذي تود الـشبـكة إيـصاله
للـمـشاهـد عبـر اللـقـطة الـتي عرضت
عـلى شاشـة الـتـلفـزيـون وقت الذروة
قـرر بدء عرض ـاضي.ومن ا األحد ا
وسم الثامن في  14نيسان.وتدور ا
أحداث الـلـقطـة ومدتـهـا دقيـقة و28
ثـانـية داخـل قبـو عـشـيـرة ويـنـترفل
ـشـاهـد أصـوات نـيـد حـيث يـســمع ا
ر جون سنو وكاتل ستارك فـيما 
مـن أمــام تــمــثــالـي الــشــخــصــيــتــ
الــــــراحـــــــلــــــتــــــ ضـــــــمن أحــــــداث
سلسل.وبعد ذلك تنضم شخصيتا ا
سانسا وآريا ستارك إلى جون سنو
وتسـيـران بـجواره في الـقـبو إلى أن
ـا يـصـلـوا إلى ثالثـة تـمـاثـيل لـهم 

يشير إلى وفاتهم.

االتهـامـات جـمـلة وتـفـصـيال في بـيان
أصدره محـاميه الشـخصي. وجاء في
الـبـيـان (لـقـد صـدمت عـنـدمـا عـلـمت
بــهـــذه االتــهـــامـــات قــبل نـــحــو
شـهـرين وظــنـنت حــيـنـهـا أن
الـــقــــضــــاء ســـيــــنــــظـــر في
القـضيـة لكـنهم اخـتاروا
أن يتـجهـوا إلى وسائل
اإلعالم وأنـــا أؤكـــد أن
هــذه االتــهــامــات غــيـر
صـــحــــيـــحــــة جـــمــــلـــة
وتفـصـيال وتـهدف إلى

تشويه سمعتي).
وقــبل 3 أشــهـــر نــشــرت
هـافـبــوست نـقـال عن بـريـد
إلــكــتــروني مــا كــتــبــته هــذه
الـسـيـدة عـمـا حــدث قـائـلـة(لـقـد
تـعــرض عـقــلي وجــسـدي وقــلـبي
لالنتهاك العـنيف تلك الليـلة ولستة

أشهر تالية).

هنية مع كل من كنت الية و ا قم بتصـفية حساباتك ا
تخشى مقابلتهم .
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أنت تعني الكـثير بالنسبة لـلحبيب . ال تقلّل من تقدير
هتم بك.  الناس ا
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في العاطفة لديك فرصة الستعادة حب الطرف اآلخر
ان كنتم على خالف معهم.
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ناسـب لتغـيير كـبير. ـزاج ا رئـيسك قـد ال يكون في ا
انتظر حتى يكون أفضل.
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فـكـر قـبـل أن تـتـصـرّف أو تـتـكـلّم. ســتـتـمـتّع بـالـطـاقـة
متازة. الطبيعية ا
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ـهـام إتـرك الـلــغـو في احلـديث لـغـيــرك. و ركـز عـلى ا
التي لديك .
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جــســمك ســيـحــارب بــشــكل فــعّــال ضـدّ الــهــجــمـات
كروبية والفيروسية.رقم احلظ 9. ا
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مهـما رأيك عن آخر األخـبار فمن األفـضل االحتفاظ
به لنفسك 
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احـذر من العـصـبيـة وأخـطار ضـغط الـدمّ العـالي.يوم
السعد االربعاء.
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احلب حــــولك في كـل مـــكــــان  تـــعــــلّم كـــيـف تـــوسّع
مفهومك له .
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في الـعــمل حتــاول ان جتـعل الــنــاس تـهــتم بك اكــثـر
وستنجح بذلك .
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ال تـتـفـاجـأ إذا كـان يـنـقـصك بـعض الـتـركـيـز الـيـوم 
عليك أن تفكر بعقلك.
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كلمـات ثالثية ورباعية تشكل مفردات ومرادفات
الكلمات الست عشرة.في الدائرة الداخلية حول

طلوبة: االرتكاز حتصل على الكلمة ا
W1b  WOBB  WŽuL−

1- مادة اولية لصنع الرغيف
2- لدغ

3- لقب رئيس وزراء لبناني
4- محرم في االسالم

5- مقام للموسيقى الشرقية
6- سكان البلدية
7- يستخدم للسفر
8- لذيذ الطعام

9- فرس
10- ناج

11-احتياط
12- مدينة سعودية
13- اراضي منبسطة

14- خاصتها
15- مطربة خليجية

16- ودي
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الـكـاتب االردني يـشـارك وبـدعـوة من اجملـلس الـوطـني
هرجـان القرين للـثقافـة والفـنون واآلداب في الكـويت 
الــثـقــافي والـســيـنــمـائي  بــورقـة نــقـديــة حـول الـفــيـلم

الياباني (من شابه أباه فما ظلم).

قام حاليا في التـشكيلي الفلسطيـني يقدم في  معرضه ا
صـالة كـامل بـدمشق 25 لوحـة كـبيـرة بـتقـنـية االكـريـليك

تعددة. واعتمد فيه البورتريه واجملموعات اإلنسانية ا

الشـكل غـير الـصـحيح ال سـيـما تـلك التي
توثق مراحل من احلياة الـدمشقية حيث
كـان لــلـمـرأة الــسـوريـة مـكــانـة وحـيّـز من
الــعـــمل والـــتــعـــلم ولــكـــنــهـــا جتــاهـــلــته
تــمــامـاً).كــمــا تـؤكــد (بــأن الـعــمل يــحـمل
أحـداثـا كـثـيـرة بـحـبـكـة مـتـيـنـة ومـشـوقة

للمتابعة).
وعن وقـوفــهـا أمـام الـفـنــان بـسـام كـوسـا
تشير العايق إلى (أن كوسا كان أستاذها
ـســرحـيـة ــعـهــد الـعــالي لـلــفـنــون ا في ا
وتــخــرّجت عــلى يــديه والــوقــوف أمـامه
مسؤولـية كبيـرة فهو جـوكر في الدراما )
شـاركة الـثالـثة لـها معه  كمـا تعـد هذه ا
بعـد (صـرخة روح) و (الـغـربال) و(في كل
مـرة تـشـعـر بـالـوقـوف أمـامه بـاألمـان فال
مـكـان مــعه لـلـخـطـأ وحــيث يـتـواجـد يـعم
الـهدوء واالنـضـبـاط فهـو شـديـد احلرص
على كل ما يقدمه).كـما تعرب العايق (عن
سـعـادتـهـا أيـضـاً بـالـوقـوف مـجـدداً أمـام
كامـيـرا اخملرج الـنحـاس الـذي يركـز على
الـتـفـاصـيل ويـتـفانـى في الـعمـل وال يدع
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ــمــثـلــة الــشـابــة نــورا الــعـايق تــســجّل ا
ـوسم احلالي عبر مشاركاتـها في دراما ا
.حـيث تشـارك في بـطـولة مـسـلسل عـملـ
(سالسل دهب) لــلـمــخـرج ايــاد الـنــحـاس
بــدور ســمـاهــر وهي فــتـاة حتــمل الــشـرّ
ـثابـة اليد وتكـون مع أخيـها في الـعمل 
ـهيـوب بسـام كوسـا في مخـتلف اليـمنى 
عمليات االحتيـال التي يقوم بها.وأعربت
الـعـايق عن سـعـادتـهـا بـهـذه الـشـخـصـية
التي تقدّمها بشكل جديد ومختلف حيث
اعـتـادهـا اجلـمـهـور بـشـخـصـيـات الـفـتـاة
الــبـريــئــة لـتــخـرج هــنـا مـن هـذا الــقـالب
مــنـوّهــة (بــأن أدوار الـشــر حتــمل مـتــعـة
كـبـيـرة ال تنـتـهي).كـمـا لـفـتت العـايق إلى
(أن العمل يـخرج من عبـاءة أعمال الـبيئة
الــشـامــيـة الــتي اعــتـادهــا اجلـمــهـور في
ـرأة بـصورة الـسـنـوات األخـيـرة لـيـقـدّم ا
مـخــتـلـفـة وفــعـالـة في اجملــتـمع ولـيـست
مجرد ربّة منزل تخـضع لتعليمات الرجل
كما اجتـهت أعمـال كثيـرة إلظهارهـا بهذا

الـشـبـاب تـلـفت الـعايـق إلى (أن الـوصول
ــهم واجلــمــيـل يُــعــدّ من أكــثــر لـــلــدور ا
الـصعـوبـات الـتي تـواجه الفـنـان الـشاب
الســـيــمــا في الــســـنــوات األخــيــرة حــيث
اجتــهت الـدرامــا نـحــو الـنــمط الـتــجـاري
بـشكل كـبـير فـبـاتت تعـتـمد عـلى األسـماء
عروفة وتبتعد عن تبني الشباب الفنية ا
لـيـأخـذوا الـفــرصـة الـتي تـقـدّمـهم بـأدوار

بطولة وبشكل الفت).
وتعتبـر العايق نفسـها محظوظـة لكونها
نــالت فــرصـة الــظــهــور في الـدرامــا مــنـذ
ــعـــهــد ســـنـــوات دراســتـــهــا األولـى في ا
سرحيـة فمن بطولة في العالي للفـنون ا
مــســلــسل (يــاســمــ عــتـيـق) إلى (ســكـر
وسـط) و(بـــواب الـــريح) لـــتـــتـــخـــرّج مع
(صـرخـة روح) وهي راضــيـة عن أجـرهـا
إال أنّها توجه رسالتـها لزمالئها من جيل
الــشــبــاب(بــأال يــتــنــازلــوا عن حــقــوقــهم
ــا يــوازي واحلـــرص عــلى نـــيل األجـــر 
ـعــهـد الـعـالي تـعــبـهم كـمـتــخـرجـ من ا

سرحية). للفنون ا

ــر دون االنــتـــبــاه والــتـــركــيــز شــيــئـــا 
الشـديد). من جـهـة أخرى تـشارك الـعايق
في مسـلـسل (كونـتاك) الـكـوميـدي النـاقد
مع اخملرج حسام الرنتيسي .وحول أبرز
ـشكالت الـتي تـعتـرض طـريق الفـنـان ا
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عـــرض مــنـــتـــدى صــدى الـــســـيــنـــمــا
ـسرح وعـلى قاعـة الف لـيلـة وليـلة وا

ـركـز الثـقـافي البـغـدادي فيـلـم في ا
خملرجـ من الديوانـية بعـنوان (هوم
سـكنـس) للـمـخـرج مـحـمـد عـبـداالمـير

واربــيـل الــســيــنـــمــائي والــســـيــنــمــا
والتـلفزيـون في البـصرة ونال الـعديد

من اجلوائز).
وحتدث اخملـرج حـيدرعن فـيلـمه قائال
ان (فــكــرة الـفــيــلم تــتـنــاول الــصـورة
زيف احلقيقية لبعض رجال الدين ا
ـتـلــبـسـ بــغـطـاء الــدين عن طـريق ا
مـشـاهـد "كـوالجـات"  احـدهـا يـخـتـلف
ــشــهــد االول تــظــهـر عن االخــر في ا
الــفــاكــهـــة وهي تــســقـط عــلى لــوحــة
تـشـكـيـلـيــة وهـذه داللـة واضـحـة عـلى

تهميش هذا الفن) .
مـضـيفـا (بصـورة عـامة الـفـيلم يـطرح
عن مشاهده ايـة مشكلة واجـهتنا منذ
عــام 2003 ســــواء كـــانت ذات طـــابع

ديني او سياسي.
والــــفــــيــــلم شــــارك فـي الـــعــــديــــد من
ـهـرجـانـات مـنـهـا الـسـمـاوة الـدولي ا
اخلـامس والـسـيـنـما والـتـلـفـزيون في
البـصرة ونال جائـزة افضل سـيناريو

في اوسكارجيت بالقاهرة).
وعن الــفــيـــلــمــ قــال الـــنــاقــد ســالم
شدهان ان (هذا النوع من االفالم يعد
بادرة جميلبـة وهي محاوالت شبابية

) لــــلــــمــــخــــرج حــــيـــدر و(عــــركــــجــــ
.بجـلـسـة قدمـهـا االعالمي فؤاد حـسـ
صمم قــــائال (فيلم هـوم سكنس هو ا
ا ول جتـربــة ســيــنــمــائـيــة لــلــمــخـرج
الـشـاب مـحـمـد عـبـداالميـر تـنـاول فـيه
شـعـور االنـسان بـأنه يـعـيش في بـلده
وكـــأنه مـــغــتـــرب وبـــصـــورة خـــاصــة

الشباب.
) لـلـمـخـرج والـفـيـلم الـثـاني (عـركـجـ
حـيـدر حسـ يـضم كـوالجات تـتـناول
الـتـهـمـيش وحتــر الـفـنـون والـغـنـاء

وسيقى). وا
وبـعـد عرض الـفـيـلمـ حتـدث اخملرج
مــحــمـد عن فــيــلـمـه قـائال ان (الــفــيـلم
يــتــحــدث عن احلــنــ الى الــوطن من
خالل نـسـيج واحالم الطـفـولـة وعيش
االنــســان داخل وطـــنه كــأنه مــغــتــرب
وخصـوصا الـشاب عنـدما يـتخرج وال
يـجـد فـرص عـمل في وطـنه كـأنه مـيت
لـكـنه عـلى قـيـد احليـاة والـفـيـلم ليس
ر مجرد روائي قصير بل هو الواقع ا

الذي نعيشه).
 مــضـيــفــا ان (هـذا الــفــيـلـم شـارك في
مـهرجـانات عـدة مـنهـا مزدة في لـيبـيا

لــكن ال يــوجــد فــيــهــا صــراع االمــاكن
وهــــنــــاك طــــرح لـالحــــداث لــــكن دون
مــــعــــاجلـــة).وتــــمــــنى اخملــــرج عـــزام
صــالح(ان تـكـون هــنـاك ورش خـاصـة
لـلــمــخــرجــ الــشـبــاب حــول كــتــابـة

السيناريو).
وفـي نـــهـــايــــة اجلـــلـــســــة  تـــكـــر

اخملـــــــــــــــرجـــــــــــــــ
بــــشــــهــــادتــــ
تــقـديــريـتـ
والـــتـــقـــاط
الــــــصـــــور
التذكارية.

ÊU e « ≠ ⁄—u³L u  

يحـيي الـفـنـان نصـيـر شـمّه حـفالً موسـيـقـياً
علـى أنغام العود مساء اليوم اخلميس على
مـســرح الــفــلــهــارمــوني فـي لــوكــســمــبـورغ
وتـنـطـلق احلـفـلـة حتت اسم (احلـيـاة إيـقاع)
وبــرعــايـة مـن اجلـمــعــيـة الــعــربـيــة لــلـتــبـادل
الـثـقـــــــافـي بـرفقـة ثـالثة فـنـانـ من تـونس
وهم األسـعد الـعذاري عـلى آلة الـرق ومنـير
قوبـعـة على آلـة الـطبـلـة ولطـفي صـورة على

آلة الدف.
ويـقدم شـمة في احلـفل مـجمـوعة من أعـماله
ـعروفـة مـنهـا :من الـذاكـرة (مهـداة لـذكرى ا
األعالمي سـعـاد الــهـرمـزي) وهـالل الـصـبـا
وعـالم بال خوف ورحلـة األرواح وغدا أجمل
ــلــكـة الــقــصب ومــهــداة ألهــوار الــعـراق و

ورقصة الفرس وأشراق.  
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عروفة مثـلة التـركية مـر أوزرلي ا عبّـرت ا
بـدور الـســلـطـانـة هُـيـام عـن حـبـهـا الـشـديـد
لـلــبـلـدان الــعـربـيــة خـصـوصــاً مـصـر دبي
ولبـنان.وشاركت متابعيـها مقطع فيديو وهي
تـرقص عـلى أنــغـام أغـنـيـة (3 دقـات)
فـــــي دبـــــي وذلـــــك مـــــن خـــــالل
حـسابـهـا الرسـمي عـلى أحد
مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصل
اإلجـــتـــمــــاعي. ولـــقـــيت
أوزرلي حــبــا كــبــيـرا
من قـبـل اجلـمـهـور
الــــعـــــربي بـــــعــــد
مـشـاركـتـها في
ـــــســــــلـــــسل ا
الــــــــتـــــــــركي
حـــــــــــــــــر

السلطان.
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نورا العايق
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