
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

  WLF½ 5 Š Êö³I² ¹ »«uM « fK− Ë W¹—uNL'« U Oz—

Ÿb³ —»¡–∫ حس نعمة في ضيافة رئيس اجلمهورية برهم صالح

÷UO  Â«bI

ي العراقي في جامـعة الكـوفة شارك في ندوة االكـاد
عرض بـغداد الدولي لـلكتاب عن باجلـناح السـعودي 
ـملـكة الـعربـية العالقـة ب اجلـنوب الـعراقي وشـمال ا

السعودية.
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اسـتـاذة الـسـيــاسـة الـدولـيـة في جـامــعـة يـونـفـيـرسـتي
الـبــريـطــانـيــة ألـقـت مـحــاضـرة في بــيـروت بــدعـوة من
الــدكــتـور خــيــر الــدين حــســيب رئــيس مــجــلس ادارة

ؤسسة الثقافية العربية. ا
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ــــلـــحـن الـــعــــــراقي اعــــلن ان ا
اللـجنـة الثـقافـية بـنادي الـعلـوية
تـنــظم مـسـاء االحـد  17شـبـاط
اجلـــاري مـــهـــرجـــان االغـــنـــيـــة

الفراتية.
qOšb « w dð

االعالمي السـعودي صدرت ارادة مـلكيـة بتعـيينه سـفيرا
ـتـحـدة وادى الـيـم لبـالده في دولـة االمارات الـعـربـيـة ا
ـلك سلمان بن عـبد العزيـز. ثم قدم اوراق اعتماده امام ا

الى نائب حاكم ابو ظبي محمد بن زايد.
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نقـيب الفنان الـعراقي افـتتح معرض لصـناعة العود
في البـصرة على هـامش فعالـيات ملـتقى العـود الثاني

دورة مجيد العلي.
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رئــيس رابــطـــة الــكــتّــاب االردنــيـــ حتــدث في  حــفل
االستـقبـال الـذي اقيم في مـقر الـرابـطة بـعمـان لألدباء

الذين  قبولهم خالل الدورة احلالية.
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ألوف حـ تخطط لـقضاء فـكّر بـطريقـة للخـروج عن ا
ساء. هذا ا
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 ال تــنـظــر إلى الـوراء  فــقط انــطـلق إلى األمــام..يـوم
السعد الثالثاء.
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حـاول إلقـاء نظـرة أقرب. سـتجـد في األعمـاق قضـايا
ا تبدو عليه. أعمق 
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أنـت ال حتب أن تـــخــبـــر زوجـــتك في الـــبـــيت إلى أين
تذهب تكره سلطة االستجواب .
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ــواجـــهــتك هـــو شــخص شـــجــاع في من يـــخــاطـــر 
احلقيقة.يوم السعد االربعاء. 
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حتب االنطالق دون أيـة قيـود  لكن عـليك أن ال تـبالغ
. بذلك كثيراً
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إرادتـك من حــديــد ويــعــتــرف لـك اجلــمــيع بــذلك في
الوقت احلاضر. 

ÊUÞd «

ــثــرثـرين و حــد من مــطـاردة الــنـاس أســكت ثــرثـرة ا
لك.رقم احلظ 9.
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حــاول تـطــويـر بــعض الــروابط االجـتــمــاعـيــة بـدالً من
ادية. االنغماس في احلياة ا

bÝô«

اسأل النـاس مباشرة عما يـريدون وكن واضحا فيما
تريد .

Ë«b «

ــكن أن يــجـاريك أنت تــتـحــرّك بــسـرعــة كــبـيــرة ال 
أحد.رقم احلظ.9
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االوضاع واالحـداث حولك قد جتـعلك تـدخل في كآبة
منذ الصباح.رقم احلظ 3.
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ـكن اشـطب مـرادف الــكـلـمــات ادنـاه و
شـطب احلـرف اكــثـر من مـرة لــتـحـصل

طلوبة:  على الكلمة ا
©qŠ«— —UIOÝu  VI ®

ميتسـوبيشي  –تويوتا  –نيسان صني
 –نيـسـان بـاترول  –مازدا  –جمس –

كيا  –فولفو- بـي ام دبليو  –كوروال –
جــيب شــيــروكي  –مــرســيـدس  –كــيـا
كلورس  –دايو  –بورش  –هيونداي -
هـونـدا  –اودي  –جـولف  –سـكـودا –
صـالون  –سيـتـشن  –زيت  –شحم –

جسر- سفر. 
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بشير حداد يستقبل ياس خضر 

مـديـر عـام دائـرة الـفـنون الـعـامـة وكـالـة افـتـتح الـسبت
عنون (لون وقصيدة)في معرض الفنان هادي ماهود ا

قاعة عناوين باالعظمية.

ؤرخ الـتونسي ضيفه منتـدى الفِكْرِ العربي في عمان ا
 في محـاضرة عنوانـها(دينامـيكية احلـركة اإلصالحية
ـيالدي في اجتاه بـتونس خالل الـقرن الـتاسع عـشر ا

مواكبة العصر والفعل في التاريخ) .
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تـــــتـــــواصل فـي قــــاعـــــة الـــــربــــاط
ـوسـيقـيـة والـغنـائـية الفـعـاليـات ا
الـــتي تـــقـــدمـــهـــا دائـــرة الـــفـــنــون
ــوســيــقــيـة وضــمـن مــنــهــاجــهـا ا
ـنــاســبـة عــيـد الــسـنـــــــــــوي  و
احلب تـقــــــيم الـدائرة وبـالـتـعاون
مـــــــع دار االزيـــاء الـــعـــــــــراقـــيــة
عـــرضــا فــنـــيــا حتت شـــعــار (حب

العراق).
ـشـرف ــايـسـتـرو عـلي خـصـاف ا ا
عـلى الفـــــــــرق الفـنـية في الـدائرة
قــــال لـ ( الـــزمــــان ) ان ( الـــدائـــرة
تـسـعى الحـيـاء مـهرجـانـاتـهـا التي
حتـــيـــــــــــيـــهـــا فـــرق الــدائـــرة من

مـطــربـ ومـوســيـقـيــ  وحـالـيـا
انــهـيــنـا االســــــــتــعـدادات القــامـة
كـرنـفـال مـوسـيــقي وغـنـائي وفـني
ــــنـــــاســــــــــــــــبــــة عـــــيــــد احلب
والـــفــعـــالـــيــة اجلـــديـــدة ســتـــقــدم
بــــالـــــتـــــــــــعــــاون مـع دار االزيــــاء
الـــعــــراقــــــــيـــة الـــتـي ســـتـــشـــارك
جموعـة من مجاميعـها الراقصة
لــــتـــــــــــــقـــد عــــرضــــا لـالزيـــــاء
الـعـراقـيـة الـفـلـكـلـوريـة والـلـوحات
الـــفــــــــــنـــيـــة الــــتي اشـــرف عـــلى
تــدريــبــهــا الـفــنــان مــحــمـود رجب
ــشــاركــة وســـنــــــــــــقــدم مــعـــا و
ــركــزيــة الــتي ســتــقـدم فـرقــتــنــا ا
مــحـمــوعــة من االغــاني الـتــراثــيـة

ـوسيـقـية ـقـطوعـات ا وا
اشــــــــــــــــــرفـت عـــــــــــلـى
تــدريــــــــــــبـهــا لـنـقـدم
مــعــا كـــرنــــــــــــــفــال
حـب الــــــــــــعــــــــــــراق
واخــــتــــــرنــــا يـــوم
احلب مـــنـــاســـبــة
جـمــيـلــة لـتــقـد
الـفـعالـيـة  مـساء
بـعد غـد اجلـمـعة
وعــــــلـى قــــــاعـــــة
الــــــــربـــــــــاط وفي
السـاعة الـسادسة
والـــدعـــوة عـــامـــة

للجميع).
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كـشفـت الفـنانـة اللـبـنانـية (دومـيـنيك حـوراني) عن تعـرضـها لـلتـحرش
ـسرح خالل إحـيائـها حـفلـة غنـائيـة في بيـروت ونشـرت عبر على ا
صفـحـتـها اخلـاصـة عـلى أحـد مواقع الـتـواصل عـدداً من مـقاطع
الـفـيـديـو التي تـظـهـر مـا تـعرضت له.وبـدت حـوراني في الـفـيـديو
وسط عـدد كـبـير من اجلـمـهور الـذين إلـتفـوا حـولهـا بـينـمـا كانت
ـوسيـقيـة وعلّقت حتاول هي اإلخـتبـاء وراء الفـرقة ا
عـــلى الـــفـــيـــديـــوهـــات بـــالــقـــول (رعب
ـسـرح في احلــفـلـة وحتـرش عـلـى ا
مـــا مـــعـــقــــول هـــيك  والـــغـــارد
يــتــصــرف حــاجــات غــريــبــة
خـفت عــلى نــفــسي وعــمـلت
كـــريــزا صــرخت عــالــنــاس
والـغارد يـتصـرف قصص
غـريبة عـجيبـة ; ادخلوا
وشـــوفـــوا الــقـــصــة
كــــامـــلـــة عن جـــد
خـفت على نـفسي

بهاحلفلة).

من تصـريـحات وصـفت بـالعـنصـرية
قـــال فـــيـــهــــا (إنه أراد قـــتل أي رجل
أســود بــعــد أن تــعــرضت صــديـقــته
لـالغــتــصــاب).وأُبــلغ الــصــحــفــيــون
بــإلــغــاء احلــفل اخلــاص بــالــعــرض
وعد األول للفـيلم قـبل ساعتـ من ا
احملــدد لـبــدء احلـفل.ونــفى نـيــسـون
اتهامه بالـعنصريـة ولكن التعـليقات
التي نشرت فـي صحيفـة اإلندبندنت
أثــــــارت الـــــــكــــــثــــــيـــــــر من اجلــــــدل
والــغــضب.وقــال نــيــسـون (إنـه يـود
فــــــــــــــــــــتـــح حــــــــــــــــــــوار أوســع عــن
الــــعــــنــــصـــريــــة).وأدلـى نــــيــــســـون
ـثير لـلجدل في احـتفال بتصـريحه ا
ترويجي لـفيلـمه اجلديد. وهـو فيلم
تشويق تدور قصته حول الثأر.وقال
نــــيـــســـون (إن حـــادث االغـــتـــصـــاب
ـزعـوم وقع منـذ فـتـرة طـويـلة وإنه ا

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - أُلغي
حفل العرض األول ألحدث افالم ليام
نيسون (مطاردة باردة) وسط غضب

عــلم به بــعــد الــعــودة من رحــلــة في
اخلارج). ثم واصل نيـسون احلديث
مسـتخدمـا لغة عـنصـرية مسـيئة عن
ــعــتــدي وفــقــا لــتــقــريــر لــلــبي بي ا
سي.وقال نيسـ تعاملت (الـصديقة
عتدى عليها) مع حادث االغتصاب ا
بصورة اسـتثنائـية للـغاية. ولكن رد
فــــعـــلي الــــفـــوري كـــان...ســــألت هل
تعرف من هو? فأجابت ال. ما لونه?
فــأجـابت كــان أســود).وواصل قـائال
ـنـاطق حـامال هراوة (كنـت أجوب ا
عــلى أمل أن يــقــتــرب مـنـي شـخص
وأشـعـر بـالـعـار لـقـول ذلك وأسـتـمر
ذلـك عــــلـى مــــدى أســـــبــــوع آمال أن
يخـرج أسود لـع من أي حـانة وأن
أفــــــتــــــعـل مــــــعـه شــــــجــــــارا عن أي
شيء...حـتى أقـتله).وبـعـد انـتـقادات
واســعــة قــال نــيــسـون فـي بـرنــامج

صباح اخلـير أمريـكا على شـبكة أيه
بــي ســـي: (أنـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــســت
عنصريا).وأضـاف (جميعنـا يتظاهر
بــــأنه يــــراعـي أعــــراف وتــــقــــالــــيـــد
اجملـتــمع..ويـحـدث نــفس الـشيء في
بلـدي أيضـا. ولـكنك أحـيانـا إن قمت
ظهر سـتكتشف جرد خدش هـذا ا
أن الــعــنــصــريــة والــتــعــصب لــهــمـا
وجود).وأضاف (أن معرفته بتعرض
ــة صــديــقــتـه لالغــتــصــاب في جــر
وقعت منذ نحو  40عاما أعطاه تلك

الرغبة البدائية في االنتقام).
وقال كهـيند أنـدروز أستاذ دراسات
الـــســـود فـي جـــامــــعـــة ســـيــــتي في
برمنغـهام لبي بي سي (إن تعـليقات
نــيــســـون غــيــر الئــقــة عــلى اإلطالق
ومسيئـة وإن اإلدالء بها وهو يروج
لفـيلم يـفـتقـر إلى الذوق والـكيـاسة). ليام نيسون
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لــوس اجنـــلــوس - وكـــاالت - احــتل
تحركة اجلديد (ليجو فيلم الرسوم ا
مـــوفي 2: اجلـــزء الــــثـــاني) صـــدارة
إيـرادات الـسيـنـمـا بـأمـريـكـا مـسجال
34.4 مــــلــــيــــون دوالر. يــــشــــارك في
بـــطــــولــــة الــــفـــيــــلـم كـــريـس بـــرات
وإلــــيـــزابـــيـث بـــانـــكـس وويل أرنت
ويخرجه مايك ميتشيل. وجاء الفيلم
الكوميدي اجلديد (ما يريده الرجال)
ــــركـــز الـــثــــاني بـــإيـــرادات 19 في ا
مـلـيـون دوالر.الـفـيـلم بـطـولـة تـراجي
هـيـنـسـون وكـريـسـ لـيـدلـو وجوش
بـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــر ومـن إخــــــــــراج أدم
شـــانــكــمـــان.واحــتـل فــيــلـم احلــركــة
اجلديد (كولد بـيرسوت) في الترتيب
الـــثــالث بـــتــســـجــيل  10.9مــلـــيــون
دوالر.يــقــوم بــبـطــولــة الــفــيــلم لــيـام
نـيسـون ولـورا ديـرن ويـخـرجه هـانز

بـيــتــر مـوالنــد.وتـراجع
الـــفــيــلـم الــكـــومــيــدي
(أبسايد) ”رأسا على
ــــركــــز عـــقب “من ا
الـثــاني إلى الـرابع
هــــــذا األســـــبـــــوع
بـعــدمــا جـمع 7.2
مـــــلـــــيـــــون دوالر.
الفيلم بطولة كيفن
هـــــارت وبـــــرايــــان
كرانـسـتون ونـيـكول
كـيــدمــان ومن إخـراج
نيل برجـر.وهبط أيضا
فـــــــيـــــــلـم (جـالس) من
ــركــز الــصــدارة إلى ا
اخلـــــامس مـــــســــجال
مبيعـات تذاكر قدرها
6.2 مـــلــــيـــون دوالر.
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اسـتــقـبل رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صــالح في قــصــر الــسالم بــبــغـداد
ـطــرب حـسـ نـعـمـة.وأكـد االثـنـ ا
ـــبـــدعـــ صــــالح ( ضـــرورة ايـالء ا
ــثــقــفـ والــفــنــانـ الــعــراقــيـ وا
طلوبة) مشدداً االهتمام والرعايـة ا
(على اصـدار التـشريـعات والـقوان
ا التي تؤمن لهم احلياة الرغيدة و
يــتــنــاسب مع ابــداعــهم ومــكــانـتــهم
واجنـــازاتـــهم).وثـــمن صـــالح وفـــقــا
للموقع الرسمي لـرئاسة اجلمهورية
ــمــيـز ــشــوار الــفــني الــطــويل وا (ا
لـلـفـنـان حـسـ نـعـمـة واسـهـامه مع
ــبـدعــ والـرواد في اثـراء كـوكــبـة ا
ــســيـرة الــفــنـيــة وتــطـور االغــنــيـة ا

اضية). العراقية خالل السنوات ا
وقدم نـعمـة لـوحة فـنيـة من نتـاجاته

هـديــة لـرئـيس اجلــمـهـوريــة تـقـديـراً
سيرة واعتزازاً بجهوده في تعزيز ا
الــفـنـيـة بــالـبالد مــثـمـنـاً (اهــتـمـامه
بـاحلركـة الـفـنيـة والـثـقافـيـة وتـقد
الــدعم والــرعــايــة لــهــا فـي اجملـاالت
كـافـة). وقـال نـعـمـة لـ (الزمـان) امس
(انه تـمـنى عـلى رئـيس اجلـمـهـوريـة
ان يشمل االهتمام الـرسمي الفنان
كــافــة  ولــيس شــخــصه فــقـط) وقـال
نـعـمـة انه (اكـد لـرئـيس اجلـمـهـورية
بـــعـــد اســتـــفــســـاره عن عـــدد الــذين
انــتــقـدوا مــنــاشــدته الـتـي اطـلــقــهـا
ـــاضـي عن مــــعـــانــــاته االســـبــــوع ا
ـلــكـوني كل كــنـوز ــاديـة انه لــو  ا
الدنيا ال افارق العراق وال الناصرية
وال غـبـار عـلـى وطـنـيـتي وال امـارس
لغة االستجداء) وقال نعمة (انا ولله
احلــمــد امـتــلك الـعــافــيـة والــقـنــاعـة

وشــــــكــــــر نـــــعــــــمــــــة في حــــــديــــــثه
لـ(الـــــزمـــــان)(الـــــتــــفـــــاتـــــة  رئـــــيس
اجلمـهوريـة ورئيس مـجلس الـنواب
بــاسـتــقـبـالــهـمــا له واالسـتــمـاع الى
مــعـــانــاتـه ومــعـــانــاة  الـــفــنـــانــ 
ـاديــة بـشــكل عـام) االجــتـمــاعـيــة وا
وشـــكـــر رئـــيس مـــجـــمــوعـــة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبزاز عـلى ا
ه بــــقالدة االبـــداع ومــــنـــحه تــــكـــر
لقب(فنان الشعب) وعن ذلك قال  (ان
تـــكــر الــبــزاز اســـعــدني. والــبــزاز
ــــواقف مــــشــــهــــود له بــــالــــكــــرم وا
االنسانيـة ومساعدة الـفقراء).واعلن
نــعـــمـــة لـ (الـــزمـــان)(انه ســـيـــغــادر
قـبلـة الى دبي  ضمن وفد اجلمعـة ا
يـــتـــكـــون من 15 فـــنـــانـــا حلـــضـــور
االحــتــفـاء بــاطالق قــنــاة ام بي سي
وان). وكـان نعـمـة قـد وجه االسـبوع

وصوت اكرمني الله به وحب الناس
وال امتلك اذى اجتاه اي احد). 

كمـا اسـتقـبل رئـيس مجـلس الـنواب
مـحــمـد احلـلـبـوسي االثــنـ الـفـنـان
حـسـ مع عـائـلـته .وعن الـلـقـاء قال
نـــعــمـــة لـ (الـــزمـــان) (االســـتـــقـــبــال
ـــصـــحـــوب اخـــجـــلـــنـي ايـــجـــابـــا ا
بــالــتــرحــيب الــطــيب وحتــدثــنــا في
االمــور الــعــامـة وقــلت لـه ال اريـد ان
اكـــــون نــــرجــــسـي وفــــقـط ادافع عن
ـــا ادافـع عن حـــقـــوق حــــقـــوقي وا
سـلوبة حـقوقها تـعب ا الفنـان ا
ان و اتـمـنى من خاللـكم كـرئـيس بـر
ان يتم اقـرار قـانون تـقاعـد الـفنـان
الرواد وقـلت له :من خـاللكم وخالل
نقابة الفنان تستطيعون احلصول
ـتعـبـ الذين عـلى عنـاوين الـرواد ا
تلك ثمن شراء الدواء). بعضهم ال 

ـاضي مـنـاشـدة إلى دول خـلـيـجـية ا
وأوروبية من أجل منحه إقامة فيها
مع أفـراد أســرته بـســبب مـا وصـفه
بــضـنك الــعـيـش في الـعــراق.وأطـلق
نـعــمـة مـنـاشـدة وصــفـهـا بـ (نـخـوة
عـزيـز قـوم) قــال فـيـهـا (طـال صـبـري
وبـلغ الــسـيل الــزبى وأشـرف ضـنك
الـعـيش يـهـدد كـرامـتي لـذل احلـاجـة
والــعــوز بــســـبب عــدم قــدرتي عــلى
تـعــيـ أوالدي الـثالثــة الـذين نـالـوا
شهادات جامـعية مـنذ أكثر من ثالث
سنـوات وأكـيـد القـادم أسـوأ فضالً
عن راتـبي التـقـاعـدي البـائس الـبالغ
400 ألف دينار فقط ) مؤكدا (من
حـــقي اإلنـــســـانـي خــصـــوصـــاً أني
ئة اعتزلت الغناء بنسبة تسع با
أن أقــرر الـــهــجــرة مع عـــائــلــتي الى
كن أن نـعيش فيه أعزاء وطن آخر 

رئيس مـجلس النـواب العـراقي نشر
ــوقع الــرســمي لــلــمــجـلس (ان في ا
رواد الفـن العراقـي ساهموا بـتعزيز
مجمـوعة من الـقــــــيم اإليجـابية في
نـــفـــوس عـــامـــة الـــنـــــــــاس والـــفن
عــــمـــــومــــاً هـــــو أداة الــــوصـل بــــ
الـشـعـوب والـشـعـــــــــــوب تـتـبـاهى
بـــتـــراثـــهـــا الـــفـــنــــــــي واإلبـــداعي
وفـــنــانـــو الــعـــراق الــكـــبــار أجــادوا
ـشــــــاعـر اإلنـسانـية التـعـبيـر عن ا
ثـلون اليـوم ابرز عـناوين ورموز و
الــفن عـبــر عـقــود من الـزمن الــزاخـر

بالعطاء الثر).
ومن جانـبه اعرب خـضر عن سروره
البالغ التاحة الفرصة لبحث عدد من
ـواضـيـع والـقـضـايـا الــفـنـيـة الـتي ا
تــتـــعــلق بــاالنــتــاج الــفــني وهــمــوم
ومـعـانـاة الـفـنـانـ الـرواد مـضـيـفا

(نحـن مسـتمـرون في الـعطـاء لـكنـنا
نــــحـــتـــاج الى دعـم من مـــؤســـســـات
واصـلة أنـتـاج الـفن الراقي الدولـة 
والــــفن الــــعــــراقـي مــــعــــروف عــــلى
ي بـجذوره ـسـتـوى احملـلي والـعـا ا
الـتـاريـخـيــة).في نـهـايـة الـلـقـاء مـنح
ـاً ــان خلـضـر تـكـر حـداد درع الـبـر
ـشـواره الـطـويل وتـثـمـيـنـاً لـعـطـائه
الفني. كما أعلن احلداد عن تضامنه
نـاشدة الـفنـان القـدير حـس نـعمة
التـي اطلـقهـا عـبر وسـائل الـتواصل
االجــتـمــاعي  ودعــا (احلـكــومـة إلى
مـتابـعـة حـالته فـوراً وااللـتـفات الى
ـعــيــشـيــة واالجـتــمـاعــيـة األحــوال ا
لــكــافـة طــبـقــات الــشـعـب وبـخــاصـة
الـفـنـانـ واألدبـاء والـرواد في كـافة
اجملـــــاالت وتــــقـــــديـــــر عـــــطــــائـــــهم

هم). وتكر

كــرامــاً)وخــتم مــنــاشــدته  بــتـوجــيه
(نسخة إلى رئـيس الوزراء العراقي
ورئـــيـس اجلــــمــــهـــوريــــة ورئــــيس
ان لـلـعـلم واعـتـذاري ألحـبتي الـبـر
الشـعب الـعراقي األبي ألن لإلنـسان
صـبـراً وطـاقـة خـصـوصاً أنـني اآلن
مــعــتــزل الــغـنــاء الــذي كــان مــصـدر

رزقي).
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الى ذلك اســـــتــــقــــبل نــــائـب رئــــيس
مجلس النـواب العراقي بـشير حداد
صـبـاح االثنـ الـفـنـان يـاس خـضر
وجــرى خالل الــلـقــاء احلــديث حـول
دور الـفن والـفـنـانـ الـرواد واثـرهم
في اجملتمع وأهمية ابراز اجلوانب
ضيئة وقراءة مختصرة شرقة وا ا
للواقع الفني في البالد.واشار حداد
ـكـتب اإلعالمي لـنائب وفـقا لـتـقـريرا


