
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

توبا التينتوب

iFÐ —c% U O ≈

UNOFÐU²

…UO(« vKŽ ÊU ½ù« —«d ≈ bÒ −¹ ¡UIMŽ rKO

W¹œ«bG³ « WOMſ_« ÊUłdN  ÎU³¹d  oKD¹ 5OIOÝu*« œU%≈
وبعد االتـفـــاق مع اجلهـات الداعمة 
تـســمـيـة اخلـلــيـة الـتي ســتـشـرف عـلى
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ـوسيـقـيـ العـراقـي يـسـتـعد احتـاد ا
ــركــــــــــــز الـــعــام القــامـــة مــهــرجــان ا
االغــنــيـة الــبــغـداديــة ويــجـري لــقـاءات
اسـبـوعـــــــــية مـع اللـجـان الـتي تـتالف
من مــــلــــحـــنــــ وشــــعـــراء االغــــنــــيـــة
يـ وباحث واعالمـي بهدف واكاد
اخــتـيــار االســمـاء الــتي ســتــشـارك في

هرجان .  ا
ـايـسـتـرو عـبـد الرزاق رئـيس االحتـاد ا
الـعـزاوي اكـد ان ( االحتـاد حـرص على
ــهـرجــان خالل الــعـام اقــامـة هـــــــــذا ا
احلــالي لـــيــؤكــــــــد اهـــمــيــة االغـــنــيــة
الـــعــراقـــيــــــــة عــمـــومــا والـــبــغـــداديــة
ــــــومـة االغـنـية خـصـوصـا من اجل د
العراقية التي تصدرت االغاني العربية
ـــا لـــهــا مـن اهـــمــيـــة فـي تــنــــــــــــويع
مـقـامـاتهـا الـتي تـعـد من اصـعب انواع

الغناء.
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ــطـــربــة إلـــيــســـا تــهـــديــدا وجــهــــــت ا
وحتذيرا إلى بــــــــعض مـتابعـيها الذين
ســخــروا مـن ديــنــهــا بـــعــد أن نــشــرت
ـــســــيح والـــعــــذراء احـــتـــفـــاال صـــورة ا

بأسبوع اآلالم . 
وقالت (كل من يسخر من ديني فنصيبه
سـيـكــون بـلــوك من دون حـتى الــتـفــكـيـر
باألمـر. في هـذه الـنقـطـة ال أساوم ولن
أديـر خـدي األيـسر أبـدا) حـسـب الـيوم

السابع.
وكانت قد أعلنت إليـسا عن طرح فيديو
كــلــــــــــيب اجلـــديـــد (كـــرهــنـي) إحــدى
أغـنــيــات ألـبـــــــــــــومــهـا (إلى كـل الـلي
بــحــبــوني) كـــمــا نــشــــــــــــرت صــورة
جــديــدة من كــوالــيـس الــتــصــويــر عــبــر
حـســابــهـا عــلى (إنــسـتــغــرام) وحـازت
الــصــورة عـلـى إعــجــاب الـعــشــرات من

متابعيها.

استضافة اصـوات من الرواد والشباب
لــيـقــدمـوا الــلــون الـبــغـدادي وبــاحلـان
وكـــلـــمـــات لم يـــســـبـق ان قـــدمت عـــلى
الساحة الغنائـية العراقية وبذلك نكون
وفـيـنـا جـزءا مـهــمـا من رسـالـتـنـا الـتي
يـتـبـنـاهـا االحتـاد وبـدعم فـعال مـن قبل
شـــخــصــــــــــيـــات ورواد مـــوســيـــقـــيــة

وغنائية ) .
واجتـمعت اللـجنـة في اول اجتمـاع لها
ـقـر االحتـاد وحددت تـسـمـية الـلـجان
ـــهـــرجــان الـــتي ســـتــــــــشـــرف عـــلى ا
ـؤلــفــــــة مـن عـبــد الـرزاق الــعـزوي وا
كــر الـرســام  بــاسم مــطــلب  حــيـدر
شاكـر  رحيم العـراقي  ليث الشـيخلي
 ســـعـــدي الــــغـــفـــار وبـالسم عـــجـــوب
ـــــكـــــان الــــذي ـــــوعــــد وا وحتــــديـــــد ا
ـــهــرجــان  ســيـــحــتـــضن فــعـــالــيــات ا
وبـــــحـــــضـــــور عـــــدد من االعـالمـــــيــــ

. والباحث

هـرجان الذي سـيعـلن موعده مفـردات ا
ومــــكـــان اقـــامــــته وســـنــــحـــرص عـــلى

من خالل قصة انـسانيـة). وعن الفيلم
حتــدث الــنــاقــد ســالم شــدهــان قــائال
(ياخذنـا الفيـلم الى حكايات انـسانية
من خـالل زيــنب الـــراويــة الــصـــامــته
وهي تــسـتــظل بـحــكـايــتـهـا وتــكـشف
االيـام النـقاب عن مـخابئ حتـتفظ بـها

لنفسها).
واكــد (ان االفـكـار اجلــريـئـة هي هـدف
من اهـداف جناح االفالم وهـنـاك بيـئة
مـهـمـة جـدا تـتــطـابق مع الـشـخـصـيـة
ـوســـيـقى التـصـويريـة لهـا اهمـية وا
كـبـرى في هكـذا افالم لـكـونهـا تـضفي
جـمـالـيـة عـلى الــفـيـلم والـشئ الـثـاني
الرمـزية مهمـة في هكذا افـالم قصيرة
وال تـتــحـمل اكـثــر من مـفــردة والـيـوم
نـتـعـامل مع هـؤالء الـشـباب
من خالل مـــنـــاقـــشـــة
الفكرة وتطويرها
مـــــــــــن خــــــــــالل
الــــــــــــــــــــــورش
السينمائية)
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اصـيـب الـنــجم الــتــركي جــيم أوتــشـان
الذي يلعب شخـصية أحمد جالل الدين

باشا في 
اثــر سـقــوطـه من عــلى احلــصــان أثــنـاء
تـصـويـره بــعض مـشـاهــد اجلـزء الـرابع
ــســـلــسل الــتـــاريــخي(الـــســلــطــان من ا

عبداحلميد).
وأعــــلن الــــنــــجم جــــيـم الــــذي نُــــقل إلى
ــســتــشــفى أنه ســيــخــضع لــعــمــلــيــة ا
جراحـيـة عـبـر حـسـابه عـلى إنـسـتـغرام
حيث سـيـتـعطل تـصـويـر مشـاهـده حل
تـــعـــافـــيه و كـــتب حتت الـــصـــورة الـــتي
شـاركــهــا عـبــر حــسـابه وهــو فى غــرفـة
ـوقع الــبــوابـة (لــقـد ـســتــشـفى وفــقــا  ا
نشـرت مـعـلـومات خـاطـئـة حـول احلادث
منـذ الصـبـاح. تعـرضت حلـادث مؤسف
حــــيـث ســــقــــطـت من فـــــوق احلــــصــــان

وكسرت ذراعي وعظم خصري. 
وضـــعي اآلن جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة وســوف
أخضع لعملية. كل شيء سيصبح جيدًا

بإذن الله. 
وأود أن أشــــكــــر يــــوسـف إســــنــــكــــال
وســـردار اوريـــتـــيــــجي والـــســـيـــدة
ســيـــلــدا وفــريــــــقــهـــا لــقــيـــامــهم

بالالزم. 
وأود أن أشـكـر جـمــيع أصـدقـائي
ومن هم وراء الـــــكــــوالــــيس عــــلى
اهـتــمــامـهـم. أنـا بــخــيـر

وسأكون أفضل.
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الوزيـر والـنـائب العـراقي الـسابق
تـــلــــقى الــــتـــعــــازي من االوســـاط
ــــيــــة الــــســـــيــــاســـــيــــة واالكـــــاد
واالجــتــمـــاعــيــة بــوفــاة ابن عــمه.
تغـمـده الله بـواسع رحمـته و ألهم

اهله وذويه الصبر والسلوان.
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ـكـتـبة الـوطـنـية  في ي االردني ضـيـفته  دائـرة ا االكـاد
ــوســيـــقى والــغــنــاء.. في مــحــاضـــرة بــعــــــــــــــنــوان (ا
الـقـصـيـدة والــشـعـر الـعــربي) وأدارت احلـوار االعالمـيـة

فرح اجلبور.
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ـلـتـقى ـسـرحي الـعـراقي يـضـيـفه ا ي واخملـرج ا االكـاد
االذاعي والتلـفزيوني عصر الـيوم الثالثاء بجـلسة يديرها

لتقى صالح الصحن . رئيس ا
 ·dý qz«Ë

قبل في وسم الـرمضاني ا مـثل السوري يطل خالل ا ا
سـلسل السـوري اجلزائري (ورد أسود )إخـراج سمير ا

حس ويؤدي فيه شخصية جاد.
ËdLÝ√ w½«œ

الـفنـان الـعـراقي ألـهـمتـه  رحلـة في كـتب الـتـاريخ لـتـوثيق
ـسـيــحـيــ الـذين عـاشــوا في جـبل ط حــيـاة أجــداده ا
الــقــوش مـنــذ حـوالي 1600 عـام  اذ بـنى وحـده اثـنـ
ـسيـحية وعـشرين مـنزالً وكـنيسـة تعـكس طبـيعة احلـياة ا

نطقة. ة في ا القد
 ÍËUÞdÝ —«e½

ـتـرجـم االردني ضـيـفه  فـرع رابــطـة الـكـتـاب الــشـاعـر وا
األردنـيـــــــــ في إربـد ومـلـتـقى إربـد الـثـقـافي ومـلـتـقى
ـرأة في نــدوة بـعــنـوان (تــرجـمـة الــشـعــر بـ الــتـوطـ ا

والتغريب).
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ـاضـي مـعـرضه الـتــشـكــيـلي الـعــراقي افـتــتح الـســبت  ا
وزاني) على قاعة عنون (سومريات ناصر ا الشخصي ا
الق وضم 25 لــوحــة فـنــيـة و5 أعــمــال إعـادة تــدويـر من

مواد معدنية.
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على أوغور تركمان حيث تمت معاقبته
بـتـسـديد 2100 لـيـرة كـغـرامـة. وكـانت
تــوبــا قـــد أعــلــنـت أثــنــاء طـالقــهــا من
ـــطـــرب الـــشـــهـــيـــر رفــعـت الـــرومــان ا
رض السرطان الـليمفاوي. إصابتهـا 
وبــعــد تــصــريح الـنــجــمــة قــال أوغـور
تـركـمـان الـذي عـرف نــفـسه بـأنه مـديـر
أعــمـال تــوبــا من خالل إحــدى قــنـوات
الــتـلـفــزيـون: لــقـد اخـتــلـقت إصـابــتـهـا
بـالـسـرطـان لـزيـادة مـبـيـعـات ألـبـومـها

اجلديد وتعزيز أرباحها. 
وبــحـسب جــريـدة الــصـبــاح الـتــركـيـة
تـقـدمت الـنـجــمـة بـشـكـوى إلى الـنـائب
العام ضد أوغور تركمان حيث اعترف
تهم بأنه مذنب وطـلب التصالح لكن ا
النجمة لم تقبل التصالح ورفعت دعوة
ضـده بـتـهــمـة الـتــشـهـيــر بـسـمــعـتـهـا.
واصـدرت الــنـجـمـة الــتـركـيــة أكـثـر من
ألـبـوم غــنـائي أهـمــهـا: الال وأقـول لك
كما خاضت جتربة التمثيل أيضًا ولها
أعمـال فـنـية أهـمـهـا سـجنـنـا واحلـياة

العاصفة.

{ اســــطـــنـــبــــول - وكـــاالت - ربـــحت
الـنــجـمــة الـتــركـيــة تـوبــا ألـتــيـنــتـوب
الـقــضــيــة الــتي رفــعـتــهــا ضــد مــديـر
أعــمــالـهــا والـذي اتــهــمـهــا بــاخـتالق
إصـابتـها بـالـسرطـان للـتربح من وراء
ذلك.ورفـعت الـنـجـمـة دعـوى قـضـائـيـة

{ لــــــوس اجنــــــلــــــوس-
وكـاالت - حـضـر عدد من
جنـــوم هـــولـــيـــوود عـــيــد
ــــمــــثــــلــــة كــــيت مــــيـالد ا
هــادسـون الـتي بــلـغت سن
األربــعــ من عــمــرهــا كــمــا
حــضــر احلــفل األقــارب وعـدد
آخــر مـن أصـدقــائــهــا وذلك في
بــــاســــيـــفــــيك بــــالــــيـــســــاديس

كاليفورنيا.
وحــــرص الـعــديــد من الــنــجـوم
عــلى االحــتــفــال مع كــيـت بــهـذه
ــنـاســبـة مــنــهم  لـيــونـاردو دي ا
كـابــريـو وريس ويـذرســبـون الـتي
بـدت فــاتـنــة بـإطاللــتـهــا الـورديـة
حـــيث ظـــهــرت بـــفـــســـتـــان أســود
مطـبوع عـليه ورود مـلوّنـة ومزيّن
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ــمــثـلــة وفـاء عــامــر عـلى نــشـرت ا
إحـدى صــفـحـاتــهـا اخلـاصــة عـبـر
مواقع التواصل االجـتماعي مقطع
فيديو ظـهر فيها  جنـلها عمر وهو
يـــنـــفـــذ مـــقــــلب بـــوالـــدته إذ قـــام
بــتــحــريـك زر االمــان في الــكــرسي

بــشق أمــامي وارتــدت فــوقه تـوب
سـوداء من الــصـوف الــنـاعم كــمـا
نــسّـــقت مـــعه صـــنــدل مـــفــتـــوحــا
وحقيبة يد مطـابقت للون التوب
بـاإلضافـة إلى أنهـا كانت وزوجـها
جـيم تـوث مـتشـابـكـا اليـدين وهـما

يدخالن مكان االحتفال.
ـــوقـع الـــفـن (فـــضل ووفــــقـــــــــــــا 
ـــمــثـل لــيـــونــاردو دي كـــابــريــو ا
إطاللـة كـاجـوال حـيث وضع قـبـعة
بـيـسـبـول نـســــــــــقـهـا مع بـلـوزة
بـيـضـاء بـأكــمـام طـويـلـة وبـنـطـال
جـــيــنــز داكـن كــمــا انـــتــعل حــذاء
ريــاضـيــا أبــــــــــــيض بــاإلضــافـة
إلـى أنه  رصــد أورالنـــدو بــلــوم
لـكنه كـان من دون خطـيـبته كـايتي

بيري).

الـــذي جـــلـــست عـــلـــيـه عـــامـــر مــا
عـرضـهـا لـلــوقـوع. وغـضـبت وفـاء
وقــامت بـــضــربه لـــتــتــفـــاجــأ بــان
ا صديق جنـلها قـام بتصـويرها 

جعلها تضحك في النهاية. 
ــمــثــلــة وهــذا الــفــيــديـــو عــرض ا
وابـنــهـا النـتــقـادات قـويــة من قـبل
ــتــابـــعــ ألن ابـــنــهــا ظـــهــر في ا
الـفـيــديـو بـ( تي شـيــرت) مـخـتـلف
ب مـشهـد وآخر وهـو األمر الذي
ــقـلب مـركب أكـد لــلـمـتــابـعـ أن ا

ومتفق عليه.
ــنــتج عــلى صــعــيــد اخــر  نــشــر ا
صــــادق الــــصــــبـــاح عــــلـى إحـــدى
صــفــحــاته اخلــاصــة عــبــر مــواقع
الــــتـــواصل االجـــتــــمـــاعي صـــورة
ـصــريــة شـيــرين عــبـد لــلــفـنــانــة ا
الـوهـاب من كوالـيس تـصويـر تـتر
مــســلـسـل (خــمـســة ونص).وعــلق
الصـبـاح علـيه قائال: (من كـواليس
تـــصــويــر تـــتــرخــمـــســة ونص مع
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هـرجان ـبـدعة لـلسـيـنمـا اعـلن ان ا رئـيس مهـرجـان انا ا
قـبل عـلى قـاعة يـنـطلـق في بغـداد في االول من الـشـهـر ا
مسرح الطليعة  بتنظيم  من دائرة ثقافة وفنون الشباب.

 الـشـريك قادر عـلى تسـوية أمـوره  فال تتـدخل حتى
 . ال تزيد الوضع تأزماً
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تــنـعم بـأجـواء جـيــدة وبـشـعـور بـاالنــتـصـار وتـخـوض
رقم احلظ.9 جتارب كثيرة
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 إيــاك واإلكـثــار من تـنــاول الـلــحـوم والــدهـنــيـات وال
سيما أنك قابل للسمنة بسرعة. 
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ــشــاعــر ــقـــبــلــة األحالم وا قــد حتـــمل إلــيك األيــام ا
العذبة.رقم احلظ 2.
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ثـابـة حافـز مهمّ  تتـلـقّى عروضـاً واعـدة جدّاً تـكـون 
لتطوير أدائك.
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 تـعيش أوقـاتاً سـعيـدة مع صديق وقـد تسـاعده على
حل مسألة تتعلّق بعائلته.
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ـــعــاكـــســـة. وال تــواجه تـــزول من أمـــامك الـــظــروف ا
صعوبات في العالقة العاطفية .
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حــــذار مـن اإلرهـــاق. جتــــنّـب األجـــواء الــــســــلــــبــــيـــة
يوم السعد االربعاء. سيطرة ا

Íb'«

تــتـــعـــامل مع الـــشـــريك بـــروح الــشـــخص الـــصــادق
واخمللص إلى أبعد احلدود. 
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ال تتدخل في أمـور ال تعـنيك فقـد تكون هـذه االخيرة
حافلة بالفخاخ واألخطار.
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حـاول الـقيـام بـنـزهة في الـطـبيـعـة لـلتـرفـيه عن نـفسك
وللتخلّص من هموم العمل. 
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يوم صـلحـتك لتـبدأ مرحـلة جـديدة ـعطـيات   تنـقلب ا
السعد الثالثاء.

 u(«

Âu−M «Ë X½√lÐU²² «

اكتب مرادفـات ومعـاني الكـلمـات بشكل
حـروف تـشــتـرك مع بــعـضـهــا بـاحلـرف
االخيـر من كل كـلـمـة من خالل مـجـموع

طلوبة: االرقام حتصل على الكلمة ا
(11+44+43+21+3= نادي

خليجي للكرة)
16-1= مخترع الهاتف

25-16= مكتشف لقاح داء الكلب

31-25= موسيقار مصري

ثل سوري  =31- 45

ثلة مصرية  =45- 52

57 -52= من االحياء البحرية

كاترينا كيف

وتابـعت (لقد أدركت أن
هــنــاك فــرصــة لــلــذهــاب
بعـيدًا في الشـخصـية التي
عـرضت عـليّ في الـفـيـلـم لذا
لم يـكن لألمـر عالقة بـصـداقتي

مع ســلـــمــان خـــان أو اخملــرج في
احلــقــيــقــة ســلـمــان لم يــتــصل بي
حـــــتى ولـــــقــــد الــــتـــــقــــيـت به في

التصوير بعد أن وقعت العقد). 
يــــــشـار إلى أن الـنـجـمـ سـلـمـان
خـان وكــاتـريــنـا كــيف انـتــهـيـا من
تـصـويـر مـشـاهـد فـيـلم بـهارات
ــقــرر أن يـــتم عــرضه ومـن ا
في مــوسم األعـيــاد عـقب
ـقبل شـهـر رمـضـان ا
فـــــــــــي الـ6 مـــــــــــن

حزيران .

{ نــيــودلـهي  –وكــاالت - كــشـفت
ـمـثلـة الهـنـدية كـاتـرينـا كيف عن ا
سـر مـشــاركـتـهـا في فــيـلم سـلـمـان
خــان الــقـادم بــهــارات وأكــدت في
إحــدى مـــقــابالتـــهــا الـــصــحـــفــيــة
مـؤخـرًا (أن الـسـبب ال يـكـمن وراء
صـداقـتهـا القـويـة مع سـلمـان خان
ا هـناك سبب آخر لم وحسب وإ
يـكن اجلـمــهـور يـعـلــمه) مـوضـحـة
(أنـا واخملـرج عـلي ظـفــار تـربـطـنـا
صـداقـة قـوية لـكـن عـنـدما يـتـعـلّق
األمـر بـالـعــمل فـإنـنــا نـتـعـامل مع
بعـضنا بـصراحـة تامة لـقد عرض
عـلي الـسـيـنـاريو اخلـاص بـالـفـيلم
وقـــــرأتـه في 3 ســـــاعـــــات وفـــــور
انتهائي اتـصلت به وأخبرته أنني

أحببت النص كثيرًا). 
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ظــــهـــرت الــــكــــثـــيــــر من الــــتــــجـــارب
السينمائية الشبابية العراقية محققة

هـرجانـات العـربية نـتائج طـيبـة في ا
والدولية .

ومن الـتـجـارب اجلـديـدة فـيـلم عـنـقـاء

تاليف واخراج الشاب ابرار اجلبوري
الـذي حتـدث لـ (الـزمـان) قـائال ( فـكـرة
الـفيـلم ان نبـني وان كـان البـناء وسط
الركام فهناك من ينتظر
اي مـاوى له ومــايـقـدمه
االنــــســــان في ســــبــــيل
وطـــنـه ومـــايـــبــــذله من
جهد متواصل في شتى
اجملـــاالت لــيـال ونــهــارا
ليـزداد جمـاال وحضارة
لـــــــــــــــكــن احلـــــــــــــــروب
ـسـتعـجـلة تـسـحق ما ا
بــــنــــاه وتـــبــــعــــثــــر كل
االشــــيـــــاء بال مــــبــــاالة
وبالتأكيد في والرحمة 
النـهاية البـد ان تسـتمر
احلــيـاة واالنــسـان البـد

ان يستعيد الكرة).
واضــــــــــاف ( احـــــــــداث
الــفـيـلم هـي كـلـمـا اردت
االفالت مـن صــعــوبــات
احلــيــاة وجــدت نــفـسك
تــصــر عـــلى تــاكــيــدهــا
كانك حتـفر في الـصخر
ـــنـــجــز لـــكي تـــخـــرج 

مـرئي جمـيل وهو يـحـتوي كـذلك على
غالـبيـة ماتعـلمـناه من سنـ الدراسة
ومــانـــقــرا ومــانـــشــاهــده  وفـــيــلــمي
الــبــســيط هــذا يــتــنــاول الــعــديــد من
االشــيــاء الــتـي حــصــلت في الــشــارع

العراقي).
وقـال (اهم مـاوجـدنـاه في هـذا الـفـيلم
يزانية هو حتديد مواقع التصوير وا
بــســـيــطــة جــدا والاريـــد احلــديث عن

فقرها وبساطة معدات التصوير).
واكـد اخملـرج (ان الـفـيـلم يـعـتـمـد على
الصورة اكـثر من احلوار وهـو رسالة
الى العالم اردنا ان نقول فيها من هم
االمـــوات ومن هم االحـــيـــاء ومـن هــو
ــنــتج ومن هــو الـكــسـول الـشــخص ا
والطار على احلياة ومن هو الباقي

فـي ذاكـــرة الــــنــــاس هـل هـــو
االنسان احلي ام الـتمثال
ؤثر اجلامد ومن هـو ا

فـي اجملـــــــــتــــــــــمع 
والــفـيــلم يــتـنـاول
ايـــــــضــــــا عــــــدة
قـضـايـا زاخـره
بـــالــتـــشــويق
والـغــمـوض
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الــنـــجـــمــة
شـــــيــــــرين
عـــــــــــبـــــــــــد

الـــــوهــــاب الـــــتي
زارت أمس مــــــــــوقع
الـتــصـويـر وصـورت
مـشـاهـدهـا بـإشراف
اخملـــــرج فــــيـــــلــــيب
اســـــــمــــــــر غــــــــنت
بـاللـهجـة اللـبنـانية
وتـشـاركـنـا رؤيـتـنا
بـــــــــــأن الــــــــــفـن ال
جــنــســيــة لـه هـو
جــــســـــر تــــواصل
ولـغة مـحـبة بـعدة
لـــــهـــــجـــــات. امــــا
النجومـية فتسلق
ووصـــول وثـــبــات
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