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مـر بـطولـة النـجم أحمـد عز يـواصل فيـلم ا
واخملـرج شــريف عـرفـة حــصـد االيـرادات
بـشكل مرتفع يوميـا لتصل ايرادات الفيلم
31 مـلـيون و 300 ألف جـنـيه منـذ إنطالق
نـصرم. فيلم عـرضه أول أيام عيد الـفطر ا
ـمــر من تــألــيف وإخــراج شــريف عــرفـة ا
وشـارك فى كتابة السيـناريو واحلوار أمير
طــعـيـمــة يـتـنـاول الــفـيـلم قـوات الــصـاعـقـة
ـصــريـة خالل حـرب االســتـنـزاف وعـلى ا
رأســهم أحـــد الــــــــقـــادة الــبـــواسل الــذي

يُدعى نور.

 هو ذاته الـذي قال : في  1حـزيران 1975(ما اخـفـيـكم رفاقي انى
صـابــني الــغـرور وطــسـيت الــغـلــيــون وحـطــيت رجل عـلـى رجل عـلى
مـكـتـبي وقـلت له هـسه انت يـاالحـمـر جـاي تـتـرجـاني ان انـظـر بـطلب
صــاحــبــة اجلاللــة روح ســلــمــلي عــلــيــهــا وقل لــهــا ان نــتــحــدث عن

ستقبل).  ا
كان ذاته  اليحبذ ان يضع أحد ساقا على ساق ح يجلس أمامه 
حتى إن قرارا من  دائـرة التلـفزيون حـظرت عرض كل حـوار اليلتزم

قدم بآداب هذا الوضع من اجللوس . به ا
 والناس على دين ملوكهم ..

 مـخـرج وقع في هوى بـطـلته  وراح يـتـغزل بـعيـنـيهـا بـلقـطـات مقـربة
ويعيد الـتصوير مرارا من أجل أن تـظهر في أبهى حلـة تضاهي حُلة
مثالت بفعل ملكة بابل ومركزها احلِلة . اخملرج  تمردت عليه بقية ا
الـغيـرة  الكـاتمـة لـلصـوت  وخرجت زوجـته من بـيت الطـاعة .. وفـقد

ماله وعياله ..أراد أن يعمم مزاجه ويجعل منه قانونا ..
نحن ح نقع في هوى بغداد او مايعادلها من مدن بالعملة العراقية
ـدن الفاضـلة . فاذا ابـعدنا عـنها ـنطقـة العيش وفق مـنطق ا  نروج 
.. كـرهـا الطـواعـيـة كـرهـنـاهـا  ودون وعي نـعـمل وفق مـنـطـق مـضاد

اليحبذ الوالدنا العيش فيها ..
زاج قانونا .. عندها يصبح ا

والـد نـال اعلـى الشـهـادات من بـلد اوربي  يـتـحـدث االنلـكـيـزية بـلـغة
اهل لـندن - مـسقـط رأسه  وهو عـراقي الـنـسب من جهـتـ .. لـكنه
يحـرم عـلى أوالده احلديث بـلغـة االم  الـتي حتفظ كل اغـاني زمان 
وحتـتفظ بـتسـجـيالت  منـيرة الـهوز وز وأحـالم وهبي . هم يـتحـدثون
من وراء ظهـرةهبـلغـة االم . وأمامه باالنـكلـيزيـة االم .جن جنـونه يوما
وهـو يـســتـرق الـســمع الى ولـده   يــهـاتف زمـيــله بـاجلــوال بـقـامـوس
ــا ضـربـتك عـصـره : لك انـت اكـبـر مـلــطـلط  ظـلــيت تـزحف عــلـيـهـا 

بــوري ..
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ـتـدح شـطـارة احملـاورة الـتي تـنـاقش اخـبـارا عـاجـلـة عن طـلب كـان 
احلـكـومـة من رعـاياهـا - غـيـر االسـاسـي - مـغـادرة  الـبالد وعـبور
حـامـلـة الـطـائــرات واجـيـتـازهـا مـضـيـقـا مــضـيـقـ ثم خـانـقـا  وعـنق

زجاجة .. ضاقت واستحكمت حلقاتها ..
 قامت هي بتغيير القناة  من أجل ان يـتعلم حفيدها لغة احليوان في
قـنـاة خــاصـة .. هـو بــحـكـمــته قـرر ان يـصــمت  حـتى التــنـدلع حـرب
الصـحون الطـائرة قـبل ساعة الـصفر في حـرب كونـية ثالـثة .  قال :

زاج قانونا ... ألله غالب .. اصبح ا
أمام الناشر لـكتابي أطراف احلديث 600 صفحة
.. قطـعا- سـوف نتـفاوض من أجل ان يـســــــمو
رأيي فــوق مـزاجه  فـال امـتــثل لـشــطب حـوارات

زاج قانونا .. من اليحب .. عندئذ اليصبح ا
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الكاتبة العراقية صدرلها عن دار الشؤون الثقافية العامة
ركز كتـاب بعنوان (القصـيدة النسوية  2003-2013 ا
توسط والهامش) ويقع في 280 صفحة من القطع ا
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هـا ضمن فـعالـيات مـهرجان مـثلـة السـورية  تكـر ا
الزمن اجلـميل بـدورته الرابـعة قي الـعاصـمة الـلبـنانـية

بيروت مع مجموعة كبيرة من أهل الفن العرب.
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علـومات األردنية ـكتبـات وا الرئـيس األسبق جلمـعية ا
استضافت كـتبة أمـانة عمـان الكبـرى ديـر األسبق  وا
ـكتبة الوطنيـة حفل تأبينه  الذي اداره احملامي دائرة ا

زياد اخلصاونة.
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فـيـلـمـز والـطـاهـر بـرودكشـن حيث
يـعـد الـتـعـاون األول بـيـنـهـما ومن
ــقــرر أن يـبــدأ تــصــويــره أواخـر ا
الــعــام عــلى أقــصى تــقــديــر وفــقـا
لــلـيـوم الـســابع. وفى سـيـاق آخـر
يـــنـــشـــغل حـــالـــيـــا مـــحـــمـــد إمــام
بـالتـحضـيرات األخـيرة السـتئـناف
تــصـــويــر فــيــلــمـه لص بــغــداد مع
اخملــــرج أحــــمـــد خــــالــــد مــــوسى
وتــألـيـف تـامــر إبــراهــيم وإنــتـاج
سينرجى حـيث صور إمام وفريق
شاهد العمل مـا يقرب من نـصف ا
ـقـرر طـرحه بـدور الـعرض  ومن ا
ــقــبــلــة .  وخــاض إمـام الــفــتــرة ا
اضي خاض السـباق الرمـضاني ا
سلسل هوجان وحقق من خالله
ردود أفعـال إيجـابية قـوية ونـسبة

مشاهدات مرتفعة.
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اعـلن الـنجـم محـمـد إمـام عن تولى
اخملـــرج طــارق الـــعــريــان مـــهــمــة
اخراج فـيلـمه اجلديـد الذى تـعاقد
عـلـيه مـؤخـرا مع شـركـة سـيـنرجى
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ــصــريــة ديــنـا ــمــثــلــة ا شــاركت ا
الـــشـــربـــيـــني جـــمـــهـــورهـــا عـــبــر
إنــســتـــغــرام بـــصــورة جتــمـــعــهــا
ـمـثـلة شـيـرين رضا ـواطنـتـها ا
وأثارت الصـورة ردود فعل واسعة
وتــعــلــيــقــات مــتــضــاربــة خــاصـة
بـســبب الـعالقــة الـتي جتــمع ديـنـا
ـصري عـمرو الشـربيـني بـالفـنان ا
ديـــاب والــذي كـــان زوج الــفـــنــانــة
شــيــرين رضـا وهــو والــد ابـنــتــهـا

الوحيدة نور.
وتفاوتت الـتعلـيقات عـلى الصورة
فالبـعض تغـزل بجمـالهمـا مؤكدين
(أن عمـرو ديـاب لديه ذوق جـميل)
فــيـمـا اســتـغــرب الـبـعـض الـعالقـة
بــيــنــهــمـا والــتي بــدت قــويــة جـدًا
بسـبب الصـورة. فيـما بـدأ البعض
ــة فـي اســتـــذكــار اغــانـــيــة الـــقــد
واجلديدة ومـقارنة مـا غناه سـابقًا
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ـمـثل ـغــنـيـة اإلنـكـلـيـزيــة جـيـسي جي وا يـبـدوأن عالقـة ا
األمـريكي تشانـينج تاتوم جديَّـة فحينـما يدخل موضوع
األطـفـال في حـياة الـشـريـكـ هذا يـعـني أن عالقـتـهـما

تسير نحو اإلستمرار.
وكـشــفت جــيـسي جي خـالل لـقــاء لـهــا مع مـجــلـة (ذا
ز ويك اند) (أنها التقت بطفـلة حبيبها الوحيدة من تـا
زوجـته السـابقة جـينـا ديوان ولم تشـعر بـاخلوف على
اإلطالق) فـعندما سُئـلت إذا ما كان هذا اللـقاء صعبًا
نـوعًـا مـا أجابـت(بالـتـأكـيـد ال فـهي في الـسـادسة من

عمرها كما أنها لطيفة).
من جــهــة أخـرى أعــربت عـن رغـبــتــهــا في الــتــبـني أو
الـلجوء الى أم بـديلـة باعتـبارهـا غير قـادرة على اإلجناب
بـسـبب مـعانـاتـهـا مع اخلـصـوبة مـنـذ أربع سـنـوات ما
ـنــعــهـا من الــتــفـكــيــر في اإلجنــاب قـائــلــة: أصـلي
إلجناب طفل بالطريقة الطبيعية لكن إن لم أتمكن

من ذلك سأموت من أجل ذلك.

تـفـكـيـرك بـشأن الـيوم يَـعـتـمـد الـشـريك عـلى كـلمـاتك 
قضية مهمة واسع وعميق .

qL(«

العاطـفة هي االمر االكثر تعقيدا في احلياة لذا حاول
ان تتمتع بها بدل فهمها .
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عليك ان تـراجع نفسك لـكي تكون اكثـر واقعية و اقل
خيالية .
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ـا سـيـجعـلك عـرضـة ألنـظار أنت مـتواضع الـيـوم  
من حولك .رقم احلظ.6
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ال تـكثـر باحلـديث عن نفـسك . علـيك أن تسـتمع اكـثر
ا تقول كي حتسن خططك .
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احذر من األوهـام: ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً
آلراء مجموعتك. 
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إخالصك يُشـرقُ من خالل أيّ شئِ تَـعمَلُـه. و هذا ما
يجذب الناسَ إليك .
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ال تــتـرك نــفـسـك مـنــسـاقــا وراء عـاطــفــتك واال وقـعت
فريسة للضغوط النفسية والعصبية.
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تَــفـكـيـرك بـشــأن قـضـيـة مـهـمــة واسع و عـمـيق . يـوم
السعد االربعاء.
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شاورة عقلك في احل و اآلخر و ترك القلب علـيك 
جانبا .
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دع األمـور كــمـا هي عـلــيه حـالــيـاً حـتى تَــتـوصّل إلى
 . بَعْض النتائجِ
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ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال.
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اكتب معـاني ومرادفـات الكـلمات وفق
االرقام الـتـيي تـتصل بـبـعـضهـا بـاخر
حرف لـكل كـلمـة وفق االرقـام حتصل

طلوبة: على الكلمة ا
(11+14+66+69= مــن ســـــــــــــــــــور

( القرآن الكر
1- 7: من اغاني ام كلثوم
7- 15: مطربة عربية
ثلة مصرية  :22-15

ثلة سورية شابة  :29-22
29-33 : من سور القرآن الكر

33-41 : نهر يجري في مدينة حماة
السورية

41-50: مخرج مصري
50-56: مدينة آسيوية

60 – 56: بطل افالم متتالية
60- 68: مطرب عربي

72 – 68: مدينة اندلسية اسالمية

سرح الكاتبـة العراقية استضافها منتدى صدى السينما وا
في جلسته األسبوعية لتوقيع كتابها (الهربا وين).

ـطــرب الـســوري اطــلق (مـيــدلي) جـديــد بـعــنـوان (ألنك ا
ـطرب جورج وسوف أسطـورة) قدّم فيه أجـمل ما غناه ا
بــدءاً من (أصـــعب فــراق) ومــروراً بـ(الـــهــوى ســلــطــان)

وانتهاءً بأغنيتي (اسمعيني بكلمة) و(الكلمة حلوة).

وت ـلكـة جمـال لبـنان 2016 غـيبـها ا الوصـيفـة الـثالـثة 
االثــنــ بــعـد صــراع طــويـل مع مــرض ســرطــان الــغـدد

الليمفاوية .

ي فـي مالك مــكـتـب رئــيس الــوزراء الـعــراقي االكــاد
تقـرر نـقله الى وزارة الـتـعلـيم الـعالي والـبحـث العـلمي
لتـولي مـهـمـات وكـيل الـوزارة لـلـشـؤون االداريـة وكـالة

خلفا للدكتور محمد عبد عطية السراج.
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وزيـــر الــنــفط الـــعــراقي االســبق
قـــــدم اجلــــزء االول مـن كـــــتــــاب
(جــمــعــيــة الــرابــطـة االدبــيــة في
الــنـجف 50 عــامـا من الــريـادة)
الــصــادر عن الـعــلــمــ لـلــنــشـر
والـعــارف لـلـمــطـبـوعـات  كــمـا قـدم اجلــزء الـثـاني من

الكتاب مع الشيخ عبدالله اخلاقاني.

جيسي جي

ومـا سـتــتـحـصل عـلـيـه فـيـكـتـوريـا
الــتي بــاتت تــتــعــامل من مــنــظـور
سيّدة األعمال هو ما تعتبره نتاج
عــــمــــلـــهــــا لــــســــنـــوات ســــابــــقـــة
ــصــدروفــقـا بــالــفــرقـة).وأضــاف ا
ـوقع الفن ( وقـد أعـطت فيـكتـوريا
صـــديــقــاتـــهــا بـــالــفــرقـــة الــضــوء
ـبـاشـرة الـعـمل في تـلك األخـضــر 
اجلـولة الـفـنيّـة من دونـها وتـمنّت
لهنّ الـتّوفيـق عبر حـساباتـها على
الــــســــوشـــال مــــيــــديــــا. وقـــد رأى
ـاليّ ــبـلـغ ا مــحـامــوهــا أنّ هــذا ا
الـذي طــلـبـتـه هـو مـبــلغ عـادل في

مثل هذه الظروف).
وانـــهت فـــرقـــة ســـبـــايس كـــيـــرلــز
الـشهـيرة جـولـة غنـائيـة بريـطانـية
ـدن من بـيـنـهـا دبـلن في عــدد من ا
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بدأت فرقة (سبايس كرليز)جولتها
ــــيـــــة األولى بـــــعــــد إعالن الـــــعــــا
عــودتــهــمـا إلى الــســاحــة الـفــنــيـة
والـــــتي تـــــأتي حتت عـــــنــــوان (لم
الـــــشـــــمل) وعـــــلـى الـــــرغم من ان
فـيـكـتـوريـا بــيـكـهـام لم تـشـارك في
هــذه اجلــولـة إال أنــهــا ســتــحـصل
عـــــــلـى مـــــــبـــــــلـغ قـــــــدره  30ألف
إسـترالـيـني من حقّـهـا فيـما يـعرف
بـــحــقـوق الــتّــرخــيص أو حــقـوق
الـتّـألـيف والـنّـشـر.وعلَّق عـلى ذلك
ـوســيـقى ـجــال ا مـصــدر يـعــمل 

بقوله:
(ال تــوجـــد مــشــاعــر قــاســيــة عــلى
اإلطالق بـ عضـوات الـفرقـة وما
حـدث هـو مـجـرّد تـرتـيب لـألعـمال

الفرقة خطـطت للم الشمل بعد 21
عـامــاً من االنـقــطـاع عن مــحـبــيـهـا
حــيث أحـــيت عــدداً مـن الــعــروض

احلية.
ويـأتي غـيـاب بـيــكـهـام عن الـفـرقـة
هـنـتـهـا اجلـديدة بسـبب تـفـرغـهـا 
وهي تـصـمـيم األزيــاء ولـعـائـلـتـهـا
ـؤلفـة من زوجها العب الصـغيرة ا
كرة القدم اإلنكليزي السابق ديفيد
بـــيــكـــهـــام وأوالدهـــا.والـــشـــابــات
الــبـــاقـــيــات هـنّ جــيـــري هـــورنــر
ـعـروفــة بـاسم جـنــجـر سـبـايس ا
ــعـــروفــة بــاسم مــيالنـي بــراون ا
ســـكــيـــري ســـبــايس و ومـــيالني
ـعروفـة باسم سـبورتي شيـزولم ا
ـعـروفة ـا بـانـتـون ا سـبـايس وإ

وجــــــوالت أخـــــــرى في كـــــــارديف
مـانشـستـر كوفـنتـري سانـدرالند
بـريـسـتـول ولـنـدن.وكـانت إدنــبـره 
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إقـامـت الـسـفـارة اإليـطـالـيـة في بـغـداد
أمـسيـة ثـقافـية مـوسيـقـية لـفرقـة نيـنو
روتـا اســنـمــبـال عــلى خـشــبـة مــسـرح

ـوســيـقـيــ االيـطــالـيـ لـنــخـبــة من ا
واألجــانب مــثل (نــيــنــو روتــا وايــنــو
موريـكوني نـيكـوال بيـوفاني وغـيرهم)
ناسبة مرور 100 عام على تأسيس

السينما االيطالية .
بــدء احلـــفل بــكـــلــمــة
ــسـؤول تــرحــيــبــيــة 
الفرقـة عازف البـيانو
ديــبــورا فــيــكــو الـذي
أشــــــاد بــــــحــــــفــــــاوة
االستقـبال واحلضور
ــــــمـــــيــــــز والـــــرائع ا
لــلــجــمـهــور الــعـراقي
ــتــذوق الــنــخــبــوي ا
ـــوســـيـــقى لـــلـــفـن وا
االيطاليـة ثم استطرد
قــائـال (الــيــوم ســوف
تستـمتعـون إلى فرقة
نـيـنو روتـا انـسـمـبال
الـــتي تـــأســـست عــام

1995 وهـــــو تــــاريخ
ــــيـــز جــــدا النه في
هذا العام قد تأسست
ــــــــــــوســـــــــــيـــــــــــقـى ا
التـصويـرية اخلـاصة

فنـيا مـوسيـقيـا عراقـيا في
روما).

من جـــهــتــهـــا قــالت مـــطــربــة
الفرقة(هذه أول مرة أزور فيها
بــغــداد واتــمـــنى ان ال تــكــون
األخــــيــــرة ومــــوســــيــــقــــانــــا
عزوفة كالسيكية بـدأنا اوال 
تـــراثــيـــة ايــطــالـــيــة اســـمــهــا
امركـورت ومعـزوفتـنا الـثانـية
اســمــهــا ســـيــنــمــا اجلــنــة او
الـــــفـــــردوس وقـــــد فـــــازت في
هــولـــيــود وأيـــضــا مـــعــزوفــة
اخرى حتت عنوان مرة واحدة
فـي تـاريخ امــريـكــا) واخـتــتـمت

حديثها قائلة: 
(شـــــكـــــرا جـــــزيـال لـــــهــــذا
ـتـلك اجلـمــهـور الـذي 
ذائقة فنيـة موسيقية
رائعة وانا سعيدة
جــدا بــوجــودي

في بغداد).

بالسينما  وكرست هذه الفرقة نفسها
لـهـذا الــعـمل حـيـث تـتـكــون من أربـعـة
مـــوســيـــقـــيـــ تــوحـــدهم الـــعـــاطـــفــة
لـلـمـوسـيـقى والـسـيـنـمـا وهم الـرباعي
نـسجم (الصوت .. الناي... النسائي ا
الـكـمـان والبـيـانـو) وقـد نفـذت الـفـرقة
مـنــذ تــاســيــسـهــا بــرنــامــجـا مــكــثــفـا
للحـفالت جعلـها تصنع لـنفسـها اسما
المـعـا في اوربـا والعـديـد من الـبـلدان)
مـضيـفا وفـقا لـصفـحة دائـرة السـينـما
ـسـرح في (فــيـســبـوك) (انـا مــتـأكـد وا
انكم ستـستمـتعون بعـزف اليوم النهن
ـثالي زيج ا مـوهوبـات لـلغـاية بـهـذا ا
للموسيقى والتصوير وأود أن اضيف
وسيقى ان ايطاليا هي ثـالث بلد في ا
عــلى مـسـتــوى الـعـالم وحــاصـلـة عـلى
جـوائـز عــديـدة من بــيـنـهــا األوسـكـار
ونحن سـعداء بوجـودنا معـكم هنا في
بـغـداد ونـحن نـحـمل مـعـنـا رسـالـة من
وسـيقى إلى اجلـمهـور ولديكم خالل ا
تــعــبــيــر جـمــيل جــدا وبــديع لــلــغــايـة
وحـضــوركم الــيــوم إلى عـرضــنــا هـذا
يؤكـد ان بـغداد تـنهض من جـديد وفي
ـــقــبــلــة ســوف تـــنــظم ســفــارة ــرة ا ا
جــمـهـوريـة الـعـراق في ايـطـالـيـا حـفال

ـا عـنــدمـا كــان مع شـيــرين رضـا 
غناه مؤخرًا وهو يعيش قصة حب

مع دينا الشربيني.
وتزوج دياب بداية حيـاته بالفنانة
شـيـرين رضـا واجنب مـنـهـا ابـنـته
نـــور ثم تـــزوج بــالـــســـيــدة زيـــنــة

ÊU¹dF «Ë ÂU ≈ bL×

ÊËUFð ‰Ë√ w

محمد امام

U{dÐ wMOÐdA « lL& …—u

 UIOKFð dO¦ð

Issue 6380 Wednesday 19/6/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6380 االربعاء 16 من شوال 1440 هـ 19 من حزيران (يونيو) 2019م

فيكتوريا بيكهام

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــطــربــة مـادلــ مــطــر انــهـا اكــدت ا
تتحضر الصدار اغنية مفردة جديدة
سـتـكـون بـاللـهـجـة الـلـبنـانـيـة قـريـبا
عـــلى ان تــصـــورهــا فــيــديـــو كــلــيب
ـقـبـلـة.كـما تـتـحـضـر مـطر بـالـفـترة ا
لـلــمـشـاركــة بـأكـثـر مـن مـهـرجـان في
لـــبـــنــان خالل الـــصـــيف وكـــانت قــد
احــيـت حــفل زفــاف فـي مــصــر مــنــذ
اسابيع.بـعد ان طـرحت فيديـو كليب
اغنيتها اجلـديدة التي حتمل عنوان
خـانوني وذلك عـلى يـوتـيـوب.وحمل
هــذا الــكــلــيب تــوقــيع اخملــرجــة مي
الـيـاس التي تـعـاونت مـعـهـا مـؤخراً
في غــالـبــيـة كــلـيــبـاتــهـا وكــانت قـد
ـوقع الـفن عن(ان هـذا كـشـفت مـطــر 
الكليب سيواكب عصـر التكنولوجيا
من نـــاحــــيـــة الــــفـــكــــرة والـــصـــورة

اجلميلـة). خانوني من كـلمات قصي
عــيـسى أحلــان نــور الـزيـن وتـوزيع

حسام الدين.
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مادل مطر

عاشور واجنـب منهـا ابنه عـبدالله
وابــنــتــيه جــنـا وكــنــزي ومــؤخـرًا
يـــــعــــيـش ديـــــاب قـــــصـــــة حب مع
الشربيني وتواجدا سويًا في عدد
مـن األمـــاكن وغـــنى لـــهـــا عـــدد من

األغاني من ضمنها برج احلوت.

نصور في ساحة االحتفاالت الكبرى ا
(ســاحــة اكـيــتـو ) مــسـاء 12 حـزيـران
اجلــاري حــيث قــدمت الــفــرقــة أشــهــر
ـوسـيـقـيـة الـتـصـويـريـة ـقـطـوعـات ا ا


