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WÐdſË sÞË∫ فوزية الشندي خالل حضورها جلسة اقيمت مؤخراً في إحتاد اإلذاعي والتلفزيوني ببغداد

{ لـــــوس أجنــــلس  –وكـــــاالت - اعــــربت
ـمثـلة االمـريكـية نـيكـول كيـدمان وزوجـها ا
كـيث أوربان عن رغبـتهمـا في اجناب طفل
رغم انـهـا لن تـسـتـطـيع االجنـاب بـسـهـولـة
بـسبب تقدمها في الـعمر  اذ انها تبلغ 52
ا أن كيدمان وكيث يرغبان بطفل سنة. و
جـديـد في حيـاتـهـما قـررا ان يـتـبنـيـا طفالً
ان لم حتـمل نـيـكول قـريـبـا عـلى الرغم من
) التي ان لـهمـا ابنتـان: سانداي ( 11عـاماً
وُلــدت بـشــكلٍ طــبــيـعـي وفـايث (8 أعــوام)
الـتي ولـدت عن طريق أم بـديـلة. وقـد سبق
ان تـبــنت كـيــدمـان ابـنــتـهــا  إيـزابـيال (26
عــامًــا) وابــنــهــا كــونــور ( 24عــامًـا) حـ

ــمـــثل تـــوم كــروز. كــانـت مــتـــزوجــة مـن ا
وصــرّحت كــيـــدمــان( أنّــهــا ال زالت تــأمل
بـأعـجـوبـة وان حتـمل بـشـكل طـبـيـعي هـذا
الـعـام: أجنـبت جـدتي والـدتي فـي عـمر الـ
عـامًا. سـأكـون سعـيدةً جـدًّا إن حصل 49

ذلك معي).

{ برازيـلـيا  –وكـاالت - نعـى جواو
مـارسـيلـو عـبـر صـفحـته الـرسـمـية
عــــلـى أحــــد مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجتماعي والده جواو جيلبرتو
وهـــو أشــهــر فـــنــاني الـــبــرازيل
ومبـتكر مـوسيقـى البوسـا نوفا
الذي توفي عن  88عاما.وكتب
مـــعــلــقــاً (تـــوفي والــدي وكــان
نضـاله نبـيال وحاول احلـفاظ
على كرامته فيما كان يفقد من
استقالليته) أمـا ابنته فكتبت
(حزن عمـيق.. كل ما أراده هو
أن يــكـــون مــعــنـــا ويــلــعب مع
حـــــفــــيـــــدتـه). مــــغـــــنـي الــــروح
البرازيـلية هـو اللقب الـذي اشتهر
به جــيــلـبــرتـو وقــد ولــد في بـاهــيـا
شمـال شرق الـبرازيل وبـدأ بالـغناء
في الـ 18من عمره وقدم بوسا نوفا
للـعالم عام  1958ح ابتكـر إيقاعا
جـديـدا بـاسـتـخـدام الـغـيـتار وخـلط
مـوســيـقى الـســامـبـا الـتـقــلـيـديـة مع

تـــأثــيــرات اجلـــاز احلــديــثـــة.صــعــد
جـيـلـبـرتو الـذي كـان يـعـيش مـفـلـسا
ومـنـزويـا فـي ريـو دي جـانـيـرو إلى
ــيــة وصـورت ـســارح الــعـا أكــبــر ا
مـوسيـقـاه فـترة من الـتـفـاؤل الكـبـير
في الـبــرازيل وأصـبــحت إصـداراته
ـوسـيـقى من األغـاني مــعـايـيـر فـي ا
ــيـة.ومـن أهم أعــمـال الــراحل: الــعــا
ديسـافيـنـادو وجاروتـا دي إيبـانيـما
وتشـيجا دي سـوداد وروسا مـورينا
وكـــوركـــوفـــادو.وفي نـــهـــايــة 2017
وضــعـته ابــنـتـه بـيــبـيل حتت نــظـام
وصـــــايـــــة ألنه بـــــات عـــــاجـــــزا عن
االهـتـمـام بـصـحتـه وأموالـه بسـبب
ضــعــفـه اجلــســدي والــذهــني وفــقــا
ــــــوقع الــــــفـن.  ورآه كـــــثــــــيــــــر من
البرازيلي لـلمرة األخيرة في مقطع
مـــصــور بـــدا فــيه هـــزيال وبـــلــبــاس
الـنــوم وهـو يــغـني ذي غــيـرل فـروم
إيـبـانـيـمـا البـنـته الـصـغـيـرة بـرفـقـة

الغيتار.
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الـتــدريـسي في كـلــيـة االعالم جـامـعــة بـغـداد صـدر له
كتـاب جديد هو السابع ضمن مؤلـفاته بعنوان (فلسفة
اجـــراءات بــحث الـــفـــضــائـــيــات) عن مـــركــز الـــعــراق

للدراسات.
dCš ”U¹

ــطــرب الـــعــراقي يــحــيي غــدا ا
اخلــــمـــــيس حـــــفال غــــنـــــائــــيــــا
ــطــرب بـاسم بـاالشــتــراك مع ا
الــــعــــلـي عــــلى حـــــدائق نــــادي

العلوية االجتماعي ببغداد.
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التـشكيـلي العراقي تـلقى التعـازي من زمالئه واقربائه
اضي. لوفاة خاله في قضاء طويريج السبت ا
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الكـاتب واخملـرج العـراقي  حتتـفي به جـمعـية الـثقـافة
للـجمـيع في منطـقة الـكرادة داخل للـحديث عن مـنجزه
قراطية بكعب عـال) مساء اليوم االربعاء.  وكتـابه( د
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ـــوســـيـــقي االردني  حـل ضـــيــفـــا  عـــلى ـــطـــرب وا ا
مؤسـسة عبـد احلميـد شومـان بعمـان والتقى جـمهوره

مقدما فنه مصحوبا باشعار مرجتلة.
 n UŽ dNE

الــشــاعـــر االردني اخــتــيـــر بــصــحــبـــة الــشــاعــر نــور
الرواشـدة  لالشراف على مهرجـان جاكرندا الشعري
االول  الـذي يــنــظــمه بـيـت الـثــقــافـة والــفــنـون االردني

وينطلق مساء غد اخلميس.
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نــعــاه احتـاد ــقـيـم بـجــنــيف  الــتــشــكـيــلي الــســوري ا
الـتـشـكـيـلـي الـسـوريـ بـعـد ان تـوفي في مـسـتـشفى
ـدينـة جنـيف عن عمـر ناهز  84 عـاماً. ويـعد الراحل
من اجملدديـن في احلركة التشكيلية السورية وصاحب

يز في النحت والتصوير. أسلوب 
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رئــيس الـلـجــنـة الـفـنــيـة لـلـريــشـة الـطـائــرة بـالـسـويـداء
ـبـياد الـسـويداء السـوريـة  اعلـن انطالق مـنـافسـات او
االول خملــتـلف االلـعـاب فـي صـالـة الـبــاسل في مـديـنـة

زرعة الرياضية ويستمر لنهاية الشهر. ا

من إخراج بابيس ماكريديس.ومنحت جلنة
التحكيم جـائزتها اخلاصة لـلفيلم الوثائقي
ـرجـوحـة) من إخـراج سـيـرسل الـلـبـنـاني (ا
عـريس. وتـشكـلت جلـنـة الـتـحـكـيم بـرئـاسة
ــصـــريــة ســلــوى مـــحــمــد عــلي ـــمــثــلــة ا ا
مثلة التونسية سهير بن عمارة وعضوية ا
واخملـرج الـفـرنـسي مـيـشـال وكالر والـكاتب
مثلة التركية دامال اجلزائري كمال داود وا
ـز. وبجـانب إعالن الـفـائزين وتـسـليم سـو
اجلـــوائــز شــمـل حــفل اخلــتـــام الــذي أقــيم
ـتحـف الوطنـي في قرطـاج فقرات بـساحة ا
فنـية من بـينهـا وصلة غـناء لـلمطـرب لطفي
بوشـناق وكذلك تـكر اسم مـدير التـصوير
التونسي الراحل يوسف بن يوسف. وقالت
ـنـتـجـة الـتـونـسـيـة درة ـهـرجــان ا مـديـرة ا
بـوشـوشـة في كـلمـة اخلـتـام (وصل مـنارات
الى نـقطـة النـهايـة بعـد أسبـوع من التـبادل
الــثــري وجـــلــســات نــقــاش حـــمــاســيــة عن
السـيـنـمـا والتـلـفـزيـون والثـقـافـة).وأضافت
(أوفت سـيـنـما الـشـواطئ بـوعودهـا بـعد أن
جمعت كل لـيلة مـئات ومئات من اجلـماهير

من شمال البالد إلى جنوبها وقدمنا أفالما
جــعـلـتــنـا نــضـحك ونـبــكي ونـحــلم وأيـضـا
ـهـرجـان في دفـعــتـنـا لـلــتـفـكـيـر). وعــرض ا

اخلـتـام الفـيلم الـتـونسي الـقـصيـر (إخوان)
من إخـراج مـر جــوبـار وبـطــولـة صـاحلـة

نصراوي ومحمد حس قريع.

بغداد
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ــفـردات بـرامج اهم خـالل مـتـابـعــتي شـبه الــيـومـيـة 
واعرق االذاعـات العراقـية اذاعة بـغداد الـتي احتفت
قــبل ايــام بــذكــرى تــاســيـــســهــا وخالل قــدومي من
مــســكــني الى عــمــلي صــبــاح كل يــوم اســتــمع الى
بــرنـامج ســتـديــو عـشــرة الـذي كـان لـي الـشـرف ان
اكون احد مخرجيه مطلع التسعينات وللحق اقولها
صار البرنامج عـنوان الهم البرامج اليومـية والعائلة
الـعـراقـيـة وحـقق جنـاحـا بــكـافـة تـفـاصـيـله فـاعـداده
ــتـمــيــز من قــبل مــعــلـمــتــنــا االولى ام غــسـان امل ا
ـدرس والـصـديق الـقـريب الى الـقلـب عالء مـحسن ا
وضم الـبرنـامج الى اسـرته خـيـرة االسمـاء االذاعـية
اجملتهدة سامر عليها سـريعا ومنهم  زميلتنا اجملدة
ـذيـعـتان سـمـيـرة جـياد واخملـرج جـعـفـر الـزبيـدي وا
نـضــال عـلي حــسـون وفــاتن مــزهـر الــلـتــان اثـبــتـتـا
حـضــورهـمــا الــفـعــال في الــتـقــد واحملــاورة الـتي
ــذيـعــات الــرائـعــات اضــافـة الى تـذكــرني بــخـبــرة ا
ـساعـدين جـمـيـعـهم يـعـمـلون فـصـيل من الـفـنـيـ وا
بـجـد واخالص ومـهـنــيـة عـالـيـة تـؤهــلـهم ان يـكـمـلـوا
مـســيـرة اســاتــذتـهم وعــذرا لــلـذين فــاتــني ان اذكـر
اسـماءهم  وحـقا انـني اسـتعـيد الـذكـريات اجلـميـلة
بل اجـد نـفسي وسط عـائـلـتي االذاعيـة الـتي تـعودت
ان اراهـا بـشـكـل يـومي عـنـدمـا كـانت االذاعـة بـيـتـنـا
االول  نعم اتـمتع وانا اسـتمع لـلزمـيل عالء محسن
وهـو يـشـاكـس بـحب وعـفـويـة اسـتـاذته الـسـيـدة امل
درس الـتي التـكل والتـمل بل حترجه وعـلى الـهواء ا
شاركة ستمع للمتابعة وا شاكسات تفتح شهية ا
لـيحـققـا أعـلى نسـبـة متـابعـة وتـكاد تـكون االولى في
االذاعــة ومــنــذ تــاســيــسـهــا الـى يــومـنــا هــذا  نــعم
مـفـردات الـبــرنـامج تـذكــرني بـايـام االذاعـة وعــمـلـنـا
الـيــومي بــبـرامـج اسـســنــاهـا مع زمـالئـنــا وصـارت
فاكـهة االذاعة  اقـولها شـكرا السـرة ستديـو عشرة

هنية التي تثابر وجتتهد يوميا و
عــــالــــيـــــة من اجل ان تـــــبــــقى
اذاعــتــنــا بــغــداد هي  االولى
واالم الـتي تسـتـقـطب األسرة
الـــــعـــــراقـــــيـــــة  فـي الـــــداخل

واخلارج.

الـظـروف ستـمكّـنك من أن تـكون حتت األضـواء . يوم
السعد االربعاء.
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 إذا رأيـت شـيـئــاً يـبــدو أروع من أن يـصــدّق  فـذلك
محتمل. 
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ـقــربــ إلــيك . يـوم تـعــرف جــيــداً كـيـف تـعــمل مـع ا
السعد الثالثاء.
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هــذا الــيــوم مـــهم اذا اردت اتــخــاذ بــعض الــقــرارات
همة . الصعبة او ا
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حـبـة االخـرين .ابحث علـيك ان تـكـون مرحـا لـتـنعـم 
عن التشارك.
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الـظروف تـعطيك الـكثيـر من األمل في نقـلة مهـمة على
صعيد حياتك العاطفية .
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تـفـاعل مـع احلبـيـب  وبـعد ذلـك سـتـكون قـصّـة حـبّك
كما في األفالم .
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ابق بـعـيـداً بـقدر اإلمـكـان عن الـغـيـرة الـعـائـلـيـة النـها
ستشتت تفكيرك.
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 ال تـبالـغ في الـضـغط عـلى نـفـسك اثـنـاء العـمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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تــكــون انــطــوائــيــاً بــشــكـل غــريب الــيــوم . وســمــائك
العاطفية ستكون كئيبة.
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اعـتــمــد عـلى حــدسك .هــذا يـوم مــنـاسب لــلـخــطـوات
احلسّاسة.رقم احلظ .9
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 تـتـحـسّن األمـور بـشـكل تـدريـجي. إخالصك يُـشـرقُ
من خالل أيّ شئِ تَعمَلُه.

 u(«
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ضع اجوبة التحديدات
افـقيا واقـرأ في العمود
الـــــوسـط الـــــكـــــلـــــمـــــة
ــطـــلـــوبـــة: (كــاتب ا

للجاحظ):
1-يخالج

2-رؤى ليلية
3-صاح الكلب

4-توفير للمال
5-لعبة كروية
6-درجات

7-سليم اجلسم
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حكمت احملكمة لصالح جنمة مواقع التواصل
اإلجتماعي كيم كارداشيان بحقها في احلصول
على تعويض مادي من شركة ميسكالدد لتصميم
األزياء يصل إلى نحو  2.7 مليون دوالر بسبب
استخدامها إسم كارداشيان في الترويج ألحد
تصاميمها وذلك بعد أن رفعت الشركة دعوى
قضائية ضدها. بدأ األمر بعدما نشرت كيم

كاردشيان صورة لها وهي ترتدي فستاناً ذهبي
اللون عبر حسابها اخلاص على أحد مواقع

التواصل اإلجتماعي وبعدها نشرت الدار صورة
قابل مُنعت لفستان مشابه من تصميمها وفي ا
الشركة من استخدام العالمات التجارية للنجمة

في مبيعاتها أو إعالناتها أو توزيع منتجاتها.
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جواو جبلبرنو
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ـصرية دنيا سمير بـعد أن انتهت الفنانة ا
غـا مؤخـراً من مـسلـسلـهـا اجلديـد( بدل
احلـدوتة ) 3 حـصـلت عـلى أجازة قـصـيرة
وقـررت أن تـعود لـنـشاطـهـا الـفني سـريـعا
وبـالـفـعل بـدأت بـالعـودة أللـبـومـهـا اجلـديد
حـيث قررت أن تـنتهي من األغـنيات خالل
الـشــهـر احلــالي .كـمــا  تـلـقـت عـرضـا من
أجل أن تـقـوم بتـقـد عرض مـسرحي في
بـعض الـدول اخللـيـجـية بـيـنـها الـسـعـودية
وقـد رحبت بالفكـرة على أن يكون العرض
ــــوقع الــــفن في الــــصــــيف .ووفـــــقــــا 
فـان(دنيـا بـدأت تفـكر في الـعودة إلى
الـــســـيـــنـــمـــا بـــعـــد أن ركـــزت خالل
ـاضية عـلى الدراما على الـسنوات ا
ـــرة من أن يـــكـــون الــــفـــيـــلـم هـــذه ا
ــطـلـقـة بـعـد أن تـقـاسـمت بـطـولـتـهـا ا
بـطـولة الـعـديد من األفالم أمـام احـمد

مكي وأحمد حلمي).

ÊU e «–  f½uð

تـــوج الــفـــيــلـم الــروائي اإلســـبــاني
ي روزالـيس (بــتـرا) لـلـمـخـرج خـا
ـنــار الـذهـبي في الـدورة بــجـائـزة ا
ـهرجـان منـارات للـسيـنما الـثانـية 
ـتـوسـطـيـة الـتي أسـدل ا
الـســتــار عـلــيـهــا األحـد
ـــاضي. وقــالت جلــنــة ا
ـــهـــرجـــان في حتـــكـــيـم ا
مـــســوغـــات مــنح اجلـــائــزة
:إتــــقــــان فـي اإلخــــراج روايـــة
مـفاجـئة قـصة تـعطي لـلمـشاهد
مكانـة مثيرة... أسـباب متعددة
جــعـــلت الــلــجــنــة تــمــنــحه
باإلجماع جائزة أفضل
فيـلم.وفـاز بجـائزة
الــتـمــثـيل األولى
اليوناني يانيس
دراكـــوبــــولـــوس
عــــــن دوره فــــــي
فيلم (شفقة)

نار الذهبي ي روزاليس يتسلم جائزة ا خا
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عرف اجلـمهور الـفنانـة فوزية الـشندي
ـتـمـيزات بـدعـات وا ـمـثالت ا إحـدى ا
ومن الـلـواتي قدمـن اعمـاال تـلـفزيـونـية
وسـيــنـمـائـيــة واذاعـيـة وهي من اوائل
الفـنانـات الالتي دخلن عـالم الفن وهي
اول طـالـبـة تـتـخـرج في مـعـهـد الـفـنون
اجلـمــيــلـة واول طــالـبــة تــنـال شــهـادة
ـسرحي من اجـسـتيـر بـفن االخراج ا ا

جامعة بغداد.
(الزمان) التـقتها خالل زيـارتها مؤخرا

لبغداد وكان هذا احلوار معها:
{ شعورك وانت االن ببغداد?

- شعور اليـوصف ورغبة حقـيقية وكل
الـذي تــعـلـمـته في بــغـداد سـيـعـود الى
منبعه لعيون واهل بغداد وانا االن في
زيـــارة لالهل واالصــدقـــاء اضــافــة الى

اجناز متعلقات خاصة بي.
{ ماذا تعني الغربة لفوزية الشندي?
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- الـغربـة هي الـغربـة ولو كـنت تـعيش
في نعيم تشـعر انك بعيـد كل البعد عن

التي ولدتك وارضعتك واحتضنتك.
{ ماقيمة الفن عندك?

- الـفـن بــالــنــسـبــة لـي الــوالدة ولـواله
لـغــدوت شـيـئـاً آخـر كــون الـفن هـذبـني
وادبــني واســقط مــني خــطــايــا وابـقى
بــعــضــا مــنـهــا والــفن لــغــة مــشــتــركـة
استـخدمـها بـيني وبـ النـاس الن لغة

العقل والضمير الحتاكي اال اجلبال.
? اذا حتلم  }

- حـلـمي ان ارى بـغـداد شـامـخـة دومـا
كـنـخيـل العـراق وان ارى بـلـدي جـميال
مـعـافى وان اراه حـقـيـقـة الحـلـمـاً اجلـأ

اليه في كل مرة.
{ ماذا عن ابرز اعمالك الفنية?

ـــســلــسل - هي كــثـــيــرة لــكـن يــبــقى ا
الـتعـلـيمي مـكـاني من االعـراب ومديـنة
ــنــهـاج الـقــواعــد الــذي ادخـل ضـمـن ا
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طلوب منك االن كفنانة? { ماهو ا
- احلــــمــــد لــــله جنــــحت في حــــيــــاتي
ــطـلـوب االن هـو الـقــراءة والـكـتـابـة وا
تابـعة كي نبـقى نتعـلم من ابداعات وا
كان الكبار لكن االن تغيـرت جغرافية ا
كوني كثيرة السـفر وابتعدت عن اهلي
واصـدقـائي لـكـني اخـرجت الـعـديـد من
ــســرحــيــات واشـرفـت عـلـى دراسـات ا
ـكــيــاج وااللــقـاء عـلــيــا وكــنت ادرس ا
والـــــصــــوت والــــتــــمــــثــــيل واالخــــراج
ـسـرحـي درست بـجـامـعـة الـيـرمـوك ا
في االردن ثـماني سـنـوات ثم غادرت
الى لــنــدن الـتـي اعـيش فــيــهـا ولي

عودة قريبة ان شاء الله.
? { وماذا تتمن

- اتمنى االمن واالمان للعراق
ـــســـرح الــعـــراقي وعـــودة ا
لـسـابـق عـهـده وان تـعـود

حقوقي كاملة.

الـدراسـي لـعـدد من دول اخلــلـيج وكـان
هدفه تـعليم الـلغة الـعربيـة وقواعدها 
امـا االعـمـال االذاعـية ابـرزهـا الـصـفـعة
وبـــيت االفـــاعـي واعـــمـــال اخـــرى وفي
السينمـا لدي سبعة افـالم منها وجهان
فـي الــصــورة حلــسن اجلــنــابي وبــابل
حـبـيــبـتي لـفـيـصل الـيـاسـري واجلـابي
جلــعــفــر عــلـي ويــوم اخــر مع صــاحب
حـداد ولــدي اكــثــر مـن خـمــســ عــمال
مـسـرحيـا خالل مـسـيـرتي الفـنـيـة التي
اسـتـمـرت نـصف قـرن وعـمـلت مع كـبار
اخملـرجـ ومـنـهم سـامي عـبـد احلـمـيد
وجـــعــفـــر الــســـعـــدي وابــراهـــيم جالل

واخرون .
{ ماهو جديدك االن?

- االن اجتــهت لــكــتــابــة الــســيــنــاريــو
الـتــلـفـزيـوني وهــذا حـلم كـان يـراودني
ولـدي خـمـسـة افالم اهـديهـا لـتـلـفـزيون

فوزية الشنديبغداد وحتمل مواضيع متعددة .


