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اطــلــقت دائـرة الــســيـنــمـا
اضي ـسـرح الـسـبت ا وا
بـرنامج لـيالٍ سيـنمـائية
ــسـرح عــلـى خــشــبــة ا
الــــــوطـــــــني والــــــذي
يــســلط الــضــوء عــلى
أهـم الـــــــــتــــــــجــــــــارب
الـسيـنمـائيـة العـراقية
ية من والعربية والعا
خـالل عـــــرضـــــهـــــا في
بـــــغـــــداد بـــــحـــــضــــور
هم. مـخـرجيـهـا وتكـر
أفـــــتــــتح الـــــبــــرنــــامج
الـسـنـوي بـعـرض الـفـيلم
الــــــــــروائـي الــــــــــطــــــــــويـل
(زاكـروس) للـمخـرج العراقي
سـهـيم عـمر والـذي يـروي فيه
قــصـة راع لــلـغــنم يـعــشق زوجـته
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ـيـة مـونـيكـا بـيـلـوتشي مـثـلـة الـعا تـعـيش ا
قــصـة حـب مع الجئ ســوري وذلك ضـمن
أحــداث فــيـلم (الــرجل الــذي بــاع ظــهـره)
الـذي تـقوم بـبطـولـته ويتـابع قـصة الالجئ
الـسوري سام علي الذي سافر من بيروت
لـيلتقي بحبيـبته في باريس.وكان الفيلم قد
حـــصل عـــلى جـــائـــزة ودعم مـن مـــنـــصــة
اجلـونـة الــسـيـنــمـائـيـة لألفـالم في مـرحـلـة
الـــــتــــــطــــــور في مــــــهــــــرجـــــان اجلــــــونـــــة
الــســــــــيــنــمــائي 2018  ومــتــوقع اطالق
الـفـيلم الـربـيع القـادم. ومن نـاحيـة أخرى
كـانت استـغلت بيـلوتـشي فرصة تـواجدها
في تـونس لـتصـويـر مشـاهـدها في الـفـيلم
الــذي هـــو من إخـــراج كـــوثــر بـن هــنـــيــة
ـــتــحف مــصــمم األزيــاء فــقــامت بــزيــارة 
ي عـز الـدين عـليـة بـضـاحـيـة سـيدي الـعـا
بـوسعيد وقامت بـجولة سياحـية الكتشاف

نطقة. ا

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت -
الـــــــتــــــقـــــــطت كـــــــامــــــيــــــرات
شـاهير(الـبابـاراتزي) صور ا
ــيــيــتــ لــلــنــجـــمــتــ الــعــا
اإلنــكـــلــيــزيــة صــوفي تــيــرنــر
زوجـــة الــنـــجم  جـــو جـــونــاس
والهنـدية بريانـكا شوبرا زوجة
الـنـجم نــيك جـونـاس شــقـيق جـو
وهـمـا يـتـجـوالن في أحـد األسـواق
في مـيامي بـدون رفقـة أزواجهـما
األخويـ جونـاس.وكانت عـدسات
ــصـوريـن قـد رصــدت مــنــذ أيـام ا
مــلــكــة جــمــال الــعــالم الــســابــقــة
مـثـلـة بـريـانكـا شـوبـرا مـرتـدية ا
مــايـوه يــعـكس رشــاقـة جــسـمــهـا

وهي تــسـتــمـتـع بـوقــتـهــا في أحـد
ـــيــامي. حــمـــامــات الـــســبـــاحــة 
وشــاركت شـوبــرا هـذه الــسـنـة في
. أمــا تـــيــرنــر فــشــاركت فــيــلــمــ
مــؤخــراً في لــعب دور شــخــصــيــة
جـوسي في الـفـيـلـم الـقـادم (بـرل

ــفـتـرض أن انــا احـبك) الــذي من ا
يصدر قريبًـا وهو يقع ضمن إطار

أفالم احلب والرومانسية.
ــمـثــلـة عــلى صــعـيــد آخــر  تـعــد ا
الراحلـة سريديـفي واحدة من أكبر
جنـوم بولـيوود وأيـقونـة السـينـما
الـهــنـديـة وحــتى بـعـد وفــاتـهـا ال
تـزال سريـديفي جنـمـة ساطـعة في
سماء بوليوود. ووافق الثالثاء 13

اخملــرج احملــتــفى بـه سـهــيـم عــمـر (وزارة
الـثقـافة لـهذه الـضيـافة والـدعم و التـكر
عنـوية والتي تـشجع اخملرج ـسانـدة ا وا
والــفـنـان لـتــقـد األفـضل عـلـى الـصـعـيـد
الـفني والسينـمائي) مؤكدا وفـقا لصفحة
ـسـرح في (فـيـسـبوك) دائـرة الـسـيـنـمـا وا
شـاركة (اشـعـر بالـسـعادة والـفرح بـهـذه ا
ـــشــاركـــة االولى لي فـــقــد وهـي لــيـــست ا
شـاركت بـفـيلم مـيـسي بغـداد الـذي حتدث
عـن احلــرب في بــغـــداد وتــاثــيـــرهــا عــلى
االطـفال قبل خمس سنوات واالن اتشرف
ــــشـــاركــــتي بـــعــــرض فـــيــــلم زاكـــروس
للجمهور البغدادي الذي احبه النه يعشق
الـسـيـنمـا واجلـمـال وتواق لـلـفن الـسابع
شاركة لن تكون االخيرة ساشارك وهـذه ا
بـفـيلـم ميـسي بـغداد فـئـة االفالم الطـويـلة
فـي العام الـقادم ان شاء الـله). داعياً (إلى
االهـتمام بـالسينـما وان يكـون هنالك عمل
مــشـتــرك ومـســتـمــر مع إقـلــيم كــردسـتـان

العراق في إنتاج األفالم).

ولــنـهـا تـرحل وابـنـتـهـا إلـى بـلـجـيـكـا إثر
ــرأة إشـــاعـــات انـــتــشـــرت عن خـــيـــانـــة ا
لـزوجـهـا. وقال مـديـر عـام دائـرة السـيـنـما
ـسرح وكالة أحمد موسى وفقا لصفحة وا
وزارة الـثقافية في (فيـسبوك) (تقوم دائرة
ـسـرح بضـيافـة مـجمـوعة من الـسـينـما وا
األفالم الــســيـنــمـائــيـة والــتي تـتــوزع بـ

األفالم الــعـراقـيـة والـعـربــيـة واألجـنـبـيـة)
الفـــتـــاً إلى (أن خــطـــة الـــدائــرة أن يـــكــون
ـسرح الـوطني مـشرع األبـواب الستـقبال ا
األفالم كـما استـقبلت احملـافظات الـعراقية

ومواهبها الفنية). 
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وأضـاف مـوسى (أننـا اليـوم وبتـوجيه من
وزير الثقافة نرعى النشاط السينمائي في
كـافة احملـافظات وتـقد دعـوات للفـنان
الـذين قـدمـوا أفالماً مـهـمـة وحصـلـوا على
ـية ـهرجـانات الـعربـية والـعا جـوائز في ا
وسـتـكـون لـهم رعـايـة وتـكـر خـاص على
سـرح الوطـني).  من جانـبه شكر خـشبـة ا
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - أصــدرت
ـتـحدة وكـالـة صـحـفيـة مـقـرهـا الـواليـات ا
ـشــاهـيـر من األمـريــكـيـة قــائـمــة بـأجــمل ا
الـرجال والـتي ضمت أسمـاء من مجاالت
مـخـتـلـفـة فـنـيـة وريـاضـيـة كـان من بـيـنـهم
جنم كـرة الـقدم اإلنـكـليـزي ديـفيـد بـيكـهام
ــمـــثل اإلجنــلـــيــزي روبــرت بـــاتــســون وا
وعــارض األزيــاء الـــعــراقي عـــمــر بــركــان
الـغال الذين حصلـوا على مراكز مـتقدمة
لــكن من تــصــدر الــقــائــمــة وحــصل عــلى
ـركـز األول هـو الـنــجم الـهـنـدي هـريـثـيك ا
روشـان.وبـحسب صـحـيـفة (مـسـاال) فإنه
ّ إخـتيـار روشان بنـاءً على عـدة معـايير )
مـنهـا مهاراته الـتمـثيـلية الـعالـية بـاإلضافة
ـظـهره اجلـيـد ولـيـاقتـه البـدنـيـة في جـميع
األحـوال ومـراحل عمـره اخملتـلـفة وأيـضًا
جنـاحه الـساحق فـي فيـلـمه األخيـر سـوبر
ــمـــثل 30 ولـــيس ذلك فـــقط بـل ألن هـــذا ا
شهرته ال تقتصر على عالم بوليوود وحده

يًا). بل اسمه معروف عا
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الـتــدريـسـي بـكــلـيــة االعالم في جــامـعــة بــغـداد تــلـقى
يـة الـعراقـية بـالشـفاء الـعاجل تمـنيـات االسرة االكـاد
ــزاولــة عــطــائه الــبــحــثي من مــرض ألم به والــعـــودة 

والعلمي.
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الصـحفي العراقي تلقى تعازي زمالئه لوفاة ابن اخته
فالح جـثير في حـادث مروري سائـل الله ان يـسكنه

فسيح جناته.
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صري الرفيع صدر امر من رئيس الضـابط البحري ا
اجلمـهورية عـبد الفـتاح الـسيسي بـتعيـنه رئيـسا لهـيئة

يش. قناة السويس خلفا للفريق مهاب 
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ـترجم الـعـراقي يـحل ضيـفـا عصـر الـيوم اإلعالمي وا
لتـقى االذاعي والتلفـزيوني للحديث عن الثالثـاء على ا

جتربته اإلذاعية الغنية.
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الشـاعر االردني شـارك في األمسـية الـشعـرية الـثالـثة
ـوسم ضـمن فــعـالـيـات مـهـرجـان الــقـيـصـر الـدولي/ ا
ـاضي بتنظيم من احتاد الثـالث والتي اقيمت السبت ا

القيصر لآلداب والفنون.
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ـوسم الثاني مـثلـة السوريـة تسـتعـد للـمشـاركة في ا ا
ــسـلـسل الـكــومـيـدي ( بـبــسـاطـة )إخـراج فـراس من ا
إبراهـيم بعد تـعافـيها من عـمليـة جراحـية خضـعت لها

مؤخرا.
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التـشكيـلة العـراقيـة ضيفت امس االثـن دائرة الـفنون
ـعــنـون (بـنـات الـعـامــة مـعـرضــهـا الـشــخـصي االول ا

افكاري).

اب اجلــاري ذكــرى مـــيالد جنــمــة
ـ  ?56ومن أجل هـــذه بـــولـــيـــوود ال
ناسبة أعـلن متحف مدام توسو ا
عن تصميم تمثال شمع لسريديفي
ًـا لـهــا.ووفـقـا جملــلـة ديـكـان تـكــر
كرونكل كشف مـتحف مدام توسو
في ســنـغــافــورة في حـســابه عــبـر
ـفــاجــأة وقــال(عــيـد تــويــتــر عن ا
مـيالد سـعـيـد سـريـديـفي وتـقـديرًا
أليـقـونة بـولـيـوود يسـعـدنا إعالن
أننا سنـكشف عن تمـثال سريديفي
في أوائل شـهـر ايـلـول هـذا الـعـام
فشخصية النجمة سريديفي فريدة
لن تتكرر وسيكون تمثالها إضافة

تحف سنغافورة). حصرية 
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شهـد اجلناح الـعراقي في مـهرجان
سـوق عــكــاظ الــثـقــافي في مــديــنـة
الـطــائف الــســعــوديــة اقــبـاالً خالل
ــهـرجـان ــشـاركــة األولى له في ا ا
وتـضـمن إقـامـة عـروض مـوسـيـقـية
تـقـدمـهـا فرقـة اجلـالـغي الـبـغدادي
ايـسـترو وفـعـاليـات أخـرى. وقـال ا
الـعراقـي علي خـصـاف (إن اجلـناح
ـشـارك في الـدورة الـ13 الـعـراقـي ا
من مــهــرجـــان ســوق عــكــاظ شــهــد
اقـبـاال شـديـداً وطلـبـاً مـتـزايـداً على
األغاني العراقـية والفنـون األصيلة
من قـــبل اجلـــمــهـــور الــســـعــودي).
وأضـــاف في اتـــصـــال هـــاتـــفي مع
ـكــتـب اإلعالمي لــوزارة الــثــقــافـة ا
والـــســــيــــاحــــة واآلثــــار(أن فــــرقـــة
اجلالغي البغدادي مستمرة بتقد
عـــروضــهـــا طـــوال أيــام وجـــودهــا
ـهـرجـان بـواقع نـحـو  4سـاعات بـا
يوميـاً) مشيـراً إلى أنه ( االتفاق
مع إدارة مـهـرجـان سـوق عـكاظ في

الــطــائف عــلى دعــوة فــرقــة بــغـداد
ـركـزيـة الــتـابـعـة لــدائـرة الـفـنـون ا
وسيقـية بعد تزايد الـطلبات على ا
األغـنـية الـعـراقيـة). ويـضم اجلـناح
الــــعـــــراقي إلـى جــــانـب الــــفـــــرقــــة
ـــوســـيـــقـــيـــة فـــعـــالـــيـــات أخــرى ا
كمـعارض احلـرف اليـدوية واألزياء
وبـعض الـفــعـالــيـات الـتي تــتـنـاول
الثقافة العراقية والتاريخ العراقي.

ويشار إلى أن مهرجان سوق عكاظ
الـثقـافي انـطلق في مـديـنة الـطائف
في األول من آب اجلــاري ويــنــتـهي
ـشــاركـة  11دولـة في الـ 31مــنه 
عـربـيـة وتـعـد مـشـاركـة العـراق في
دورته احلــــــالـــــيــــــة هي األولـى من
نــوعـهـا وتـأتي في ســيـاق تـوطـيـد
الــعالقــات الـثــقــافــيـة بــ الــعـراق

ملكة العربية السعودية. وا

رح  ثمّ انظر ما يحدث. يوم عليك ان تـتمتع ببعض ا
السعد الثالثاء.

qL(«

حتلى بالـصبر و التأني لكي تسـتوعب العاصفة حتى
ال تكون ضحية لها.

Ê«eO*«

كلّ شخص يـحبّك  لـكن كلّ شخص يـحبّ ما لديك 
أيضاَ. يوم السعد االريعاء.

—u¦ «

سـتخـرج من االزمة لـذا ال تتـسرع بـاتخـاذ أي قرار 
مصيري اآلن .

»dIF «

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
رقم احلظ .2 اليوم 

¡«“u'«

بـإمـكــانك أن حتسّ بـاحلبّ فــطـاقــتك الـرومـانــسـيـة 
 . عجب غناطيسية جتذب ا ا

”uI «

كن أن تتغلّب على حب االمتالك. أبعد  برهن بأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك.

ÊUÞd «

إذا كـان لـديك اهـتـمـام بـاحلبّ فـإنك سـتـكـون مـلـفـتـاً
رقم احلظ .7 لألنظار اليوم 

Íb'«

سـيـكــون عـنـدك عالقــات عـاصـفـة مع مــحـيـطك في 
موقع عملك وكذلك في بيتك. 

bÝô«

لـديك فرصة كـبيرة لـلقاء بـشريك العـمر كن ايـجابيا 
و ابتعد عن التردد .

Ë«b «

عرفة سـتكون إيـجابيـاً و مستعـداً لتقـد التنـازالت و
. أخطائك.يوم السعد االثن

¡«—cF «

ـفـرط و حتـلى بـروح عــالـيـة من الـثـقـة جتـنب الـشـك ا
.يوم السعد االحد.

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـهـا
ـنـاسب داخل الـشكل ا
اعـد ترتـيـبـهـا واكـتشف
ـفقـودة: (نادي الـكلـمة ا
5 ريـــــــــاضـي عـــــــــربي 

حوف):
ســـيف - شــــغـــارة -
اعـراس - اشــعـة -
دبـابـة - دمـشق -
ابـــهـــا - بـــريـــد -
الـــــــعــــــريـش - فل -
لــــوبي - لــــهـــيب -

سن.
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- امــا عن اجلــوائــز الـتـي حـصـل عـلــيــهـا
اخملــرج قـــال(حــصــلت عــلى عــدة جــوائــز
ـيـه ودولـيـة تـنـاهز 110 جـوائـز مـنـهـا عـا
اربـعة جوائز لـفيلم زاكروس كـافضل فيلم
من قـبل اجلمهور جلـائزة االوسكار وعدد
من االفـالم القـصـيرة والـطـويلـة). وأخـتتم
الـبرنامج السـينمائي الـذي يضيف ويكرم
دة سنـة كاملـة بتكر مـخرجاً كل شـهر و
مــديـر عــام دائـرة الــسـيــنـمــا خملـرج فــيـلم
(زاكـــروس).  و اخملــرج ســـهــيم عـــمــر من
مـواليد  1980تـخصص في السيـنما أثناء
عــمـله مـتـرجــمـاً فـوريـاً فـي بـروكـسل فـاز
فــيــلــمه الــقــصــيــر (أرض األبــطـال) 2010
بـجائزة جلنة التحكيم في مهرجان (برل
الـــســيـــنــمـــائي الـــدولي) حــظـــيت أفالمه
الـقـصـيـرة بعـد ذلك (مـيـسي بـغداد) 2012
و(الـــصـــيـــاد الــســـيئ)  2014 بـــاهـــتـــمــام
ـهرجانـات دخل الفيلـمان ضمن الـقائمة ا
الـطـويلـة لتـرشـيح األوسكـار و(زاكروس)

هو فيلمه الروائي الطويل األول. سهيم عمر

ـــوســيــقي الــعــراقي الــعــازف ا
يـــحــــيي في الـ  16 من ايـــلـــول
ـقبل حفال  في مديـنة گوانچو ا
بـكوريا اجلـنوبيـة وسيـعزف فيه
قامات العراقية أضافة بـعض ا

الى بعض من اعماله.

بغداد
 œ«uł ezU

nŽUCð V(« w½Uſ√

UM² U½√Ë UM² UIŁ
اليخـتلف اثـنان عـلى ان االغاني الـعراقـية والـعربـية التـي كنا
نحرص على مـتابعتهـا واالستماع لـها ايام الشـباب وعنفوان
احلـيـاة الـعـمـلـيـة الـيـومـيـة وخـاصـة اغـاني نـهـايـة الـسـتـيـنـات
والـســبـعـيــنـات والــتي كـانت حتــرص عـلى الـكــلـمـات االنــيـقـة
والـلـحـن الـرائع وتـكــتـمل بـاالصــوات الـشـجـيــة الـتي مـازالت
وستبقى تـذكرنا باغـاني احلب واالناقة الـتي اليستغـني عنها
سـتمع وبـكل شرائـحه واعمـاره لتـبقى تـلك االغاني عـناوين ا
مــهــمـة لــثــقـافــة احلب والــعالقــات الـطــيــبــة والـتي تــدخل في
سلوكـياتـنا واولهـا االناقـة في الكالم والتـصرفـات والعالقات
ـلبس والهندام لنجذب انتباه االجتماعية وتدخل في اختيار ا
االخـريـن فـخـرا وتــبـاهــيـاً نـعم كــانت اغـانـي الـراحـلــ عـبـد
احلليم حافظ وام كلثوم وفريـد االطرش وعبد الوهاب وفيروز
من الـعـرب وزهـور حـسـ ونـاظم الـغـزالي وداخل حـسن من
ــلـتــزمـة واالنــيـقــة الــتي مـازلت الــعـراق وعــشـرات االغــاني ا
حاضـرة الى يـومنـا هذا بل بـدات جتـذب الشـباب من عـشاق
االستماع لالغاني العربية والعراقية  ويقينا ان تلك االغاني
الـرائـعـة كـانت تـعـلـمـنـا كـيف نـحب وكـيف نـخـتـار اصـدقـاءنـا
وهـنـدامـنـا وانـاقـتـنـا واالهم عالقـاتـنـا الـصـافـيـة والـنـبيـلـة في
ـنطقـة والشارع نـعم اليخـتلف اثنـان على ان تلك درسة وا ا
االغاني كانت وسـتبـقى االنيقـة بكل تفـاصيـلها وعـلى العكس
تــمـامــا من اغــاني الــيــوم الـتـي التـرتــقي الى الــذائــقــة والـفن
واجلمـال ويـقيـنا عـندمـا يـستـمع الشـبـاب الى اغاني (الـدفان
والـعـكـربـة) وعـشـرات االغـانـي الـعـراقـيـة الـشـبـابـيـة الـتي مع
االسف غزت السـاحة الغنـائية ويـقينا اسـهمت بتـدمير الذوق
الـعـام وغـابت عـنـهــا الـرقـابـة فـراح الـشـاعـر يـكـتب الـكـلـمـات
السوقية واللـحن الذي اليرتقي للـذوق وتؤدى باصوات نشاز
هم تدفع اكثر وبال رقيب لتسهم بتخريب الذوق العام وهذا ا
ـقـارنــة بـ اغـاني الــيـوم وامس وهـنـا يـجــعـلـنـا نــضع هـذه ا
استثـني بعض اغـاني اليـوم التي لالسف اخـتلـطت مع موجة
االغاني الـهـابطـة  لنـقـارن اغاني الـيوم بـاالمس وكـيف كانت
االغـاني تــعـلـمـنــا احلب والـذوق واالنـاقـة وان نــخـتـار اجلـمل
اجلــمـيــلـة ونــصـوغـهــا لـنــفـخــر بـهــا بـاحـاديــثـنــا امـام اهــلـنـا
ـلـتـزم في كل مـفـاصـله والـوانه واالخـرين ويـقـيـنـا ان الـفـن ا
ضـاعـفـة حـاالت احلب والـثـقافـة واالنـاقـة والـسـلوك يـسـهم 

الـيــومي في الـشــارع الـذي يــشـهــد الـيـوم
فـوضى عـارمـة مـصـحـوبـة بـغـيـاب احلب
واالنــاقــة والــثـقــافــة واالنــاقــة والــســلـوك

الهمجي للغالبية العظمى.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

 يـتــنـافس أكــثـر من  80فـيـلــمـا عــلى جـوائــز مـســابـقـات مــهـرجــان اجلـونـة
السـينـمائي في دورتـه الثـالثـة التي تـنطـلق في أيـلول الـقادم.وتـكشف إدارة
ــهـرجـان خالل مــؤتـمـر صــحـفي يــعـقـد في  26آب بـالـقــاهـرة عن أسـمـاء ا
ـوازيـة وورش التـدريب ـتـنـافـسـة بـجـانب الـبـرامج ا وجـنـسـيـات األفالم ا
ـشـاركــة مـجـمـوعـة من أبـرز جنـوم وجـلـسـات الـنـقــاش الـتي سـتـقـام 
ـؤتـمـر الـصـحـفي رجل األعـمـال جنـيب وصـنـاع الـسـيـنـمـا.يـحـضــر ا
هرجان وشقيقه سميح ساويرس مؤسسة مدينة ساويرس مؤسس ا
ـدير التـنفيـذي للمـهرجان هرجـان وعمرو مـنسي ا اجلونـة وراعي ا
هـرجان بـجانب وزيـرة السـياحـة رانيا وانتـشال الـتميـمي مديـر ا
هرجان . واستطاع ا شـاط ووزيرة الثقافة إيناس عـبد الدا ا
ـدينـة اجلـونة الـسـياحـية الـذي انطـلق ألول مرة في  2017
ـطـلــة عـلى الـبـحـر األحــمـر أن يـجـذب إلــيه كـبـار صـنـاع ا
وجنــوم الـســيــنــمــا الــعــرب واألجــانب وأن يــقــدم أحـدث
نـطقـة.وتقام ـنتـجة بـا األفالم ا
الـدورة الــثـالــثـة في
الـفـتـرة من 19
27 إلــــــــى 
أيـــــــلـــــــول
قبل. ا
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فرقة اجلالغي البغدادي على خشبة سوق عكاظ
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بريانكا شوبرا


