
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

”U¹ 5ÝU¹≠ œ«bGÐ

احـتـفت دائـرة ثـقـافة وفـنـون الـشـباب
في وزارة الــــشــــبــــاب عـــلـى مــــســـرح
نـاسبة يـوم الطفل الطـليعـة ببـغداد 
العراقي وبحضور تالميذ من مدارس
حــكـومـيــة واهـلـيــة وبـدات الـفــعـالـيـة
بعـزف النـشيـد الوطـني وقراءة سورة
الـفاحتـة عـلى ارواح شهـداء الـعراق 
الـقى بـعـدهـا مـديـر عـام الـدائـرة فـائز
طه الـعـبــيـدي كـلـمــة حتـدث فـيـهـا عن
(اهــــمــــيــــة وجـــود مــــســــرح الـــطــــفل
وفــعـــالــيـــاته في احلــيـــاة الــيـــومــيــة
والـثقـافـية ومـدى تاثـيـره على الـبيـئة
الــتـربـويـة والــتـعـلــيـمـيــة اضـافـة الى
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فيـلم كـوميـدي/مـوسيـقي وخرج من
احلـــفل بــالـــنــصـــيب األكــبـــر بــثالث
جـوائـز.وخـرج فـيـلم (ذي أيـرشـمـان)
لـلـمخـرج مـارتن سـكـورسـيـزي خالي
الــوفـاض في لــيـلــة مـخــيـبــة لـآلمـال
ـنـصـة الـبث الـرقـمي نـتـفـلـيـكس قـد
تـؤثـر عـلى فـرصـهـا في حـفل جـوائز
األوسـكـار في فــبـرايـر شـبـاط.ونـالت
الـشـبـكــة جـائـزة واحـدة فـحـسب في

{ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا - وكـــاالت- فـــاز
فـيـلم  1917 الـذي تـدور أحـداثه عن
ــيـة األولى وفـيـلم "ذات احلـرب الـعـا
مـــرة فـي هـــولـــيـــوود" (وانس آبـــون
آتــــا إن هـــولـــيــــوود) الـــذي تـــدور
أحـداثـه في الـســتـيــنـيـات مـن الـقـرن
ـاضي بأكـبـر جـائزتـ لألفالم في ا
حــفل تـوزيع جــوائـز غــولـدن غــلـوب
ـفــاجـآت األحــد في لـيــلــة حـافــلـة بــا
الـصـادمـة والـقــضـايـا الـسـاخـنـة في
مــــســـــتــــهـل مــــوسـم اجلــــوائـــــز في
على هـولـيـوود.وحـصل فـيـلم 1917 
جـــائـــزة أفـــضل فـــيـــلم درامـي ونــال
مـخـرجـه سـام مـنـديــز جـائـزة أفـضل
مـخــرج لـيـتـفــوق الـفـيــلم بـذلك عـلى
ـتــصـدرين لــلـتــوقـعـات الــفـيــلـمــ ا
”قـصـة زواج) “مـاريـدج سـتـوري) و
األيـرلـنـدي ذي أيـرش مـان) وكالهـما
من إنـتـاج شركـة نـتـفـلـيكـس.وحصل
فـــــــيـــــــلـم (وانس آبـــــــون آتـــــــا إن
هــولـــيــوود) الــذي أنــتـــجــته شــركــة
سوني بـيكـتـشرز عـلى جائـزة أفضل
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هـنـدس لـلـمرة األولى مع ـطـرب مـاجـد ا تـعاون ا
ـوسـيـقــار طالل في عـمل جـديــد بـعـدمـا إنـتـهى ا
ــهــنــدس من تـــســجــيل ألــبــومه اجلــديــد شــهــد ا
احلــــروف والـــذي يـــتــــضـــمن أغــــانٍ من أحلـــان
ـوسـيقـار طالل وإشراف خـالد أبـو منـذر وأكد ا
ـهـنــدس في بـيـان(إمــتـنـانه بــالـتـعـاون األول مع ا
وسـيـقار طالل وتـقد  4 أغـنيـات من أحلانه) ا
واصـفاً الـتـجربـة بالـرائـعة مـشـيراً إلى (أنه وقع
في غرام األغنـية منذ الـلحظة األولى عـند سماعه
كـلــمـاتـهـا وأحلــانـهـا). وعــبّـر عن تـفـاؤلـه بـالـعـمل
ـتـوقـع أن يـطرح أول  4 أغـنـيـات اجلـديـد. ومن ا
ـقـبلـة وتـتبـعـها من ألـبـومه خالل األيـام القـلـيـلة ا

بــاقي أغــاني األلــبـوم. األغــنــيـات األربـع الـتي 
طــرحـهـا من أحلــان الـدكـتــور طالل وهي شـهـد
احلـروف من كـلـمات بـدر بن عـبـداحملـسن يـاللي
أحـبك مـوت كــلـمــات فـهـد بن خــالـد جـفـن الـلـيل
كـلمـات بدر بن عـبداحملـسن حلظـة هواي كـلمات

دا السيف.

شــو).وحــصل اخملــرج مــنــديــز عــلى
جــــائــــزة أفـــضـل إخـــراج عـن فـــيــــلم
1917الـــــذي أنــــــتـــــجــــــته شــــــركـــــة
ثـل يونـيفـرسـال والذي ال يـضم 
مـعـروفـ وبـدأ عـرضه في الـواليـات
تحدة قبل عشرة أيام فحسب.وقال ا
منـديـز وقد بـدت علـيه الـدهشـة (هذه
مفاجأة كـبيرة.. أتمـنى أن يعني هذا
أن الـــــــــنــــــــاس ســــــــيــــــــذهــــــــبــــــــون
ــمـثل يــواكـ ـشــاهــدته).وحـصل ا
فـــيــنـــكس الــذي جـــســد شــخـــصــيــة
مثلـة رينيه زلويجر التي اجلوكر وا
ـغــنـيـة جـودي جـســدت شـخـصــيـة ا
جـــارالنـــد فـي فـــيـــلم (جـــودي) عـــلى
جـائـزتـي الـتـمـثـيـل في فـئـة الـدرامـا.
ـمـثل تـارون إيـجـرتـون بـيـنـمـا نـال ا
مـثلـة أكـوافيـنا جـائزتي الـتمـثيل وا
في فـــئــــة الـــكــــومـــيـــديــــا/األعـــمـــال
ـوسـيـقـيـة عن فـيـلـمي (روكت مـان) ا
والوداع ذا فـيرويل).وحـصل اخملرج
كوين تارانتـينو على جائزة أفضل
ســيـنــاريــو عن فـيــلــمه (وانس آبـون

سـبـاق األفالم بـعـدمـا ذهـبت جـائزة
ـثـلـة مـسـاعـدة لـلـورا ديـرن أفـضل 
عن دورها كمحامية طالق قاسية في
فــيــلـم (مــاريــدج ســتــوري).وفي أول
وسم اجلـوائز لم تنل حضور لـها 
منصة البث أبل تي في بلس التابعة
لـــــــشـــــــركــــــة أبـل أي جـــــــائـــــــزة من
الترشيـحات الثالثة لـها عن مسلسل
الـبــرنـامج الــصـبـاحي ذا مـورنــيـنج

آتا إن هـولـيوود) بـيـنمـا نال
ـمــثل بـراد بـيت جــائـزة أفـضل ا
ــــــثـل مــــــســــــاعـــــد عـن دوره في
ـمــثل الـكــومـيـدي الــفـيـلـم.وتـخــلى ا
البريطاني ريـكي جيرفيس الذي قدم
احلـفل لـلــمـرة اخلـامـسـة عن احلـذر
تــمــامــا وألــقى الــنـكــات الالذعــة عن
هـيـمـنـة مـنصـات الـبث الـرقـمي وعن
الـــتــــنــــوع وفــــضــــائح هــــولــــيـــوود
اجلــــنــــســــيــــة األمـــــر الــــذي قــــوبل
بــضــحـكــات مــتــوتـرة مـن مـشــاهــيـر
الصـنـاعة.وأعـربت باتـريـشيـا اركيت
الـتـي فـازت عن دورهــا في مـســلـسل
(ذا آكت) الـتـلفـزيـوني عن مـخـاوفـها
مـن تــصـــاعـــد الــتـــوتـــر في الـــشــرق
األوسط عقب مقـتل القائد الـعسكري
اإليـراني قاسـم سلـيـمـاني في ضـربة
أمريـكيـة.وفي سـباق الـتلـفزيـون كان
ــيــراث ســاكــســشن) من مــســلــسل ا
سلسل إنتاج شركة (إتش.بي.أو) وا
الـبريـطـاني الكـومـيـدي (فلـيـباج) من
إنتاج منصة أمازون أكبر الفائزين.

شـخــصـيـاتـهــا عـقـيل الــزيـدي وسـعـد
شعـبان وعـلي الغـزي وتدور احـداثها
عن الـبــيــئـة واالهــتــمـام بــنــظـافــتــهـا
واهـتــمـام الـطــالب بـدروسه  بــعـدهـا
ودة عرضا لـلباليه قدمت مدرسـة ا
تــضــمن الــعــديــد مـن الــلــوحـات
والــرقــصـــات الــتي جــســدهــا
ـدرسـة وهي تـدعو اطـفال ا
لـلـمـحـبة والـسالم . وفي

صــالح والـذي قــدم الــكــثـيــر من خالل
تد الكثر من جهوده مع الطفل الذي 
 40 عـامــاً مــؤكــدا (الـطــفل ودوره في
ـــســـتـــقـــبـل بـــبـــنـــاء ذاته وضـــرورة ا
االهـتــمــام به من اجل كــشف مــواهـبه
والــتــقــاطــهـا لــتــتــحــول الى مــفـردات

ثقافية وتربوية).
ــسـرح اجلـوال والـتي وقــدمت فـرقـة ا
حـــازت عـــلى الـــعـــديـــد من اجلـــوائـــز
هرجانات العربية مسرحية (عشرة با
عــلى عــشــرة) تــألــيـف مــاجــد درنـدش
واخــراج حــســ عــلي صــالح والــتي
سبق وان فازت بافـضل عمل مسرحي
ــهـرجــان الـزريــبـة بــتـونس وجــسـد
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ـية االردنـيـة ادارت االمسـيـة االدبيـة التـي أقامـها االكـاد
احتــاد الـكــتـاب واألدبــاء االردنــيـ لالحــتـفــاء بـ(اإلبـداع
ـشــاركـة: تـاال احلـسـيــني وسـالي الـزغـول الــشـبـابي) 
ـقـر ومـحـمــد سـكـر وفـراس كـنـعـان ومــحـمـود جـبـارة 

االحتاد في عمان.
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ــركـز الــكـاتـب الـعــراقي رئــيس ا
العـراقي للـتنـمـية االعالمـية تـلقى
تــــعـــــازي االوســــاط االعـالمــــيــــة
سائل والسياسية بوفاة شقيقه 
الــلـه تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.
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الـرسـام الــعـراقي ضـيــفـته قــنـاة (الـشــرقـيـة) مع قــريـنـته
الرسـامة يـادة العـبيـدي ضمن بـرنامج (اطـراف احلديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
rOŠ— 5 Š

ـاضـيـة مـلـتـقى سـنـا الـروائي الــعـراقي ضـيـفه اجلـمـعـة ا
ـوصل بـأمـسـيـة اقـيـمت في مـقـهى قـنـطـرة الـثــقـافي في ا
الثقـافي حتت عنوان(حـس رحيـم ساردا مخـتلفـا- لعنة

احلكواتي داال).
 fOLš qOKš

ــؤســـســة الــعـــربــيــة الـــكــاتب الـــعــمـــاني  صــدر له عـن ا
للدراسـات والنـشر كتـاب جديد بـعنـوان ( السجـينة  48)
ـتــوسط.وهـو الــكـتـاب يـقع في  88 صــفـحــة من الـقــطع ا

التاسع له.
r¼U½ bLŠ«

الـشاعـر العراقي ضـيفـته جمـعيـة الثقـافة لـلجـميع لـتوقيع
مــجــمــوعــتـه (كــوابــيس الــرجل اآللي) بــجــلــســة ادارهــا
الئـكة الـشـاعر جـاسم الـعلـي واقيـمت في مـقهى نـازك ا

ببغداد.
”dš_« bLŠ√

الشـاعر االردني صدرت له عن (اآلن ناشرون وموزعون)
مــجـمــوعــة شــعـريــة  بــعــنـوان (دو ري مي) تــقع في 97

صفحة من القطع الوسط وتضم ست قصائد مطولة.
U{— s¹dOý

صريـة اعلنت أنـها قررت الـتركيـز على السـينما مثـلة ا ا
ـيّزة السـيـما وأنـهـا تتـلـقى العـديـد من العـروض ألدوار 
ومختـلفة وذلك جعـلها تبـتعد عن الدرامـا التلفـزيونية في

السنوات األخيرة.
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الــزوج عـلى ذمـة الـتــحـقـيق). وقـال
ـغــنـيــة الـلــبـنــانـيـة مــديـر أعـمــال ا
جيجي المارا لـتلفزيون (إم.تي.في)
الـــلـــبـــنـــاني (إن عـــجـــرم أصـــيـــبت
بجروح طفيـفة لكنهـا هي وعائلتها
بـخـيــر). وبث الـتـلــفـزيـون مــقـطـعـا
راقبة مصورا مأخوذا من كـاميرا ا
ـغـنـيـة يـظـهـر عـمـلـية داخـل منـزل ا
الـتـسـلل إلى الـفـيال. وبـعـد احلادث
تـــضـــامن الــعـــديـــد من الـــفــنـــانــ
واإلعالمي مع عجرم وما تعرضت
له عائـلتهـا وتداول مـتابعـو عجرم
عـلى مــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
صــورة لـــهـــا وهي تـــضع ضـــمــادة
طـبــيـة عــلى ســاقـهــا الـيــمـنى بــعـد
احلادث كمـا أطلق معـجبوها وسم
(نـانـسي.. كلـنـا حدك) لـلـتعـبـير عن

دعمهم لها وألسرتها.
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ـنـزل حــاول رجل مـســلح الــتـسـلـل 
ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة نـانـسـي عـجرم ا
بهدف السطو عليه فجر األحد لكنه
لـقي حـتـفه بـالـرصـاص بـعـد تـبـادل
إلطالق النـار مع زوج عجـرم.وقالت
الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيــــة لإلعالم في
لـبـنـان(إن مـسـلـحـا مـلـثـما يـبـلغ من
العـمر  31 عامـا ويـحمل اجلـنسـية
الــسـوريـة اقــتـحم فـيـال نـانـسي في
مـنـطـقـة نـيـو ســهـيـلـة في كـسـروان
بـجـبـل لبـنـان بـهـدف الـسـرقـة لـكـنه
ـغنـيـة فادي فـوجئ بتـصـدي زوج ا
الـهـاشـم له ووقع تـبـادل إطالق نـار
ــهــاجم. ــقـــتل ا بــ االثــنــ أدى 
وأصـيـبت نـانـسي بـجـروح طـفـيـفـة
جراء احلادث فيما باشرت األجهزة
األمـنيـة حتقـيقـاتهـا وحتفـظت على

في العـمل أبق عيونك وآذانك مـفتوحـة على الشخص
ناسب. ناسب في الوقت ا ا
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استخـدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار نظرية إلى
واقع ملموس .

Ê«eO*«

 فرصة سـفر مع شخص تعرفه منذ زمن .يوم السعد
االربعاء.
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إنك تعـمل بجدّ رغم ذلك تـشعر كمـا لو أنّك ال جتني
شيئاً. 

»dIF «

الـطـاقة الـتي تـتـمـتع بهـا جتـعـلك تـتحـرّك بـسـرعة  ال
كن أن يجاريك أحد.
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ــشــاريـع الــطــويـــلــة األجل حتــتـــاج إلى وقت أطــول ا
لتجني ثمارها.
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ال تــنــظــر إلـى الــوراء  فــقط انــطـــلق إلى األمــام.يــوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

 لـديك حب مهم فـي حيـاتك حـافظ علـيه مـهـما تـتـطلب
االمر .
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حــبك لالســتــقالل يــجــعــلك شــخــصــا انــطــوائـيــا في
 . مشاعرك لكن ال تبالغ بذلك كثيراً

bÝô«

الــعـمـل يـحــتـاج الـى تـركــيـز اكــبـر مــنك.يــوم الـســعـد
. االثن

Ë«b «

احلــذر واجب لــكن الــعــمل أفــضـل وال تـفــقــد ثــقــتك
بنفسك.رقم احلظ  .8

¡«—cF «

ة اترك ذلك و  انت في وضع قلق بسبب عالقات قد
تفرغ للمستقبل.

 u(«
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اكـــتب مـــرادف ومـــعـــاني
الـــكــلــمـــات من اعــلى الى
ظـللة أسـفل في الدوائـر ا
حتـــصـل عـــلى الـــكـــلـــمـــة
طلوبة:(مدينة سورية): ا
 1-طراز سيارات يابانية

 2-الناظر
 3-حجز اجباري

 4-ماركة الكترونيات
 5-لفظ تبجيل
 6-ابناء االبن
 7-نهر اوربي
 8-بقايا االشياء
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الـثـقـافـة الـبــصـريـة الـتي يـزرعـهـا في
بعـدهـا القى نـفـوس وعقـول االطـفـال)
اخملـرج حـسـ علي صـالح كـلـمـة اكد
فيهـا على (اهميـة دور ووجود مسرح
ـــدارس) والـــدعـــوة الى الـــطـــفل في ا
(اقــامــة مــهــرجــانــات لــزرع الــفــائــدة
ـتــعـة في نــفـوس اطــفـال الــعـراق) وا
بـعــدهـا قـدم الــفـنـان مــؤيـد ابـو سالر
مــجــمــوعــة مـن االلــعــاب الــســحــريــة
واخلـدع الـبـصريـة ضـمت عـدة الـعاب
سـحـريـة اعـتـمـدت عـلى اخلـفـة والـتي
تــفـاعل مــعـهــا جـمــيع االطـفــال الـذين

غصت بهم القاعة .
من جهته حتدث الكـاتب جاسم محمد

tOK¦2 bŠ√ bIH¹ ‘ËdF « Ÿ«d
{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - فوجِئ
ـوت طــاقم عــمل (صــراع الــعــروش) 
ـشـاركـ في بـطـولته ـمـثـل ا أحـد ا
يالد. وهـو أندرو دنـبار عـشيـة عيـد ا
الــذي يـعــمل كــمـمــثل بــديل (دوبـلــيـر)
لـلــمــمـثـل ألـفي ألــيــنــز الـذي يــجــسـد
شـــخــصـــيــة ثـــيــون غـــراي جــوي في
ـســلـسل الـشـهـيــر فـقـد عُـثِـرَ أحـداث ا
عليه ميـتاً في شرق بلفـاست بأيرلندا
وسط غـمــوضٍ يـحــيط بـســبب وفـاته.
وهـــو ال يــزال في الـــعــقــد الـــثــالث من

واهب الفنية ذا العمر. و نعته وكـالة ا
إكـسـتـراز من مـقــرهـا في أيـرلـنـدا في
بـيـانٍ جـاء فـيه(إنـنـا نـشـعـر بـالـصـدمـة
واحلـزن لـرحـيل أنـدرو فقـد كـان لـديـنا
الــعــديـد من الــذكــريــات الـعــزيــزة مـعه
خالل الـسنـوات التي عـمل فـيهـا معـنا
ـواهـب لـدرجـة أنـنا لـقـد كـان مـتعـدد ا
استـطعـنا أن نسـتعـ به في أي مهام
وكــان مـؤديــاً مـوهــوبـا لــلـغــايـة وكـان
مـحــبـوبــا لـلـغــايـة وهـو مــا كـان يـدفع
شركـات اإلنتاج لـطلبه مـرارا وتكرارا).

منصة حفل جوائز غولدن غلوب
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{ لـوس اجنلوس  –وكـاالت - خطفت الـنجمة
ـيـة جـيـنيـفـر لـوبـيز األضـواء في مـهـرجان الـعا
(بـالـم سـبــرنك انـتــرنـاشـونــال فـيــلم فـاســنـفل)
ـــاضـي واخـــتــــارات فـــســــتـــانـــاً اخلــــمـــيـس ا
ستـرابلس من قماش الساتان الثقيل من توقيع
مــصـمم األزيــاء الــبـريــطـاني ريــتـشــارد كـوين.
ـمكن ان تكون موضة االقمشة ذات وكان من ا
ــة اال ان جـيــنـيــفـر الــورود قـد اصــبـحـت قـد
أعـادتهـا بـقوة فـتألـقت بالـفـستـان وعلق مـعظم
ـوضة في هـولـيـوود على الـفـسـتان نـقـاد ا

ـوقع الـفن.وأكـملت إيـجـابـاً وفـقـا 
لوبـيز اللوك بـتسريـحة شعر
مرفـوعة على شـكل كعكة
ـكياج فكـان خفيفا اما ا
يـتنـاسب مع الـفسـتان
الـــوردي الـــذي ســـرق
االضـواء وأجـمع عـليه

اجلمهور. نانسي عجرم تضع ضمادة على رجلها إثر حادث السرقة

جينيفر لوبيز

{ لنـدن - وكاالت- أصدر جنم مـوسيـقى البوب
الـكـنـدي جـاسـ بـيـبـر أول أغـنـيـة فـرديـة له مـنـذ
ـاضية لـيستـهل بها عودته أربعة أعـوام اجلمعة ا
إلى الـغــنـاء الــتي تـشــهـد إطالق ألــبـومـه اجلـديـد
والقيام بـجولة وبطولة سلسـلة وثائقية هذا العام.
وقـال بـيـبـر ( 25عـامـا) الـذي ذاع صـيـته عـنـدمـا
ـعجـبيه في الـشهر المح  كـان مراهـقا طـفولي ا
ـــاضي (إنه ســـيـــطـــلق خـــامس ألـــبـــوم له فـــي ا
 2020 وســـيـــكــون األول مـــنـــذ ألــبـــومه األخـــيــر
بربوس في ).2015 ويبـدو أن أغنية بيـبر الفردية
ـا لزوجته اجلديدة يـامي أو (لذيـذ) ستكـون تكر
هـايـلي بـالـدوين الـتي عـاد لـهـا بـعـد انـفـصال في
اضي.وكان بيبر ألغى جولة ترويج أللبوم العام ا
بربوس في  2017 قائال (إنه يحتاج راحة) وجلأ
وقع التـواصل االجتماعي إنـستجرام في العام
اضي للـحديث عن مواجـهته مشاكل عـميقة ا
اجلــــذور مـــعـــلـــنـــا (أنـه ســـيـــرجئ إنـــتـــاج
مـوسـيـقى جـديـدة). وعـلى الـرغم من أن
يامي سـتكون أول أغـنيـة فرديـة له منذ
فــتـرة فــإنه تــعــاون مع آخــرين مــنـهم
دي. جــيـه. خـالــد وإيــد شــيــران في
تـســجــيالت مــخـتــلــفــة في األعـوام

اضية. القليلة ا

هرجـان وزع مديرعـام الدائرة ختـام ا
شـهادات تـقـديـريـة لـلـمـشـاركـ بـهذه

االحتفالية .


