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اختار منظمو مهرجـان األقصر للسينما
األفــريــقــيـة فـي مــصــر فـيــلـم (صــنـدوق
الدنـيـا) للـمـخرج عـمـاد البـهـات للـعرض
في افـتـتـاح الـدورة الـتـاسـعة الـتـي تـقام

قبل. في شهر آذارا
الـفــيـلـم بـطــولـة خــالـد الــصـاوي ورانــيـا
يــوسف وبــاسم ســـمــرة وأحــمــد كــمــال
وصالح عبد الله وعمرو القاضي وعالء
ـهـرجان مـرسي ورابي سـعـد.ويـنـطـلق ا
الـذي تـنـظـمه مـؤسـسـة شـبـاب الـفـنـان
بالتـعاون مع وزارات الـثقافـة والسـياحة
هن السـينمـائية في واخلارجيـة ونقابـة ا
السادس من آذار ويـستـمر حـتى الثاني
ـهـرجـان عـشـر من الـشـهــر ذاته.يـرفع ا
هذا العام شعار (سينما أفريقية من كل
ــمـــثل الـــدنــيـــا) وحتـــمل الـــدورة اسـم ا
ـنـاســبـة مــئـويـة الـراحل فــريـد شـوقـي 
مـيالده.وقـالت اخملـرجـة عـزة احلـسـيـني
ــهــرجــان في مــؤتــمــر صـحــفي مــديـر ا
ـــاضـي (إن الـــدورة اجلـــديـــدة األحـــد ا
ـسـابـقات ستـعرض 90 فيـلـمـا ضمن ا
الـرســمــيـة واألقــســام اخملـتــلــفـة.ويــكـرم
هرجان مـجموعـة من الفنـان وصناع ا
ـمـثل وعارض السـيـنـمـا في مـقـدمـتـهم ا
ــمـــثـــلــة األزيــاء جـــيـــمي جـــان-لـــوي وا
الـفـرنـسـيـة من أصـول أفـريـقـيـة مـيـمـونة
ــصــري عــمــرو عــبــد ــمــثل ا نــديــاي وا
صـرية زيـنة).ويـصدر مـثلـة ا اجللـيل وا
ــهــرجــان كــتــابــ أحــدهــمــا بــعــنـوان ا
عـاصرة وسـينـما (السـينـما األفـريقـيـة ا
الشـتات) من تـألـيف أجنالي
برابـهـو واآلخر بـعـنوان
(سـيـنــمـا الــتـحـريك
في أفريقيا) من
تــــــــــألــــــــــيف
مــــحــــمـــد
غـزالة.
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ـمــثـلـة الــعـراقــيـة شـاركت بــدعـوة من وزارة اخلــارجـيـة ا
ــؤثـرين الـعــرب الـذي عـقـد في الـبـريــطـانـيـة فـي مـؤتـمـر ا

العاصمة لندن.
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مثلة السورية انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل ا
(بــروكـار) مع اخملــرج مــحـمــد زهـيــر رجب بـدور لــيـلى و
ـسـلــسل (بـاب احلـارة) تـبـاشــر بـتـصــويـر مــشـاهـدهــا 

مجسدة شخصية تركية .
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ــطـــــــــــرب الـــســـوري كـــــــشف عن عـــنــوان أغـــنـــيــته ا
اجلـديـدة إذ نـشـر عـبـر صـفـــــــحـته اخلـاصـة عـلى أحـد
مــواقـــــــع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي بــوســـــــــتـر األغــنــيـة
ـعـنـونـــــــــة (نـاس كـتـيـر) كـلـمـات مـحـمـد بـاز  أحلـان ا

طالل الداعور.
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ــؤســســات خــيــريــة ســتــشــرف عــلى
تـوزيـعهـا مـؤسـسة دوغالس اخلـيـرية
بـيـنـمـا لم يشـمل كـيـرك ابـنه مـايكل في
ـــؤســـســـات الـــوصـــيـــة. ومن ضـــمن ا
اخليـرية الـتي كشفت عـنهـا الصحـيفة(
جـامـعـة سـان لــورنس ومـعـبـد ويـست
وود سـيــنـاي ومـسـرح كـيـرك دوغالس
في كـولـفـر سـيـتي مـسـتـشفـى األطـفال

في لوس أجنلوس).

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - بــعــد
فترة على وفاته  الكشف عن وصية
ي الـراحل كـيرك دوغالس ـمـثل العـا ا
والتي قـرر فيهـا وهب ثروته الضـخمة
كـلهـا للـمؤسـسات اخلـيريـة بينـما لم
ـــمــثل مـــايــكل يــتـــرك شــيـــئــا البـــنه ا
دوغالس. وبـحـسب صـحيـفـة (مـيرور)
البريطانيـة فإن ثروة كيرك التي تقدر
بـ61 مـــلــــيـــون دوالر ذهــــبت كــــلـــهـــا
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ـسائي) وتـضـمنـت األغنـيـة بعض ا
الــنـــصــائح الـــهـــامــة لـــلــوقـــايــة من
الفيروس في إطار كومـيدي. ويلينا
مــالـيـشــيـفـا هي بــاألسـاس طـبــيـبـة
وتــقــدم بــرنـــامــجــاً حـــول الــصــحــة
العـامة من ب األشـهر في الـقنوات
الـــروســـيـــة مـــنـــذ عــام 1997 وهي
أســـتــــاذة في جــــامـــعــــة مـــوســــكـــو

احلكومية لطب األسنان. 

{ مــــوســـــكــــو - وكـــــاالت - قــــدمت
اإلعالمـيـة الـشـهـيـرة في الـتـلـفـزيـون
الروسي يلينا ماليشيفا باالشتراك
ــــســـرحـي واإلعالمي ـــمــــثل ا مـع ا
إيـفــان أورغـانت أغـنـيــة تـزامـنـاً مع
انــتــشــار فــيــروس (كــورونــا) تــقـول

كلماتها: (ال تسعل يا صديق). 
جــاء ذلك من خالل الــبــرنــامـج الـذي
يـقدمه أورغـانت بـعـنـوان (أورغانت
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ـطـربـة الـلـبـنـانـية هنـأت ا
زمـيـلــتـهـا نـوال الــزغـبي  
ــطـــربــة جنـــوى كــرم في ا
عيـدها الـذي صادف امس
26 شـــــبــــــاط وذلك عــــــبـــــر
حسـابـهـا اخلـاص عـلى أحد
مـواقع الـتواصـل اإلجـتمـاعي
قــائـــلــة(كل ســـنــة وانت بـــخــيــر

الي وبتـشـعي جنـومـيـة ومالـكـة قـلـوب ا
وايــامك حب وســعــادة بــحــبك).وبــدورهـا
ردّت كرم على مـعايـدة نوال قائـلة( دخيل
هـالــنـجــمـة الـلـي بـتــلـمع مــثل الـذهب وكل
وجــوهــا ذهب مـــثل قــلــبـــهــا). و ســبق أن
عبّرت كرم عن تقديرها اللزغبي في تعليق
سابق عبر حسابهـا اخلاص معتبرة إياها

بأنها (فنانة شبعانة جنومية).

تعتمد على الواقع وتتجنب االعتماد على اخليال .يوم
السعد االربعاء.
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تـتميـز بالثقـة بالنـفس واحلماس الزائـد كما تـستطيع
قيادة األخرين.
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تبدي أعـلى درجات ضبط النـفس في مختلف جوانب
احلياة.رقم احلظ 9.
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جتـيـد الـتـعامـل مع مخـتـلف األشـخـاص كـمـا تـتـمـيز
. بالطموح والغرور أحياناً
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 مهـمـا كـانت الـفـتـرة التي تـعـيـشـهـا تمـر بـتـنـاقـضات
ستجد الراحة في النهاية.
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نـاقشة تتـميـز بعـنادك والتـمسك بـالرأى مـع عنـد ا
رقم احلظ  6.
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تـعاون الشـريك يعد بـداية للـتغيـر و لعالم مـفتوح على
جميع االحتماالت . 
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تــركــز عـلـى عـمــلك وتــكــون في حــالــة مـزاجــيــة غــيـر
عادية.رقم احلظ 7.
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ــرح.يـوم جتــني فــوائــد عــمــلك الــشــاق. حــان وقـت ا
. السعد االثن
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ان ما تفعـله ال يستلزم أهـمية كبيـرة. قد يتراجع أحد
الزمالء وستكمل مهامه.
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قبلـة حتسن مادي ومـنصب جديد قد تشـهد الفتـرة ا
في عملك 
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 سـتــكــون هــنــاك بــعض الــضــغــوط في الــعـمـل. وقـد
جتذبك هواية جديدة.
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23-29= عـــــــــــامل وســـــيــــط لـــــلــــدودة

الكبدية
29-35= جزيرة اوربية

35-41= جمهورية اسالمية اوربية

عازف الكـمان العراقي حتـتفي به جمعيـة الثقافـة للجميع
قبل . في امسية تقام مساء السبت ا

ي االردني قـدم امس االربـعاء مـحاضـرة بعـنوان االكاد
(الـذكـاء االصـطـنـاعي: آفـاق مـسـتـقـبـلـيـة حلـوسـبـة الـلـغـة
ـوسـم الـثـقــافي الـســابع والـثالثـ الــعـربـيــة) ضــــــمن ا

جملـمع الـلغـة الـعربـيـة األردني بالـتـعاون مع مـبادرة (ض)
في مقرّ اجملمع .

الـتـشـكـيلـيـة الـعـراقـيـة تـشارك في
مـعـرض التـشـكيـليـات الـذي تقـيمه
دائـرة الـفـنـون الـعـامـة في الـتـاسع
مـن اذار اجلــــاري  تـــزامــــنــــا مع

رأة. اعياد ا

جـمـوعته الـقـصصـية اجلـديدة الـقـاص االردني أحتـفى 
(أطر) بـجلـسة ادارهـا الشـاعر رضوان الـزواهرة اقـيمت
ــلك عــبــد الــله الــثــقــافي في امس االربــعــاء في مــركــز ا

الزرقاء.
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ـلتقى اضي ا القـاص والكاتب الـعراقي ضـيفه الثالثـاء ا
اإلذاعـي والـتــلــفـزيــوني في مــحــاضـرة بــعــنـوان (اهــمــيـة
اخلـطـاب الـثـقـافي واإلعالمي الـعـربي الـكـردي ودوره في
تــمـتـ وحـدة الـبالد) بـجـلــسـة اقـيـمت في اإلحتـاد الـعـام

. لألدباء والكتاب العراقي

نوال الزغبي

ـنـشور عـلى ـسـلـسل نـفس ا فـريق ا
وســائل الـتــواصل االجــتـمــاعي.وقـد
اُنــتـــجت 10 مـــواسم من مـــســـلــسل
فــــريـــنـــدز الــــذي بث ألول مـــرة عـــام
1994 واســتـــمــر حــتى عــام 2004.
وشـاهـد احلـلـقـة األخـيـرة مـنه 52.5
ـتحدة مليـون مشاهـد في الواليات ا
فقط ما جعلها احللقـة التليفزيونية
األكـــــثـــــر مـــــشـــــاهـــــدة فـي الـــــقــــرن
سلسل منذ ذلك العشرين.واجتذب ا
شاهدين احل جماهير كـبيرة من ا
الـــشــــبـــاب عــــبـــر خــــدمـــة شــــبـــكـــة
نــتـفــلـيــكس.كـمــا كـان أفــضل عـرض
مـشـاهـد في بــريـطـانـيـا وثـاني أكـثـر
بـرامج شبـكـة نتـفلـيـكس شعـبـية في
ـتحدة عام .2018وكَثُرت الواليات ا
الـــشــــائــــعــــات عـن لم شــــمل فــــريق
ـسـلـسل بـعـدمـا نـشـرت أنـيـسـتـون ا

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - من
ـسـلـسل ـقـرر أن يــلـتـقي أعـضــاء ا ا
األمريكي الشهير االصدقاء (فريندز)
مرة أخرى إلنتـاج حلقة خـاصة بعد
مـرور أكــثـر من  15عـامــا من انـتـاج
اجلزء االخـير من الـسلـسلـة.وستبث
ــبـاشـر احلــلـقـة عــلى خـدمــة الـبث ا
لـشــبـكـة اتش بـي أو مـاكس في أيـار
قبل وسيعلن عن اليوم احملدد في ا
وقت الحـق.وســــــيــــــشــــــارك جنــــــوم
سـلسل الـسته جـينـيفـر أنيـستون ا
وكــورتـــيــني كــوكـس ولــيــزا كــودرو
ومات ليبالنك ومـاثيو بيـري وديفيد
ــيــر في هــذا الــعــمل.وقــد أكـد شــو
مـاثـيـو بــيـري اخلـبـر في مـنـشـور له
عـلى مــوقع إنـسـتــغـرام قـال فـيه (إن
األمـر يــحـدث) وبــجـانــبه صـورة من
التسعـينيات. ثم شارك بـقية أعضاء

مــاكس مـن احلــصــول مــؤخــرا عــلى
ــلـــكـــيــة جلـــمــيـع مــواسم حــقـــوق ا
مـسـلـسل فــريـنـدز مـقـابل مـبـلغ 425

صــورة لـلـمــمـثـلــ مـعـا عــلى مـوقع
إنـــــســـــتـــــغـــــرام في كـــــانـــــون االول
ـاضي.وتمـكـنت شـبـكة اتش بي أو ا

مـليـون دوالر أمـريـكي.وقـال مـسؤول
احملـتـوى الـرئـيـسي لـلـشـبـكـة كـيـفن
رايــلي (أعــتــقــد أن هــذا ســيـكــون لم
ـسـلـسل إذ ســنـلـتـقي شـمل فــريق ا
مـــرة أخـــرى بـ ديـــفـــيـــد وجـــنـــيـــفــر
وكـورتـني ومــات ولـيـزا ومـاثـيـو في
حلقة خاصـة على شبكة اتش بي أو
مــاكس سـتُــضم إلى جـانـب مـكــتـبـة
جـــــــمـــــــيع مـــــــواسـم مــــــســـــــلـــــــسل
فريـندز).وأضـاف رايلي (أن حـلقة لم
الشمل اخلاصة ستـكون حدثا زمنيا
ـيــزا إذ سـيـجــتـمع فـيه مــسـلـسل
فــــريـــنــــدز بــــجـــمــــاهـــيــــره بــــشـــكل
مــبـاشـر).وتــشـيــر تـقــاريـر أن جنـوم
ــســلــسل ســيــشــاركــون في إنــتـاج ا
احلــلــقـة اخلــاصــة.وبـحــسب شــركـة
فـارايتـي لإلنتـاج اإلعالمي فـإنه من
ــثل عــلى ــتــوقع أن يــحــصل كل  ا

 2.5مــــــلـــــيـــــون دوالر
نــظـيــر مــشـاركــته في
احلـــلــقـــة اخلـــاصــة
التي سـتكـون متـاحة
عـــنـــد إطالق خـــدمــة
ـباشـر لشـبكة البث ا
اتش بي أو مــاكس.
وكـــانت ردود فـــعل
ـســلـسل عـشــاق ا
إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــة
ومـبــتـهــجـة عـلى
وســــــــــــــــــــــــائــل
الــــــتــــــواصل
االجتماعي
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1-8= دولة اوربية

ثل كوميدي مصري  =15-8

15-23= مـــخـــتـــرع مـــحـــرك االحـــتـــراق

الداخلي

انـطـلق من الـرقم 1 مع مـعـانـي ومـرادفات
الـكـلمـات الـتي تـشـتـرك مع بعـضـهـا بـأخر
حــرف من كل كــلـمــة لــتــكـمـل مـا بــعــدهـا.
طلوبة: االرقام اخملتارة تشير الى الكلمة ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يــــواصل اخملــــرج صــــاحـب بـــزون
ـسـلـسل اجلـديد تـصـويـر احداث ا

(بغددة).. 
والــعــمل تــراثي كــومــيــدي بـقــالب
اجـتـمــاعي من الـبـيـئــة الـبـغـداديـة
يــنـتــقـد الــواقع بـقــصـصه الــشـتى
التي تـنفصـل عن غيرهـا بعنـوانها
ــر ابــطـال ومــضــمــونـهــا  حــيث 
ـــــخــــتــــلف الــــقــــصص احملــــلــــة 
ـوقع دنـيـا فن والــصـراعـات وفـقـا 
ويــحـــاول مــخــتــار احملــلــة والــذي
يـجـسـده الـفـنـان سـامي قـفـطان ان
يـــنــصح أهــالي احملـــلــة ويــجــســد
ــمــثــلـ :خــضــيــر ابـو ادوارهم  ا
الــعـــبــاس  مـــنــاف طـــالب ثـــامــر
الـــشـــطـــري لــــؤي احـــمـــد بـــاسم
الـبـغدادي  عـلي فـرحـان مـرتضى
حيـاة حـيـدر اماني عالء حـنـيص 
وعدد من ضـيوف الـشرف . تـأليف
حــمــزة الـــشــمــري و مــجــبل الزم .
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ــنــاســبــة مـرور  23عــامـا عــلى رحــيل
طرب الرائد ريـاض احمد اقامت فرقة ا
ــتـحـف الـبــغـدادي حــفال اســتـذكــاريـا ا
ـــشــاركــة الـــفــرقــة لــطــائـــر اجلــنــوب 
وسـيـقيـة الـتابـعة لـلـمتـحف وعدد من ا
ـواهب الـتي تـؤدي اغـاني االصـوات وا

الراحل . 
ـوســيـقــيـة لــلـمــتـحف رئــيس الــفـرقــة ا

البغـداد مكـصد احللي قـال لـ ( الزمان )
انـنـا ( يـســرنـا وبـكل فـخـر ان نـسـتـذكـر
الــيــوم ذكــرى رحــيل الــفــنــان الــعــراقي
الـــكـــبـــيــر ريـــاض احـــمـــد الـــذي عـــرفه
اجلــمــهــور بــاغــانــيــة ومــواويــله الــتي
مــــازالت حـــاضـــرة الى يـــومـــنـــا هـــذا )
واضاف ( الفنان رياض هو عبد الرضا
مزهر  ولـد في جنوب مـحافظـة البصرة
ـتـلك حــنـجـرة رحل مــبـكـرا. والــراحل 
وصــــوت يــــطــــرب
الـقــلـوب ويــسـحـر
كل من يستمع الى
اغــــانــــيـه وكــــانت
بــدايـاتـه مع فــرقـة
سـرح العـسكري ا
في الــــعـــام 1971
بصحـبة مجـموعة
مـن الـــــفـــــنـــــانــــ
وعــرفه اجلــمــهـور
بـــاغــنـــيـــة صــورة
الـتي قـدمـهـا كاول
اغـنـيـة في االذاعـة
وهي من كـــلـــمــات
عـــريــــان الـــســـيـــد
خـــــــلـف واحلـــــــان

كـوكب حـمزة  وسـرعـان مـاشـكل ثـنائي
لـحن الكـبيـر جعـفر اخلـفاف يـز مع ا
حــــيـث قــــدمــــا اروع االغــــاني  وكــــانت
مـحـطـته االولى الـبـصـرة حـاضـنـة الـفن

.( والفنان
ـطرب جـواد مـحسن الـذي شارك وقال ا
ــتـــحف فـي االســتـــذكـــار  بـــدعــوة مـن ا
الـــبــــغـــدادي اشـــارك الــــيـــوم فـي حـــفل
استذكار الراحل ريـاض احمد واجلهود
مـشــكـورة لـلــفـنـان مـكــصـد احلـلي الـذي
يــبــادر دومــا الحــيــاء الــتــراث الـعــراقي
عموما والبغـدادي خصوصا  ويسرني
الـيوم ان اشـارك بـاغـنيـتـ وهي مـجرد

كالم واحبك ليش ماادري).
واضـــــــاف (ســــجـــلت ثـالث اغـــاني هي
قــطــار الـــعــمــر كـــلــمــات عـــدنــان هــادي
وجـــودت الــــتـــمــــيــــمي واحلــــان طـــالب
القـرغـولي واعدت صـيـاغتـها مـوسـيقـيا
كذلك اغنـية حسبه جـيبني كـلمات عادل
مـــحـــــــسـن واحلـــان عـــبــــاس مـــحـــسن
والـثــالـثـة مــو حـلـوه مـنك كــلـمـات كـر
خـــلــــــيل واحلـــان عــبـــد الــرحـــمن عــلي
واغـنـيـة وطنـيـة ارفع راسك انـت عراقي
كـلــمـات حـيــدر الـسـاعــدي واحلـان زيـاد

االمير).

ــوهــوب ــطـــرب ا وشـــارك في احلــفـل ا
يوسف الربيعي باغنية سلم سالم وقال
لـ(الزمان)(يـعد رياض احـمد من مدرسة

الــــــراحـل داخل حــــــسـن حــــــيث
اخـتص بـطـور احملـمداوي
وهــــــو مـن االصـــــوات
ــمـيـزة الـعــراقـيـة ا
وكــــــــــان كــــــــــر
الـــنــــفس ودمث
االخـــــــــــــــــــــالق
وشــــجــــعــــني
واكــــــرمـــــــني
اكـثر مـن مرة
ويــســرني ان
اشارك بـحفل
اســــتــــذكــــاره
بــــــــعــــــــدد من

اغانيه ).
وقـال الـشـاعـر
طه الـبـصـري
(الـــــــــــــــراحـل
بالـنـسـبة لي
لــيس مــجـرد
مطرب بل اخ
وصـــــــــــــديـق

وانـســان وانـا مـحـظــوظ حـ كـتـبت له
عدة اغاني منهـا مرة ومرة ومجرد كالم
ـيـزة من االغـاني الـتـي صـارت هـويـة 
لـلراحل كـذلك اغـنـية انت الـبـادي وسلم
سالم وهو مـطرب شـامل وليس
مقـلد. واليـسعـنا الـيوم اال
ان نـبـتـهل لـلـباري ان
يــــتـــغـــده رحــــمـــته
الواسعة وشكرا
لـــــلـــــمــــتـــــحف
الـــبــــغـــدادي
الـذي يــعـيـد
لـــنــــا تـــراث
ـــطــــربـــ ا

الراحل ).

رياض اجمد


