
اال انـــني ال اســـتـــطـــيع ذلك فـــمـــشــاكل
الــنـاس تــعــيش مــعي طـوال  24ســاعـة
سـواء من خـالل الـبــرنـامج او من خالل
مـــــواقع الـــــتـــــواصـل االجـــــتـــــمـــــاعي 
فــاهـتــمـامي بــهـمــوم الـنــاس يـجـعــلـني
ـشـكــلـة واجتـاوب مـعـهم حـتى اعـيش ا

في مشاكلهم الشخصية.
×كلمة اخيرة?

ـــديـــنـــة) انـــا دائـــمــــا اقـــول في (اهـل ا
:بالوحدة والـتعاون والتـكاتف نعبر كل
االزمات وبالـفعل نـحن نحـتاج للـتعاون

لنعبر كل االزمات.
×وكــــان الـــبـــزازمـــنح  الـــســـيـــاب قالدة
االبـداع الذهـبـيـة التي تـمـنح لـلمـبـدع

ـتـميـزين  واالعالمـيـ والـريـاضـيـ ا
ووصــفــهــا (بــابـنــة الــشــعب والــصـوت
الشجاع واالعالمية التي فرضت نفسها
بقوة عبر التزامهـا بقضايا الشعب عبر
ديـنة). واناب تـميـز اهل ا برنـامجـها ا
مـديـر مـكاتـب الشـرقـيـة نـيـوز في عـموم
الــعـراق عـبــدالـســمـيع عــزاوي لـتـقــلـيـد
الــســـيــاب بــالــقالدة خـالل بث مــبــاشــر
اضي  ديـنة) السبت ا لبرنامج (اهل ا
لـيــتم خالل الــبـرنـامـج االعالن عن مـنح
الـبـزاز قالدة االبـداع الـذهـبـيـة لـعـزاوي
ـــثـــابـــر والـــصـــبــور واصـــفـــأ ايـــاه بـــا

واخللوق.
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ـــنـــصـــرم الـــرابـع وشـــهـــد الـــســــبت ا
منـافسـات قويـة ب ثـمانـية مـشتـرك

ينتـمون لفـرق محمـد حماقـي  اليسا 
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ـــنــــافـــســـات في الـــنـــصف اشـــتـــدت ا
ـوسمه الـنهـائي لـبـرنامـج (ذا فويـز) 
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يــوسف انــا حــنــيت والــتي اســتــطــاع
وبفضل اجلمـهور ان يحجـز اول مقعد
تـسابـق وغنى عـاصي احلالني مع ا

باغنيته حبيب القلب.
ـنـافـسـة الى ثـنـائي الـيـسا وانـتـقـلت ا
خـالـد حلـمي وهـاله مـالـكي وقدم االول
اغنـية جبـار لعبـد احللـيم حافظ بيـنما
قـدمـت هـاله اغــنــيـة مــتــفـوتــنــيش انـا
لـوحــدي واسـتـطــاعت ان حتـصل عـلى
تــصــويـت اجلــمــهــور واالنـــتــقــال الى
ــرحــلــة االخــيــرة وغــنت الــيــســا مع ا

متسابقيها اغنية يامرايتي.
نـافـسة الى مـحـمد حـماقي وانـتقـلت ا
والــذي شــهــد مــنـــافــسه صــعــبــة بــ
ـغـربي اجلـزائــري حـسـ بن حــاج وا
عـصــام سـرحـان  الــذي كـسب اصـوات
اجلــمــهــور لــلــصــعــود الى نــهــائــيـات

قبل. السبت ا
واخــــيــــرا جــــاء دور الــــصــــوت الـــذي

عــــــاصـي احلالنـي واحـالم وبــــــلــــــغت
رحلة القبل نافسة اشدها الجـتياز ا ا
االخــيــرة من الـــبــرنــامـج الــذي حــظى
بـــاهــتـــمـــام اجلــمـــهـــور الــذي حـــضــر
نـافـسات في سـتديـوهات ام بي سي ا
ـشـاهدين بـبيـروت فـضال عن ماليـ ا
من كـافـة انـحـاء الـوطن الـعـربي الـذين
ـــنـــافـــســـات ولم تـــتـــوقف تـــابـــعـــوا ا
االتــصــاالت لـتــرشـيح هــويـة االســمـاء
ــرحـــلــة االخــيــرة الــتي تــاهـــلت الى ا
والـــتـي ســـتـــتـــنـــافس عــــلى الـــلـــقب 
ـنافـسه بـ مـتـسـابـق وانـحـصـرت ا
فـــقط مـن كل فـــريق وكـــانت الـــكـــلـــمـــة
درب في للجـمهور بـعد انتـهاء دور ا
تسـابق وانقاذهم   وبدات اختيار ا
ـنــافـسـة بـ الـتـونـسـيـة آيه دغـنـوج ا
والـكويـتي يـوسف الـسلـطـان من فريق
عـــاصي احلالني وقــدمـت ايــة اغــنــيــة
اسـال روحك الم كــلـثـوم بـيـنـمـا اخـتـار

تــتــنـــافس عــلــيه احالم في اخــر
حـــلــقــات احــلى صــوت وبــدات
ـتــســابــقه الـعــراقــيــة دمـوع ا
حتــسـ  الـتـي غـنت اغــنـيـة
مــــرنـي وتــــفــــاعـل مــــعــــهــــا
اجلــــمــــهــــور فــــيــــمــــا قـــدم
منافسهـا فيصل االنصاري
اغـــنــيـــة مـــتــيـم بــالـــهــوى
وحــــصـــــلت دمـــــوع عــــلى
تصويت اجلمهور لتنتقل
الى الـنهـائـيات واشـتـركا
مــعـا بــاداء اغـنــيـة احالم
مسـتـغرب لـيسـدل السـتار
عــلى مــنــافــســات الـنــصف
الــنــهــائي الــتي ســتــشــهـد
مـــــنــــــافـــــسه حـــــاده بـــــ
ـتـسـابـقـ االربـعه لـنـيل ا
لــــــــقـب احــــــــلـى صــــــــوت

وسمه الرابع .
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الناقـد العراقي تـلقى تعـازي االوساط االدبيـة والصحـفية
لوفاة  جنله علي  سائل الله ان يسكنه فسيح جناته. 

الفنـانة التـونيسيـة لطيفـة تعاقدت
على بـطولة مسلسل اذاعي جديد
عــنــوانه (رابـع جــار) ســيــبث في
شهـر رمضان وسـتقوم بـتسجيل

قبلة. حلقاته خالل االيام ا
 w «Ë q U½ błU  
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ـنـاسـبـة ـصــريـة اقـامت احـتـفـاال في مــنـزلـهـا  ـمـثـلـة ا ا
االنـتــهـاء من تـصــويـر مـســلـسل (لــلـحب فـرصــة أخـيـرة)

بحضور كل القييم عليه.
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اخملــرج الـعــراقي تــلــقى تــهـاني زمـالئه حلـصــده جــائـزة
ـسرح أفـضل اخـراج في مـهـرجـان ام الـعـرائس الـدولي 
ــمـثل صــادق عــبـاس االطــفـال في تــونس كــمــا حـصــد ا

ثل. جائزة أفضل 
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اخملــرج االســبـاني أســتــاذ صــنـاعــة الــفــيـلم فـي الـكــلــيـة
األسـتـراليـة بـعـمـان  عرض فـيـلـمه (أنت أسـطـورية) في
قاعـة غالب هلـسة في رابـطة الـكتـاب األردنيـ بدعوة من
ــســرح والــدرامـا في مـنــتــدى الــنـقــد الــدرامي وجلــنـة ا

الرابطة .
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ـســتـشــار االقـتــصـادي األردني احــتـفى اخلــبـــــــــيــر وا
ـاضي بـكــتـــــــــابه (خـارطــة الـتــجــارة الـدولــيـة) االحــد ا
بـجـلـسـة اقـيـــــمت بـدعـوة من مـنـتـدى الـفِـكْـر الـعـربي في

عمان.
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الذي يـخوض جتـربة اإلنـتاج ألول مرة
ــســلــسل. أمــا الــفــنــان يـحــيى بـهــذا ا
الــفــخــراني حــصـل تـقــريــبــا عــلى 27
ملـيـون جـنـيه مـقابل بـطـولـة مـسـلسل
بــاحلــجم الــعــائــلي.وتــقــاضى مــحــمـد
هــنــيــدي 30 مــلــيــون جــنــيه أجــرا عن
أخوذ عن قصة مسلسل أرض النفاق ا
يوسف الـسباعي والـتي قدمهـا الفنان
ــــــــهــــــــنــــــــدس فـي فــــــــيــــــــلم فــــــــؤاد ا
سيـنمـائي.وحصـل أميـر كرارة أجر 20
مــلـيـون جـنـيـه وذلك في اجلـزء الـثـاني
من مـسلـسل كلـبش بعـدما حـقق اجلزء

اضي. األول جناحا خالل العام ا
وتسـاوت أجور عدد من الـفنـان حيث
حـصل كل مـنـهم عـلى مـبـلغ  15مـلـيون
أجــــرا عن عـــمـــله الــــذي يـــقـــدمه خالل
ــقـبل ومــنـهم مـوسم درامــا رمــضـان ا
ياسر جالل عن مسلسله رحيم وعمرو
يـــوسف عن مــســـلــسل طـــايع وظــافــر

عابدين عن ليالي أوجيني.
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نـتجة لــمسلسالت حاولت الشـركات ا
رمــــضــــان 2018 أن تــــخــــفض أجــــور
ـشــاركـ في األعـمـال الـتي الـنـجـوم ا
ــــــوسـم الــــــدرامي تـــــــعــــــرض خـالل ا
ـقبـل لـلتـغـلب عـلـى قرار الـرمضـانـي ا
غــرفـة صـنــاعـة اإلعالم والـذي أوصت
ــوجـــبه الــقــنـــوات الــفــضـــائــيــة أال
ــسـلـسـل الـذي تـقـوم يـتــجـاوز سـعـر ا
بشـرائه مبلغ 70 ملـيون جـنيه وحتى
يــتـمـكــنـوا في تــسـويق مــسـلــسالتـهم
للـقـنـوات الـتي تلـتـزم بـتـنفـيـذ الـقرار

وحصل مـحمـد رمضـان على مـبلغ 45
مليون جنيه مقابل تعاقده على بطولة
مـسـلـسل نسـر الـصعـيـد وفـقا لـلـموقع
االلـكـتـروني الـذي نـشـر اخلـبـر.بـيـنـمـا
حـــصل الـــفــنـــان عــادل إمـــام عــلى 40
ــنـتــجـة مــلــيـون جــنـيه مـن الـشــركـة ا
ـســلـســله عـوالم خــفـيـة والــذي يـعـد
الـتـعاون األول لـه مع جنلـه رامي إمام

 حذار الذهاب بعيداً في السلبيات واضبط التشكيك
في عالقتك.رقم احلظ.2
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الـتـماريـن الـيـومـيـة تسـاعـد عـلـى خـلق راحـة نـفـسـية
فتكون أكثر حيوية.
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 حلـسن احلـظ أن األمـور تـهـدأ فــتـشـعــر بـاالنـفـراج
جتد احللول. رقم احلظ.3
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عطيات حولك وبآخـر رأي تسمعه فتغيّر تتأثر بـكل ا
االجتاه ثم تتراجع.
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هني وقد  يسود جـو من التفاهم محيـطك العائلي وا
حتررت من بعض القيود .
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 حــاول أن حتـافظ عــلى مــعـنــويــاتك وثــقـتك بــالــنـفس
وتبقى واقعياً في كل الظروف.
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ترتاح نفـسياً وصحيا. غياب الثقة بينك وب الشريك
سببها االنانية.
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ـعـامــلـة اخلـاصـة حـافـظ عـلى أسـرارك وعالقــاتك وا
يّزك بها الشريك عن اآلخرين . التي 
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الـشـراكة في الـعمـل سالح ذو حدّين لـذا يـستـحسن
أن تبادر الى حتديد الشروط .
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ـتـرددة. احـزم أمرك ال تـكن من أصـحـاب الـقرارات ا
وسر بخطاك للمحافظة على رشاقتك.

Ë«b «

بـادر الى مـعـاجلـة االمـرقـبل تـفـاقـمه ولـيـكـون ميـزانك
. دقيقاً
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تـتابع بـدقـة ما يـحـصل حـولك وتتـوصل إلى الـنـتائج
وتفرض أسلوبك على اآلخرين .

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC « WLKJ «

اشـــطـب مـــرادفـــات الــــكـــلـــمـــات
كن شـطب احلـرف اكـثر ادنـاه
من مـرة لــتـحــصل عـلـى الـكــلـمـة

طلوبة (عاصمة عربية): ا
االجـــــرام  –ســــــبــــــورت كـــــوال-
الـصـومـال  –جــنـوب افـريــقـيـا –
االهـرامات  –سفن  –سالجق –
مـهــارتـهـا  –فـيــلـسـوف  –سر –
مــهــرجــان  –بــصــرى الــشــام –
الـبـرازيل  –مـايــكل جـاكـسـون –
ـــنـــاهل – دهـــالـــيـــز  –نـــهى  –ا
االقــتــصــاد  –مــواسم اخلــيــر –

متقدات.
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{ مـــدريـــد  –وكـــاالت - فــــاز فـــيـــلم ورد
مــســمــوم عــلـى جــائــزة أفــضل فــيــلم في
مهـرجان الـسيـنمـا األفريـقيـة بأسـبانـيا 
ــهــرجــان في لــيــلــة خــتــامه في وأعــلن ا
دورته الـ 15والــتـي بــدأت اجلـــمــعــة 27
ـاضي ( أن فـيــلم ورد مـسـمـوم نـيــسـان ا
لديه نـظرة تـسجيـليـة تقـترب من الواقع
ويــظـــهــر الـــقــوة الـــتي تــبـــذلــهـــا امــرأة
مقهورة).الـفيلم مأخـوذ من رواية للكاتب
أحـــمــد زغــلــول الــشــيـــطي ومن بــطــولــة
الـــوجـــوه اجلــــديـــدة كـــوكـي وإبـــراهـــيم
الــنــجـاري والــفـنــانــة صـفــاء الــطـوخي
ومحـمود حـميـدة الذي يـشارك في إنـتاج
الـفـيـلـم أيـضـا ومن إخـراج أحـمـد فـوزي
صـالح.وتـعـتـبـر تـلك هي اجلـائـزة األولى
ـهـرجـانـات لـلـفــيـلم بـعـد 5 مـشـاركــات 
دولــيــة أبــرزهم كــان مــهــرجــان روتــردام
الــســيـنــمــائي الــدولي يــذكـر أن الــفــيـلم
ـشـاركة نـافس عدد مـن األفالم الهـامـة وا
في مهرجانات كان وبـرل أبرزهم الفيلم

التونسي على كف عفريت .

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت - حتــــدثت
النجمة لـيندسي لوهـان عن حياتها في دبي
ـــرأة الـــعـــربـــيـــة ورمـــضــان أيـــضــاً. وعن ا
وكشفت لوهان في تـصريح عن مدى حبها
واحتـرامـهـا لـلـمرأة الـعـربـيـة نـظراً لـلـثـقـافة

االجتماعية والدينية التي حتملها.
رأة العربية تلتزم وأشارت لوهان الى (أن ا
احلـشمـة وال تـظـهـر مـفـاتـنهـا لـكـنـهـا تـظـهر
ــكـنــة عــلـمــاً أن نــسـاء بـأجــمل صــورة 
العـالم يـتسـابـقن الظهـار أجـسادهن الى

العلن وفقاً لثقافة بالدهن بالطبع).
وأضافت (أنها ستـمضي شهر رمضان
في دبي) مـشـيـرةً الى (أن هـذا الـشـهـر
نـحـهـا فرصـة االخـتالء بـنـفسـهـا نـوعاً

ما)
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دينة قالت مقدمة ومعدة برنامج (اهل ا
) عـلى (الـشـرقـيـة) ازل الـسـياب ان ( ان
مـنـحي قالدة االبــداع الـذهـبـيـة من قـبل
االســـتـــاذ ســعـــد الــبـــزاز يــضـــاعف من
مــسـؤولــيـتي فــالـقالدة ســتـكــون بـدايـة
البداع جديد ومحبة مـختلفة ولتأسيس
واتمنى ان سؤولـية اكبر جناح اعلى و
اكون دائـما عنـد حسن ظـنه وحسن ظن
اجلــمـيع وحــسن ظن وطــني) مــضـيــفـة

(شــكــرا لــلــجـمــيع 
شكرا لالسـتاذ سعد
البـزاز شكـرا للـشرقـية
شـكـرا لــكل زمالئي الـذي

كــانـوا عــونــا وســنـدا لي 
شـكـرا الهـلي جـمـيـعـا
وخـــاصــــة والـــدي

الـــله يـــرحــمه 
شـكـرا لوالـدتي
واخــــــــــــــــوانـي
واخـــــــــــواتـي 
شكـرا لـعائـلتي
زوجــــــــــــــــــــــــــي
شكرا واوالدي 
لــــــكـل شــــــخص

مــــــحـب و شــــــكـــــر
ومحـبة وامـتنـان لكل
من كــان ســبــبــا
وخــــــــــــطــــــــــــوة

ايـجـابـيـة في حـيـاتي) مـؤكـدة ( من جـد
وجد ومن زرع حـصـد هـكذا هي حالوة
رء ان هناك هنا يشعر ا حصد السن 
من يــقــدر تــعــبك وابــداعك في زمــان قل

فيه االهتمام باالناس احلقيقي ).
(الــزمـان) اتــصـلت بــالـســيـاب في مــقـر
اقـامــتـهـا في اربــيل ومـعــهـا كـان هـذا

احلوار:
{ في البدء نود التعرف على ازل?

- انا ازل عـبداحلمـيد الـسياب من
مـوالـيـد عـام 1982 حـاصـلـة عـلى
دبـــــلــــوم مـــــعـــــهــــد طـــــبي قـــــسم
الـثانـية بـترتـيب العـائلة صيـدلة
انـــتـــمـي الى عـــائـــلــــة الـــســـيـــاب
عروفة  ولذلك لدي اصول ادبية ا
وثقافية وعندي اهتمام بالشعر واالدب
وضوع فتح باب لدخولي مجال  هذا ا
ـعهد االعالم اذ كنت اكتب الـشعر في ا
وانـــشـــره عــلى اجلـــدار احلـــر ووجــدت
اقــبـال عــلى قـراءة شــعـري من الــطـلــبـة
وحـتى االساتـذة  وتـطـور االمـر وبدأت
اقرأ اكـثـر وكـان والدي رحـمه الـله وهو
شاعر مـعروف وله الـكثيـر من القـصائد
واهل الــبـصـرة يــعـرفـونـه  كـان الـداعم
االول واالخــيـــر في مــســيـــرتي االدبــيــة

قـيم في دولـة االمارات فـاز بجـائزة الـصـحفي الـعـراقي ا
(تر ) الصحفية عن فئة احلوار الصحفي.
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ـانيـا  صـدر له عن مؤسـسة ـقيم في أ الـكـاتب العـراقي ا
ـصرية القاهرة كتاب شمس للـنشر واإلعالم بالعاصمة ا
( أنــشــودة الـــقــدر ) يــقع في  180صــفــحـــة من الــقــطع
ـتــوسط  ويــضم مــجــمـوعــة من الــنــصـوص الــســرديـة ا

والنثرية.
امـا زوجـي فـله دور كــبـيــر في جنـاحي
ونـحن نـعـمـل مـعـا في (الـشـرقـيـة) فـهـو

مصور في القناة.
ـتـابعـة همـوم الـناس هل يـؤثر { اهـتـمامك 

سلبا على حياتك الشخصية?
- اجل لقد اثر ذلك على حياتي حتى ان
زوجي كـثـيـرا مـا يقـول لي انـه يجب ان
افصل ب حياتي الـشخصية والـعملية

والشعريـة..وبعد احداث عام 2003 لفت
نــظــري في جــريـدة (الــزمــان) اعالن عن
مـسابـقـة لـلـشعـراء الـشـباب دون سن الـ
23 ســنـــة  فــشــاركت فــيــهــا وكــنت بــ
الــفــائــزين بــعــدهــا عــمـلـت في جــريـدة
االخبار بالبـصرة ثم محررة في (بي بي
ـربد سي) الـبـصرة مـشـروع فـضائـيـة ا
في اجلـنـوب حـيث قـدمت فـيـهـا برنـامج
يـسـتضـيف  3مـسؤولـ وعـمـلت فـيـها
الكــثــر مـن ســنــة ثم انــتــقــلت الى قــنــاة
الفيحاء ثم البغدادية  الستقر في  قناة

(الشرقية).
ــديـنــة سـبع { مـضى عــلى عــمـلـك في اهل ا

سنوات  ماذا يعني لك هذا البرنامج?
ــديـــنــة) ابـــنــتـي الــتي لم - اعـــد (اهل ا
الـــدهـــا فـــانــا اهـــتـم بـــهـــا طـــوال ايــام
االسبـوع وتـشغـل وقتي كـله  عـدا يومي
اجـازتي اخلمـيس واجلـمـعة. وهـنـا البد
لي ان اشــيــر الى انـه كــان لــوالـدي دور
مهم في مسـاندتي في مـسيرتي في اهل
ـر يـوم او حــلـقـة بـهـا ـديــنـة كـان ال  ا
ا مادة دسمة اال ويتـصل بي  ويفخر 
اجنزه لـذلك عندمـا توفى الـوالد  عرف
ــــشـــاهــــدون بــــذلك من خـالل وضـــعي ا
ومالمـحي ومالبـسي وحـتى غـيـابي عن

ـكن هـذا االمــر هـو نـقـطـة الـبـرنــامج 
ســــوداء في مـــســــيـــرتي االعـالمـــيـــة اذ
انــكــســرت  ولـــكــني تــذكـــرت كــلــمــاته
ونـــهــضت من جـــديــد وقـــلت :يــجب ان
ابدأمن جـديـد وبالـتـاكيـد ال انسى دور

والدتي في دعمي.
×ماذا عن عائلتك?

لـله احلـمـد لي طـفـلـ (مـحـمـد ومـاهـر)

ازل السياب

»UH²Š¡∫ ازل السياب مع زمالئها في مكتب (الشرقية) باربيل في صورة تذكارية قالدة االبداع

وشكـر  اخملرج أحـمد فوزي صـالح كامل
فريق العمل وقـال  (لوالكم ما ظهـر الفيلم
كـمـا تـمـنـيت ودون تـنـازالت وكل الـشـكـر
دابغ فبدون محبتهم ودعمهم ما ألهالي ا
صـنـعنـا الـفـيـلم من األسـاس وأتـمنى أن
نكـون عنـد حسن ظـنهم وأن يـكون الـفيلم
قــد عـبـر عـن حـيـاتــهم احلـقــيـقــيـة والـتي
تـســتـنــد عـلى الــعـمل كــقـيــمـة انــسـانــيـة
كبـرى) وأهدى صـالح اجلائـزة للـمنـتجة
ـصـور مـاجـد ـان مــحـمـود حـمـيــدة وا إ
نــادر ومـهـنــدس الـصــوت بـســام فـرحـات
مـعـبـرا عن امـتـنـانه جلـهـدهم ومـا بـذلـوه

وحتملوه.
وتــدور قــصــة ورد مـســمــوم حــول صــقـر
(إبراهيم الـنجـاري) الذي يريـد الفرار من
ــدابغ الـــذي يـــعــيش ويـــعــمـل فــيه حـي ا
صر إال أن شقيقته حتية (كوكي) تريد
منعه من السـفر بأي ثمن لتـفسد العالقة
الرومانسية ب شقيقها وطالبة في كلية
الـطـب كـمـا حتــاول إحـبـاط خــطط صـقـر

ستقبلية للسفر إلى إيطاليا. ا


