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ــنـاسـبـة عـيـد مع عـدد مـن الـفـنـانـ 
غربي محمد السادس ميالد العاهل ا
الــذي أثــار اجلــدل بـــإســهــامه في دفع
ـصـاريف الـقـانـونيـة الـتي يـتـطـلـبـها ا
الــــدفـــاع عن اجملـــرد هــــذا فـــضال عن
تـــكــلـــيف مـــحـــام فـــرنـــسي بـــالـــدفــاع
عـنه.وجــاء احـتـجـاز اجملــرد بـعـد أيـام
قــلــيـلــة من حــادث شـغـل الـرأي الــعـام
ــغــربي قــيل فــيه إن فــتــاة مــغــربــيـة ا
خـطفـت وتعـرضت الغـتـصـاب جـماعي

من بعض الرجال من قريتها.
ــعــجــبــ ويــنــتــشـــر اعــتــقــاد لـــدى ا
غني الشاب عجبات باجملرد بأن ا وا
الــذي يـــنـــحـــدر مـن أســرة فـــنـــيـــة في
ـؤامرة ـغربـيـة يـتعـرض  الـعاصـمـة ا
وأن من يـــوجـــهن له تـــلك االتــهـــامــات
يـسـتهـدفن االسـتـفـادة من شـهـرته.لكن
الصحفية سناء العاجي تقول لوكالة
األنباء الفرنسـية إن (شهرته ومظهره
اجليد هما ما يدفع بعضهم إلى دعمه
اتـباعـا لـنـظريـة الـتـعـاطف مع اجلاني
في مـجـتمـع دائمـا مـا يـلـتـمس األعذار

{ بـاريس - كـاالت - ألـقت الـسـلـطـات
طـرب سـعد الـفرنـسـية الـقـبض عـلى ا
جملـــرد لــــلـــتــــحـــقــــيق في اتــــهـــامـــات
بــاغـــتـــصـــاب إمـــرأة في فـــنـــدق عـــلى
شـواطيء الريـفـيـرا.ولم تـكن بالـتـأكـيد
ــرة األولى وال الــثـانــيــة الــتي يُــتـهم ا
فـيهـا اجملـرد باالغـتـصـاب إذ سبق أن
خضع في باريس للتحقيق في تشرين
األول من عام  2016بـتـهــمـة االعـتـداء
اجلـنـسـي عـلى شـابـة فــرنـسـيـة تـدعى
لورا بريول.وفي نيسان  ?2017أطلق
ســراح جملــرد مع اإلبــقــاء عــلى ســوار
إلـكتـروني يـلف سـاقه وذلك بـقرار من
مـحـكـمـة االسـتـئنـاف فـي باريـس.لكـنه
رة فقد كثيرا من دعم من سانده هذه ا
ــشـاكل الـســابـقـة إذ انــطـلـقت خالل ا
بعض احلمالت عـلى وسائل التواصل
االجتـمـاعي عبـر هاشـتـاغ #ماسـكتش
تـطــالب بـوقـف بث أغـنــيـات جملـرد في
القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة
يزا غرب. وظهر جملـرد ظهورا  في ا
ـاضي في شـريط غـنـائي بُث في  آب ا
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اعـلنت الـفـنـانـة األردنيـة نـداء شـرارة جنـمة
برنـامج (ذا فـويس) أنـها تـقـوم بالـتـحضـير
ـصـريـة بـعـنـوان ألغـنـيـة جــديـدة بـالـلـهـجــة ا
(وأهي كـــلــهـــا درجــات) الفـــتــة إلى (أنـــهــا
انــتــهت من تــســجــيـلــهــا بــالــفــعل وهي من
كالمــهــا وأحلــانــهــا). وقــالت شــرارة (كــنت
حابـة تكـون تتـر مسلـسل بس شاء الـنصيب
أنهـا تنزل سيـنغل.. وأتمنـى أن تنال إعجاب
ـصـري ألنــهـا أغـنــيـة بـتــتـكـلم عن الـشــعب ا
ــشــاعـر) . يــذكــر أن أخـر أعــمــال شـرارة ا
الفـنـية ألـبـوم (بعـدو عـطرك) والـذي تـضمن
ـصـري والـلـبـنـاني أغـانـي مـتـنـوعـة مـا بـ ا
واخلـليـجي كمـا تعـاونت فـيه مع العـديد من
ـوزع مـثل: الـفـنان لـحـنـ والشـعـراء وا ا

تامر عاشور والشاعر أمير طعيمة.
وكانـت شرارة قد انتـهت من جتهيز ألـبومها
األول قـبل مـدة ويـضم إحـدى عـشـرة أغـنـيـة
صري واللبناني متـنوعة ما ب اخلليجي وا
واألردني وحــقــقت أغــنــيــة (كالم في كالم)
التي أطـلقـتها شـرارة مؤخـرا جناحا كـبيرا
عــلى الــصـــعــيــدين احملــلـي والــعــربي حــيث

عاودت إطالقها مرة أخرى بتوزيع جديد.
كــمـا أطــلـقـت شـرارة مــؤخـرا أغــنــيـة (لــسـة
صــغــيـــرة) الــتي تـــتــحــدث فـــيــهــا عن زواج
الـــقــاصـــرات وتــنـــاقش رســـالــة
إنـسـانــيـة مــهـمــة وحتـمل

أبعادا كثيرة.

إذاعـة (شذى إف إم) الـتي تـقـول إنـها
شهد ؤسسات الرائدة في ا من أكبر ا
ـغرب (إنها لن ـوسيقي في ا الفني وا
تــتـوقف عن بـث أغـنــيـات جملــرد حـتى
يُــحـاكم وذلـك اسـتــنـادا إلـى احـتــمـال

البراءة).

ـغـربي لـلـرجــال). وقـرر راديـو دوز ا
منع بث أغنيات اجملرد مؤكدا أنه (لن
يقوم بـالترويج له مـا دامت قضيته ال
تــزال بـ يــدي الــقـضــاء)و قـال مــديـر
(هـــيت راديـــو) يــونس بـــومـــهــدي(إنه
ـنع بث أغــنـيـات جملـرد اتـخــذ قـرارا 
حــتى تــهــدأ األمــور).وأشــارت نــتــائج
استـطالع رأي أُجـري عـلى الـهواء إلى
ـــــــــــئــــــــــة مـن أن حــــــــــوالـي  68فـي ا
ـغربـي يرغـبون جمـهـور(هيت راديـو)ا
فـي االســـتـــمـــرار فـي االســـتـــمـــاع إلى
أغــنـــيـــات جملـــرد بـــغض الـــنـــظـــر عن
وجهة إليه..وقال بومهدي االتهامات ا
لـوكـالـة األنـبـاء الـفـرنـسـيـة (إن جملـرد
الـذي ال يــزال يـتـمـتع بــشـهـرة واسـعـة
الـنـطـاق في البـلـدان الـعـربـيـة ال يزال
ـغــنـ شـعـبـيـة عـلى مـوقع من أكـثـر ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي عـبـر يـوتـيـوب.
كــمــا أنه ســيــبـقى بــفــضل جــمــهـوره
ـوسـيـقى الـكــبـيـر أيـقــونـة في عـالـم ا

حتى لو صدر حكم قضائي ضده).
وعلى الـنقيـض من راديو دوز قالت
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ــمــثل الــعــراقي تـلــقى امــنــيـات ا
االوساط الفنية والثقافية بالشفاء
الــعـاجل بــعـد خــضـوعه لــعـمــلـيـة
جـراحـيـة فـي احـد مـسـتـشـفـيـات

البصرة.
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اخملـرج الـسـوري بـدأ بـتـصـويـر الـفـيـلم الـقـصـيـر (لـقـطة)
ـؤسسة الـعامة لـلسيـنما الـسورية ضـمن مشروع انتاج ا

دعم سينماالشباب لعام 2018.
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ـقـبل ــغـتـرب يــفـتــتح الـسـبـت ا الــتـشــــــكـيـلي الــعـراقي ا
مـــعـــرضه الـــشـــخـــصــــي اجلـــديـــد في مـــديـــنـــة وهــران

اجلزائرية.
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ــكــتــبــة ـــــــي االردني ضــيـــفــته االحــد دائـــرة ا االكــاد
الـوطـنـية لـلـــــحـديث عن كـتـابه (حـكــــــــاوى الـرحــــيل)
وقـدم قــراءة نـقــــــــــــــديـة لـلــكـتـاب بـشــرى الـبــــسـتـاني
وســنــاء الــشــــــــــعالن و فــتــحــيــة طه حــســ و مــحــمـد

سمحان .
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االســتــشــاري الــعــراقـي في االقــتــصــاد والــنــفط ضــيــفه
مــنـتــدى الــفـكــر الــعـربي في الــعــاصـمــة االردنــيـة عــمـان
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (الـتغـيـيـر والـتـوازن في بـنـاء الـدولة

واجملتمع).
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الـتـشـكـيـلي والـقـاص واالردني احـتـفل وبـدعـوة من الـدار
تحف الوطني األردني للفنون األهليـة للنشر والتوزيع وا
اجلمـيـلة بـتـوقيع مـجـموعـته الـقصـصـية الـثانـيـة (أصابع

مليحة).
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سياسي). وأضاف  (أركـز في الفيلم على
ثقافة العنف كيف ينتقل العنف من جيل
إلى جـيل كـيف لـطـفل ال يـدرك شـيـئـا في
الــدنـيــا أال يـكـون أمــامه خــيـار سـوى أن
يــصــبح مــقـاتـال. لم أحــاول اخلـوض في
الـسيـاسـة لكن الـقـضـية احلـقـيقـيـة كانت

بالنسبة لي العالقة ب األب واالبن).
الــفــيـــلم مــدته 99 دقــيـــقــة وهــو إنــتــاج
ــاني/لـبــنـاني مـشــتـرك وسـبق سـوري/أ
عــرضه في مــهـرجــان األفالم الـوثــائـقــيـة
بــأمــســتــردام ومــهــرجـان صــنــدانس في
تحـدة ومهرجانات سـينمائية الواليات ا
أخـرى في اليـونـان ورومانـيـا واستـونـيا

وسويسرا ولوكسمبورج.
ــــدة الـــتي وعن صــــنـــاعــــة الـــفــــيــــلم وا
اسـتغـرقهـا تـصويـره قـال ديركي( الـفـيلم
اسـتــغـرق 330 يـوم تــصـويــر عـلى مـدى
عـــامـــ ونــصـف ســافـــرت خاللـــهم إلى
سـوريــا ست مـرات).وأضـاف (أن الــفـيـلم
هــو اجلــزء الــثـانـي من ثالثــة بــدأهـا مع
(الـــعـــوة إلـى حـــمص) في 2013 ثم (عن
اآلبــاء واألبـنـاء) بــيـنــمـا سـيــكـون اجلـزء
الــــثــــالث عـن ســــوريــــا بــــعــــد احلـــرب).
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يــحــاول اخملــرج الـســوري طالل ديــركي
تــســلــيط الــضـوء عــلى مــســتــقـبـل جـيل
ســـوري صــاعـــد لم يـــعــرف مـــنــذ والدته
سـوى صوت الـبـنـادق والقـنـابل واعـتاد
رؤية الدم. وفي سبيل هدفه جنح ديركي
ناطق في اكتساب ثقة عائلة متشددة با
اخلــاضــعـــة لــســيـــطــرة الــتــنـــظــيــمــات
اإلسالمـــيــة في ســوريــا وصــنع فــيــلــمه
الـوثـائـقي الـطـويل (عن اآلبـاء واألبـنـاء)
الـــذي يــشــارك في مــســابــقــة مــهــرجــان
اجلــونــة الــســيـنــمــائي.وتــنــقل كــامــيـرا
اخملرج السـوري صورة نـادرة عن معنى
أن يـنشـأ طـفل في كـنف أب حلـمه األكـبر
إقامـة خالفة إسالمـية وال يـقف عنـد هذا
احلـــد بل يـــدفع ابـــنه إلـى مــعـــســـكــرات
التدريب ليصنع منه مقاتال.وقال ديركي
في مــنـاقـشــة مع اجلـمــهـور بــعـد عـرض
ـهـرجـان ( الــفـيـلم ال الـفــيـلم األحـد فـي ا
يـتنـاول الـشـأن الـسوري فـحـسب مـا قد
تـشدد ديـنيـا في ابنه يفـعله الـشـخص ا
كن أن يحدث في أفـغانستـان أو ليبيا
أو أي دولة.. الفـيلم هدفه تـربوي وليس

أنت مـلـىء بـالـطــاقـة اإليــجـابــيـة الـتـى تـسـاعــدك عـلى
رجوة. حتقيق األهداف ا

qL(«

تاعب الـصحـية التى تـسببـها أمراض تـعانى بـعض ا
ة. مزمنة قد

Ê«eO*«

الى والنجاح فى يديك.رقم  لديك كل مكونات األمن ا
احلظ 9.

—u¦ «

قـد جتـد اليـوم طـريـقـة حلل مـشـكلـة تـقـلـقك والـتـعامل
معهابشكل ايجابي.

»dIF «

ستجـد صعوبة فـى تخصيص الـوقت الذى ترغب فيه
لشريكك العاطفى.
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إذا اتــبــعت الــنـظــام الــطــبي بــدقــة  فــســتـتــمــكن من
ة. التخلص من شكوى مزمنة مؤ

”uI «

تـتـوتـر بــسـبب الـضـغط الــنـاجت عن عـدد من الـعـوامل
اخلارجية.

ÊUÞd «

رقم طلوبة ستظهر اليوم توقعة وا هام غـير ا بعض ا
احلظ.2

Íb'«

هنيـة تأكل معظم وقـتك اآلن .يوم السعد االلتزامـات ا
االربعاء.

bÝô«

ال داعى للـقلق النك سوف تتعـامل مع الشريك بشكل
جيد .رقم احلظ 6.

Ë«b «

تــأكــد من تــوصـيل مــشــاعـرك لــشــريــكك وسـتــشــعـر
بالراحة ح جتده متفهمًا لك.

¡«—cF «

ستـكـسب قريـبـاً ثنـاء اجلـميع. قـد تعـانى من مـشاكل
تتعلق بعسر الهضم.

 u(«
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اكتب مرادفـات ومعاني الـكلمات
بـــشــــكل حــــروف تــــشـــتــــرك مع
بـعضـها بـاحلرف االخـير من كل
كـلـمـة من خالل مـجـمـوع االرقام

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
= 4+44+10+18+11+17)

طراز طائرات):
1-6:عاصمة اوربية

6-13:شـاعــر عــربـي عــاصـر ام

كلثوم
ثلة سورية :20-13

20-28: مخرج مصري معاصر

28-34:والية امريكية

ثل مصري :44-34

44-47:يعلو ويرتفع

ثل مصري :54-47

54-57:مادة يفرزها االنسان
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{ نــــيـــــروبي - وكـــــاالت - شــــهــــدت
الــعـاصـمــة الـكــيـنــيـة نـيــروبي األحـد
عـرض فـيــلم مـثـيـر لــلـجـدل عن حـيـاة
سحـاقيـت بعـدما رفع قـاض بصورة
مؤقتة حظرا على عرضه حتى يسمح
ـــنـــافـــســة ضـــمن قـــسم األفالم لـه بــا
األجــنــبــيــة عــلى جــوائــز األوســكــار.
وســـيــكـــون بــوسع ســـكــان نـــيــروبي
دة أسـبوع مـشـاهدة فـيلـم (رفيـقتـي) 
فـي إحـدى دور الـعـرض الـســيـنـمـائي
بـالــعـاصــمـة بـعــدمـا أصــدر الـقـاضي

قرارا برفع احلظر مؤقتا عن الفيلم.
وحتى يصبح الفيلم مؤهال للمنافسة
عــلـى جــوائــز أوســـكــار لــعــام 2019
ضـمن فئـة أفضل فـيلم أجـنبي يـتع
أن يـــعــرض أوال داخـل الــبـــلـــد الــذي

أنتجه.
وأسـعـد قـرار احملـكـمـة صـنـاع الـفـيلم
ــــعـــــني لـــــكـــــنه أغـــــضب اجملـــــلـس ا
بـتصنـيف األفالم والـرقابـة عليـها في

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - عايدت النجمة
ـنـاسـبـة عـيـد مـيالدهـا سـلـمى حـايك إبـنـتـهــا 
يالد سـمحت الـ ?11وعلى سـبيل هـديـة عيـد ا
حـايك إلبـنـتــهـا فـالـنـتــيـنـا أن تـقص لــهـا شـعـرهـا

بنـفسـها.ونـشرت حـايك عبـر صفـحتهـا اخلاصـة على
احد مواقع الـتواصل اإلجتـماعي مقـطع فيديـو يُظهر
إبنـتهـا وهي تـقص لهـا شعـرها وعـلّـقت: (عيـد ميالد
ســعـيــد فــالــنــتـيــنــا.. أنتِ رائــعــة  شــكــرا لـقص
شــــــعـــــري.. أنــــــا أحـــــبـك أكــــــثـــــر مـن احلب
نــفــسه).وكــان آخــر ظــهــور حلــايك خالل
حـفـل الـعــرض اخلــاص لــفــيـلم (والدة
جنم) بـعـد عـرضه خـالل فـعـالـيـات
مهـرجـان تـورنـتو الـسـيـنـمائي في
كــنــدا وحــضــر احلــفل أيــضــا
أبــطــال الـفــيــلـم بـرادلـي كــوبـر

وليدي غاغا.
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الفنان محمـد الشامي مطرب من جيل
الـثــمـانــيـنــيـات قـدم عــدد من االغـاني
التي عرفها اجلمـهور وعشاق االغنية
العراقي وبـرزت اغنيـة هوى احملبوب
لتنال شهرة واسـعة وتترك بصمة في
مسيرته الفنية  ( الزمان ) التقته في

هذا احلوار: 
{ اين انت االن ومامشاريعك الفنية ?

ــديـنـتـي الـنـجف - حـالــيـا اتــواجـد 
ــسـرح الــوطـني واتـردد عــلى دائـرة ا

بــبــغـداد كــوني مــنـتــسب في الــفــرقـة
الــقـومــيـة لــلـفــنـون الــشـعـبــيـة  وعن
مشاريعي الفنية االن استعد لتجسيد
قام العراقي الراحل شخصية قـار ا
يـوسف عـمـر من خالل فـلم سـيـنـمائي
تنتجه شركـة ميديا كروب

انيا. ومقرها في ا
{ ومـاذا عن الـبـيـئـة الـتي

ولدت فيها ?
- نــشـــات في بـــيــئــة
مــحــافــظــة ومــديــنـة
طــابـــعــهـــا ديــني اال
وهـي الــنـــجف الــتي
خــــــرجـت شــــــعـــــراء
وفـــنــانـــ وانـــتــمي
لــعــائـــلــة لــيس لــهــا
عالقة ال من قريب او

بعيد بالفن .
{ ومـاسر شهـرة اغنية
يـفــر بي هــوى احملـبـوب

الـصحـفيـة العـراقيـة تلـقت تعـازي الوسط االعالمـي لوفاة
رض سـائل الله ابنتـها الشـابة ساره بـعد معـاناة مع ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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الـفنـان الـسوري يـقود مـساء الـيـوم االربعـاء فرقـة دمشق
كشوف ويشارك سرح دمـر ا وسـيقى اجلاز في حفل 
فيه الفنان سيف الدين سبيعي بالغناء باللغة اإلنكليزية .
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ناسبات »UH²Š‰∫ محمد الشامي وحس نعمة في احدى ا

التي صارت وقتها اغنية الشارع ?
- ســر خـلــود االغـنــيـة هــو الــلـحن ثم
االداء ويقينا ان اجلمـهور قيم االغنية
عــنــدمــا بـثـت في ثــمــانــيــنــات الــقـرن
ـاضي ولـوال الـصـدفـة الـتي حـصـلت ا
فـيـهـا هـذه االغـنـيـة النـدثـرت ولـم جتد
من يــؤديــهـا النــهــا حتـتــاج لــطـبــقـات
صـوتيـة متكـاملـة من الـقرار واجلواب
واالغـــنــيـــة من احلــان الـــراحل طــارق
الـشــبـلي وكـلــمـات مـحـمــد احملـاويـلي
ولـها قـصة طـويلة تـصلح لـفلم غـنائي
ــلـــحن من الـــبــصــرة الى من رحـــلــة ا

احللة ثم بغداد للقائي به .
ــاذ لم تــسـتــمــر بــعـد هــذه االغــنــيـة في  }

الغناء ?
- لم اسـتــمـر بـالــغـنـاء السـبــاب فـنـيـة
وهـنـاك اغـاني لم تـصل الى اجلـمـهور
عـدا اغـنـيـة يـلي نـويت تـبـيع وهي من
احلـان عـلي سـرحـان وكـلـمـات مـحـمـد

احملاويلي .

{ صـرحت قـبل فـتـرة ان صـوتك االن هـو
االفضل?

- نـعم ان صــوتي افـضل بــكـثــيـر من
ــطــربــ .و الــغــنــاء اليــحـتــاج الى ا
صــوت فـقط بل الــصـدق واالحـسـاس
ـعـادلـة والـقـدرة عــلى الـعـطـاء لــكن ا
االن تـــغـــيـــرت وســـاقــدم شـئ يــثـــبت

كالمي .
{ كيف ترى االغنية العراقية حاليا ?

- حال االغـنيـة اليـوم من حال الوطن
فــــيــــهــــا ارتـــبــــاك وخــــوف وغــــيـــاب
الـرومـانـسـيـة بــحـيث وصل الـغـنـاء
ــقـــابـــر مـن خالل اغـــنـــيــات الـى ا

اليشرفني ذكر اسمها 
راة ? { ماذا تعني لك ا

ـراة - ال تــســال الـفــنــان عن ا
فـهي كـل شئ بـحـيـاته الـهـام
وحب وام واخت وحــبـيـبـة
واخــيــرا زوجـــة تــشــاركه
الــهـم وتــفــجـــر طــاقــاته

لالستمرار باالبداع .
{ هل ستعود الى الغناء?

- انـا عـائد الى الـغـناء قـريبـا بـاغاني
جــديـــدة وبــصـــوت واداء واحــســاس

لــكن وجـهــة الـنــظـر هــذه لم تـلق
إجماعا من قبل أطراف أخرى إذ
ـهــدي الـعـلـمي وهـو رجل نـشـر ا
أعمـال مـغربي في تـدويـنة له عـبر
مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي(إن
أغــنـــيــات جملـــرد تــقـــدس ســيـــطــرة
الــــرجــــال بــــ األزواج وتــــكــــرس

رأة). خلضوع ا
غربية ابتسام وقالت الناشطة ا
لشكر( إن أغنـيات جملرد "تلصق

العار بكلمة مرأة).
وكـثـفت ابـتـسـام وغـيـرهـا من
الناشطات من نشر تغريدات
ومـــنــشـــورات عــلـى مــواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي
تـــســـتـــخــــدم هـــاشـــتـــاغ
(مـاســكـتش) جــنـبـا إلى
جــنـب مع الــهـــاشــتــاغ
اخلـاص بـحــركـة (انـا
ـــوجــهــة ايــــــضــا) ا
ضـــــد الــــتــــحــــرش
اجلـــــــــــنــــــــــــسـي. سعد جملرد

كيـنيا والـذي كان قد حـظر عرضه في
نيسان على أساس أنه يـروج للمثلية
التي يـجرمهـا القانون اجلـنائي الذي
يـعــود لــلــحـــقـبــة االســتــعــمــاريـة في

البالد.
وعُـرض فـيـلم (رفـيـقتـي) ألول مرة في
مـهــرجـان كــان الـســيـنـمــائي في أيـار
بـوصـفه أول فـيلم من كـيـنـيا يـخـتاره
ـهرجـان الدولي.وأشـاد النـقاد بـهذا ا
الـفــيـلم الــذي يـحــكي قـصــة حب بـ
امـرأتـ شابـت تـعـيشـان في مـجمع

سكني واحد في نيروبي.
وقـال اجمللس الـرقـابي بعـد حـكم يوم
اجلـمـعــة (إنه ال يـزال يـعـتــبـر الـفـيـلم
ــنع مــدمــرا لـألخالق). لــكن ذلـك لم 
شــبــانـا من كــيــنـيــا من اإلقــبــال عـلى
الفـيلم بعـد ظهر األحـد واضطرت دار
الـعـرض الـسـيـنــمـائي إلى فـتح قـاعـة
أخرى بعدما جتاوز عدد الراغب في

تاحة. مشاهدته القاعات ا لقطة من فيلم رفيقتي


