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لقطة من فيلم
(بيت مكيف)
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أحـيى الــفـنـان الــسـعـودي رابح صــقـر حـفـله
الـــغـــنـــائـي األخـــيـــر في مـــديـــنـــة عـــرعـــر في
الـســعـوديــة وفـاجــأ اجلـمـهــور خالل احلـفل
سرح بـعد أدائه إحدى أغـنياته ببـكائه عـلى ا
بـعـنــوان صـدقـيـني عــجـزت أنـسـاك وهـو مـا
أثـار فضول العديد من رواد مواقع التواصل
ــــعــــرفـــة الــــســــبب الــــذي دفــــعه لــــذلك.وفي
ـجرد أن بدأ وقع الـبوابة  التـفاصيل وفـقا 
صقـر بغناء أغنـيته صدقيني في احلفل راح
ـسـرح وبعـد تأثـره بشـكل كبـير يبـكي على ا
وكــأنه مــر ســابــقًــا بـصــدمــة عــاطــفــيــة أكـد
البـعض أن الفـنان الـسعـودي دائمًـا ما يـتأثر
بـعــد أدائه لـهـذه األغــنـيـة حتــديـدًا ألنـهـا في
األصل كانـت موجهـة لوالدتـه الراحلـة. يشار
إلى أن آخر أعـمـال صقـر الـفنـيـة كان ألـبوم
رابح  2019 الــذي طـــرحه في بـــدايــة الـــعــام
اجلـاري ويـتضـمن األلـبوم  7 أغـاني. ويـأتي
حـــفل رابح صــقــر ضــمـن فــعــالــيــات مــوسم
السـعوديـة الذي أقيم فـي ساحة االحـتفاالت

دينة عرعر. في حي الرفاع 
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ضــمن فــعــالــيــات  مــهــرجــان ايـام
اوروك الــثــقــافــيــة الــذي انــطـلــقت
ــاضي  فـي مـحــافــظـة اخلــمـيس ا
ثـنى على قـاعة الـصداقـة  شهد ا
اليوم الثاني منه جـلسة صباحية
في اروقه قاعة أوروك بكـلية الطب
فـي الــســـمــاوة تـــضــمـــنت عــرض
الـعـديـد من االفـالم الـقـصـيـرة بدءاً
بفيلم (سراج ثـقافي) للمخرج علي
ونـــــاس مـن الــــبـــــيـت الــــثـــــقـــــافي
الـسـمـاوي تنـاول الـواقع الـثـقافي
ديـنة اوروك االثـرية واحلضـاري 
تاله فـيـلم (أمـاني)لـلـمـخـرج فاضل
مـــاهــود ويـــحـــكي قـــصـــة شـــابــة
تــعــرضت حلــادث انـفــجــار فــقـدت
جـراءه سـاقـيـهـا كـمـا عـرض فـيـلم
(دكتـور حـمودي) الـذي حتدث عن
هـجـرة الـدكـتـور لـلـمـنـفى والـعودة
الى الـعـراق أعقـبه فـيلم (جـيـهان)
للمـخرج علي الـسلطـاني بحضور

نـــخـــبـــة من الـــفـــنـــانـــ واالدبـــاء
والــشـــعــراء وجـــمــاهـــيــر مـــديــنــة
الــســـمــاوة .واخــتــتــمت اجلــلــســة
بــعــرض الــفـيــلـم الـطــويل (صــمت
الراعي) لـلمخـرج رعد مشـتت وفقا
ـــــوقـع وزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة في

(فيسبوك).
ومـن بـ الـفـعـالـيـات الـفـنـية
التي تضمنها حفل االفتتاح
فــضال عـلى الـكــلـمـات الـتي
انـشودة نـاسـبـة  الـقـيت بـا
هرجان من كلمات الشاعر ا
صــــفـــاء الــــدفــــاعي واحلـــان
ـوسيـقي جـمال الـسـماوي و ا
فقرة عرض االزياء التي قدمتها
فـرقـة دار االزيـاء الـعـراقـيـة قـوبلت
بــالـتـصـفـيق احلـار  تالهـا شـبـاب
بـصيـة بتـقـد فعـاليـات السـامري
والـدحة الـبدويـة وهـما من الـتراث
البـدوي االصيل قـادم من نـاحية

بصيّة في بادية السماوة.
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ـفـتي عـلى ـصـريـة  هـدى ا ـمـثـلـة ا عـاقـدت ا
ـمـثل تـقـد دور الـبـطـولــة الـنـسـائـيـة أمـام ا
ـصــري  كــر فــهــمي في فــيــلــمه اجلــديـد ا
(ديـدو) والــذي إنـطــلق تـصــويـره مــنـذ أيـام
ـصـريـة  ر مـصـطفى ـمـثـلة ا لـتـحل مـحل ا
ـفـتي الــتي إعـتــذرت عن الـعــمل. وتـخــوض ا
يـهـذا الفـيلم ثـاني جتاربـهـا السـينـمائـية بـعد
مـشـاركـتـهـا في فـيـلم (رأس الـسـنـة) مع إياد
قـدم وشيرين رضـا كما أنه نـصار وإجني ا
 إسـنـاد لــهـا دور الــبـطــولـة الــنـسـائــيـة في
(ديدو) بـعـد بـروزهـا في الفـتـرة األخـيرة من
خالل مــسـلـسل (كـأنه إمـبـارح) وإخـتـيـارهـا
ـصري عادل إمام مثل ا لتـجسيـد دور إبنه ا
ـقـرر في مـسـلــسـله اجلـديـد (فــالـنـتـيــنـو) وا
قـبل. (ديدو) من عـرضه في شهـر رمضـان ا
تـألــيف وبــطـولــة كـر فــهـمـي ومـعه حــمـدي
يـرغني أحمد فتحي بـيومي فؤاد محمد ا

ثروت ومن إخراج عمرو صالح.
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اضي في كاليري االورفلي الباحـثة العراقية وقعت االثـن ا
بالـعاصـمة االردنـية عـمان كتـابهـا (جمـيل عبـدالوهاب ودوره
الـسـيــاسي في الـعــراق حـتى عـام 1958 ) وهـو في االصل
رسالـة ماجـستـير للـباحـثة.واستـعرض الـكتـاب:شوقي ناجي

جواد وهاشم الشبلي ولهب عطا عبدالوهاب.
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الـــكـــاتب الـــعـــراقي اعـــلن عـن بــدء
الـــعــــمل في فــــيــــلم روائي جــــديـــد
بعنـوان (مجان بغـداد) السيناريو
واحلـــــوار لـه واالخـــــراج جلــــــبـــــار
ـؤمل عرضه في ـشهـداني ومن ا ا

عيد االضحى.
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الفـنان الـتونـسي انـتهى من تـصويـر كلـيب أغنـية (بـاي باي)
بـاللهـجة التـونسية كـلمات وأحلـان سليم عـبد الله و إخراج

وليد ناصيف.
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الـتشـكـيلـيـة اللـبـنانـية يـضـيف  كـاليـري إكزود فـي االشرفـية
عـنون (هـمسـات لونـية) ببـيروت مـعرضـها الـسـادس عشـر ا

ويتضمن 36 لوحة زيتية.
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مـديـر عــام دائـرة الـفـنــون الـعـامـة الــعـراقـيــة وكـالـة اعـلن ان
الـــدائـــرة افــتـــتـــحت امس الـــثالثـــاء مـــعـــرض (الــفـن ذاكــرة
سـتعادة الى ـتحـفيـة ا الـشعـوب) ويضم عـددا من االعمال ا

متحف الفن احلديث.
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الـنـاقـد االردني ضـيـفه مـلتـقى إربـد الـثـقـافي في مـحـاضرة
حتـدث فـيــهـا عن (مــعـضـلــة االسـتالب في الـفــكـر والـثــقـافـة

واإلعالم) أدار مفرداتها الناقد عبد الرحيم مراشدة.
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مديرالـبيت الثقـافي في احملموديـة حاضر مع االعالمـية دنيا
ـصــطـلـحـات الــشـائـعـة بــالـلـغـة حـسن عـلــوان في ورشـة ( ا
صطلحات الشائعة العربية) مـتناول فيها عدداً كثيـراً من ا

ومعانيها واستخداماتها في اللغة.
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الفنان التـشكيلي ورئيس رابطة الفنان التشكيلي االردنية
االســـبق وقع كـــتــابـه (رفــيق الـــلــحـــام- رائــد الـــفن األردني
ــعـــاصــر) الــصــادر عن دار (هـــبــة نــاشــرون ومــوزعــون) ا

بعمان.

أســتـعــد لـلــقـاء جـمــهـوري الــغـالي في
ســوريـا احلــبــيـبــة بـحــمــاسـة شــديـدة
وأنـتـظر مـوعد الـلـقاء بـشـوق كبـير.مع
خـالص حـبـي للـشـعب الـسـوري ). الى
ذلك عـبّـر الـفـنـان الـفـلـسـطـيـنـي مـحـمد
عـسـاف عن مـحـبـتـه لـسـوريـة وأهـلـها
ولـلجـمهـور السـوري متـمنـياً أن يزور
سـورية قريبـاً .وقال عساف في مـقابلة
تـلـفزيـونـية (تـصـلني مـحـبة اجلـمـهور
مـيز عـبر ثـقف وا الـسوري الـذواق وا
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي وحـتى
ــهـجــر كـمـا ضــمن حـفـالتي في بالد ا
).وحـول أتــمـنـى زيـارة ســوريـة قــريـبــاً
خـيـاراته الفـنيـة قال عـساف(أصـبحت
لــديّ خــبــرة كــافــيــة وأعــرف كــيــفــيــة
اخـتــيـار أغـنـيـاتي كـمـا أسـمع أصـداء
ــيــزة حــتى اآلن وعــنــدمــا رائــعـــة و
يـشعـر الفنـان أنه جنح بأغنـية معـينة
فــيــصــبـح ذلك حتــديــاً بــالــنــســبــة له
ويـجـعـله يـشعـر بـاخلـوف من اخلـطوة

بيروت  –الزمان
ــطــربــة كــارول ســمــاحــة عــبـر قــالت ا
تـويتر وردا على إشاعات إلـغاء حفلها
ـقرر في دمشق بسبب تغريدة مزورة ا
نـسـبت إلـيهـا (أرفض أن يـنسب لي أو
يــنــسـبــني أحــد أو يــلـصق بـي مـوقف
ســيـاسي لـيس صـادر عــني شـخـصـيـا
ســابـقـا أو حــتى األن:طـوال مــسـيـرتي
الــــفـــنـــيــــة لم أعــــبـــر يـــومــــاً عن رأيي
الــســيـاسي عــلى أي مــنـصــة اعالمــيـة
حــتى ال أوضع في إطــار اصــطـفــافـات
ا سـيـاسيـة في زمن انـقـسامـاتـها.لـطـا
مـواقـفي وأغـنـياتي تـعـبـر عن تـوجهي
الــفـــني و اإلنــســانـي) وتــابــعت وفــقــا
لـلـهـيـئـة الـعـامـة لالذاعـة والـتـلـفـزيـون
الــسـوريـة (يــبـدو أن هـنــاك من يـتـولّى
الـتحريض ضد حـفلتي بدمشق في ١٣
تــمــوز ضــمن مـهــرجــان فــني وثــقـافي
يـــهـــدف إلظــهـــار الـــبــعـــد احلـــضــاري
والـثقـافي لسوريـة وحتى هـذا التاريخ
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ــيــة نــيــكي مــيــنـاج ــغــنــيـة الــعــا فــاجــأت ا
اجلـمهـور بـعد ان أعـلنت عن حـصـولهـا على
تصـريح لـلـزواج من حـبـيبـهـا  كـيـنـيث باتي
ـــا نــــشـــرته صـــحـــيـــفـــة (ذا صن) .ووفـــقـــا 
ـغنـيـة البـالغـة من العـمر الـبـريطـانيـة فإن ا
 36عـامًـا صـرحت خالل مـقـابـلـة لـهـا ضـمن
برنامج إذاعي شهيـر (بأن هدفها من الزواج

هو احلمل وتكوين أسرة).
وكانت عالقـة ميـناج بـباتي قـد أثارت اجلدل
مـنذ بـدايـتهـا وذلك بسـبب إدانت األخـير في
دة حاولة اغتصاب وسُجن  العام  1995
ســبع ســنــوات في قــضــيــة قـتـل خـطــأ. ومن
نــاحــيــتــهــا كــانت رفــضت مــيــنــاج كل هــذه
اإلدعاءات وأكـدت أنهـا في مكانـها الـصحيح
اآلن وتقضي أسـعد أوقاتـها معه وقالت (إن

ـقبلة حيث يـصبح االختيار أصعب ا
كـما أقع في حيرة دائماً حول االختيار
بــ إصـدار ألــبـوم أو أغــنـيــة واحـدة
فــغــالـبــاً تــؤثـر أغــنــيـتــان أو ثالث من
).وعن رأيه ــســـتــمـــعــ األلـــبــوم فـي ا
بـــفــكــرة الـــتــمـــثــيل أضـــاف(شــرفــني
الــتـــمــثــيل ضــمـن الــدرامــا الــســوريــة
ـــمــيـــزة جــداً واألفـــضل في الـــعــالم ا
الــعـــربي ورائع جــداً مـــا قــدمــته لــنــا

اضية). سورية طيلة السنوات ا

كل مـــا تـــســـعى إلـــيـه هــو احلـــصـــول عـــلى
السعادة).

على صعيد آخر  أظهرت سجالت قضائية
أن مــغــنــيــة الـراب احلــائــزة عــلى جــائـزة
غــــرامي كــــاردي بي اتــــهــــمت اجلــــمــــعـــة
بـاالعــتـداء بــعـد شـجــار في نـاد لـلــتـعـري
غـنيـة البـالغة ـدينـة نيـويورك.وكـانت ا
من الـعـمـر  26عــامـا واسـمـهــا احلـقـيـقي
ـانزار واجهت في السـابق تهما بلكـاليز أ
أقل درجــة بــشـأن احلــادث الـذي وقع في
ــغـــنــيــة  26آب.. وقـــالت الــشـــرطــة إن ا
دخـلت في شـجار مع اثـنـتـ من عامالت
الـنادي. وذكـرت وسائل إعالم مـحلـية أنـها
اتـهـمت إحـداهـمـا بـإقـامـة عالقـة مع زوجـهـا
أوفــسـت عــضــو فـــريق مــيـــجــوز الــغـــنــائي

وسيقى الراب.

تعتمـد أسلوباً آخر في حيـاتك. وتفكر بتـعديل وتغيير
شكلك وملبسك.

qL(«

 إذا رأيـت شـيـئــاً يـبــدو أروع من أن يـصــدّق  فـذلك
محتمل. 

Ê«eO*«

ـظـهـر يــؤثـر جـداً عـلـى مـسـارك كـمــا عـلى عالقـاتك ا
وحضورك في شتى اجملاالت.
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هــذا الــيــوم مـــهم اذا اردت اتــخــاذ بــعض الــقــرارات
همة . الصعبة او ا

»dIF «

 تـتـمتّع بـسـحر مـنـقطـع النـظـير وجتـد نـفسك مـحـاطاً
باألحبّاء الذين يطلبون ودّك.

¡«“u'«

الـظروف تـعطيك الـكثيـر من األمل في نقـلة مهـمة على
صعيد حياتك العاطفية .
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تـبدو مـتمـهالً أكثـر من السـابق وحريـصاً عـلى حسن
اخليار رقم احلظ.9

ÊUÞd «

ابق بـعـيـداً بـقدر اإلمـكـان عن الـغـيـرة الـعـائـلـيـة النـها
ستشتت تفكيرك.
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 ال تـبالـغ في الـضـغط عـلى نـفـسك اثـنـاء العـمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .

bÝô«

تــكــون انــطــوائــيــاً بــشــكـل غــريب الــيــوم . وســمــائك
العاطفية ستكون كئيبة.

Ë«b «

اعـتــمــد عـلى حــدسك .هــذا يـوم مــنـاسب لــلـخــطـوات
احلسّاسة.رقم احلظ .9
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 تـتـحـسّن األمـور بـشـكل تـدريـجي. إخالصك يُـشـرقُ
من خالل أيّ شئِ تَعمَلُه.

 u(«
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الــكــلــمــات لــهـا
مـــــكــــــانـــــهـــــا
ــــــــنـــــــــاسب ا

داخل الــشـكل اعـد
تـرتـيـبـهـا واكـتـشف
ــفـقـودة : الـكــلـمـة ا
(مـن الـــــــــــــــزواحـف

احلية):
مـاوس  –حـمـايـة –
اطـــراء  –لـــعـــاب –
واشنـطن  –مواقف
 –فـراغ  –طــريق –

عـقـد  –دل  –غـوغل
 –هديل  –عف.
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ازدهـــــرت فـي االونــــة
االخـــــيـــــرة ظـــــاهــــرة
تـــصــويــر ومــونــتــاج
بـرامج مـنـوعـة وافالم
قصيرة تصور وتمنتج
ــوبـايل عــلى اجــهــزة ا
بـطــريــقــة فـنــيــة جتـذب
ـوبـايل ـتـتــبع لـفـديـو ا ا
االمـــــر الـــــذي دفع بـــــعض
ـــؤســـســات ـــنـــظــمـــات وا ا
الـفـنـيـة الى تـشـجـيع الـفـكـرة
واقامـة مهـرجان ومـسابـقة
تهـدف الى تـشجـيع مثل
هـــذه االفــــكــــار الـــتي
التــــكــــلف االنــــتــــاج
ســــــــوى اجلـــــــهـــــــد
تابعة واالصرار وا
عـــلى تـــقــد مــادة
فــــنــــيــــة . ونــــشـــر
ـسـرحي الـفــنـان ا
جمـعه زغيـر الذي
يـــعـــمـل مـــدرســـا
لدرس الـفنـية في
ـــدارس احـــدى ا
ـــــــنــــــــاطق فـي ا
الـنـائيـة بـبـغداد
عــــــــلـى مــــــــوقع
الـيوتـيـوب اكـثر
مــن فـــــــــــيــــــــــــلـم
اجــــــــتـــــــمــــــــاعي
ابطاله من طـلبته
فـي مــــــرحـــــــلــــــة
االبـــــتـــــدائـــــيــــة
وتـصــويـر عـدد
مـــــن زمــــالئــــه
وبـذل جـهوداً

 WO³K « d¼«uE « Z UF¹ wÐU³ý qLŽ ÆÆnÒOJ  XOÐ

واالنـتــحــار نـنــاقش فـيــهـا اســبـوعــيـا
مـــايــــحـــصل مـن مـــواقف وعــــلى هـــذا
االســاس يــتم تــشــكــيل احلــلــقـة الــتي
مــدتـهــا خـمس دقــائق واول احلــلـقـات
بــثت لــنـا من خـالل عـنــوان الـبــرنـامج
الذي يبث كل يوم خميس فكان االقبال
رائـعـاً واالصداء ايـجـابـيـة وخالل مدة
شـاهدين  80الف وجيـزة وصل عـدد ا
مــشـاهـد وهـنـاك عـدد من الـفـضـائـيـات
عرضت عـلينـا بث البرنـامج لكن بدون
مقابل فرفـضنا) وعن الصـعوبات التي
واجـهــتـهم قـال (بــكل تـاكــيـد رافـقــتـنـا
ـالـية جـمـلـة من الـصـعـوبـات ومـنـهـا ا
التي تعـتمد على اسـتئجار الـكاميرات
ـــواقع لــكن اصـــرارنــا عــلى وبــعض ا
استمـرارية تقـد البرنـامج الذي نراه
متعـة وفائدة سـاعدنا في الـتغلب على
الـصـعــوبـات من اجل تـقـد كل مـاهـو
ــقـبــلـة ـتع ومــفـيــد وان احلـلــقـات ا
ستـكون مـحملـة باحلـاالت االجتمـاعية
واســـبـــابـــهـــا وعـالجـــاتـــهـــا من خالل

حثيثة لـتخرج لنا افالمـا قصيرة تدعم
عـلـومات فـنـية في الـشـباب وتـمـدهم 
اجملــاالت الــتــصــويـريــة والــتــالــيــفــيـة
واالخــراجـــيــة لــيــســـجل زغــيــر بــادرة
مــتــمــيــزة عــبـر تــصــويــر افالم حتــمل
معاني انسانية وتدعم وتطور قابليات
ـمثل حـيدر الـطلـبة .والـيوم يـقدم لـنا ا
عـبــاس فـكـرة بـرنـامج مـنـوع اخـتـار له
عنـوان (بـيت مكـيف) يقـول عنه عـباس
(انه بــرنـــامج كــومــيـــدي يــتــحــدث عن
الـواقع واالحـداث التي تـدور في الـبـلد
بـطـريـقــة كـومـيـديــة سـوداء) مـوضـحـا
(نـحن مـجــمـوعـة مـن الـشـبــاب بـسـبب
الكروبات والـعالقات الفنـية لم نحصل
عـلى فــرصـة ان نــقـدم مــابـداخـلــنـا من
ابداع فـاحببـنا ان نـعتمـد على انفـسنا
لـنـكـون فرقـة وقـنـاة يـوتـيوب من خالل
تـمــويل ذاتي ولـيس لــنـا دعم مـادي او
مــــعـــنــــوي من ايــــة جـــهــــة ) واضـــاف
(البرنـامج عبارة عن حـلقات اسـبوعية
مــــثال نــــســــتـــعــــرض حــــاالت الـــطالق

شخـصيات الـبرنامج الـكوميـدي وهما
صـاحي وطـافي) . وعن الـبـرنـامج اكـد
اخملــــرج مــــحــــمــــد عــــبــــاس (ان هــــذا
الــبــرنــامج هــو رســالــة الى الــشــبــاب
لالعتمـاد على النـفس وبوجـود العديد
مـن وســـــائل االتـــــصــــال مـــــثال الـــــنت
والـكـامـيـره تـسـتـطـيع ايـصـال ابـداعك
الى العالم) . مضـيفا (التعـليقات التي
تصـلنـا على البـرنامج ايـجابـية ونحن
عناصـر ووجوه شابه جديـدة  ونتملك
مـواهب وطــاقــة ابـداعــيـة لــنــعـالج كل
الـســلــبـيــات من خالل الــكــومـيــديـا او
بـطـريقـة سـاخرة بـال اسفـاف . وتـمنى
تـــســويـق االبــداع مـع بــقـــيـــة الــزمالء
ــشـاركــ مـؤكــدنــا(بـرنــامــجـنــا هـذا ا
مــفـتـوح جلـمـيع الـشـبـاب لـبث االفـكـار

والطموحات ).
يـشـار الى ان البـرنـامج فـكـرة واخراج
محمد عباس وكتابة السكيجات احمد
شوقي وعباس شلتاغ وحيدر عباس .
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كارول سماحة

مثقفون وفنانون يتابعون فعاليات مهرجان أيام أوروك

نيكي ميناج

مثل الـتركي كيفانش تاتلـيتوغ االستغناء عن واحدة مـن سياراته وبيعها وهي من نوع { اسطنبول  –وكاالت - قرر ا
بلغ  725 ألف لـيرة تركية إي ما واقع األلكـترونية  فيـراري سبايدر (اف وان) موديل    1998وعرضهـا على احد ا
لك ـعـروف عن تاتـلـيـتوغ حـبه الـشـديد لـلـسيـارات والـدراجـات النـاريـة حـيث  يـقارب  123ألف دوالر أمـريـكي.ومن ا
أسـطـول كـبـير يـضم عـدد من الـسـيـارات والـدراجـات الفـاخـرة والـنـادرة.  وعـلى الـصعـيـد الـفـني حـقق الـنـجم الـتركي
ـعـروف بـاسم مـهـنـد في الـوطن العـربي جنـاح كـبـيـر في اخـر أعـمـال الـتلـفـزيـونـيـة وهـو مـسـلسل كـيـفـانش تـاتـليـتـوغ ا
االصـطدام والذي شـاركته في بـطولته الـفنـانة التـش سـانغو والـفنـان انور صايالك كـما حـقق فيلـمه األخيـر األعمال
ـلـك أي من مـقــومـات األنــاقـة ــنـظــمـة 2الــذي قــدم فـيه دور جــديـد ومــخـتــلف إذ قــدم شـخــصـيــة رجل عــصـابــة ال  ا
رة األولى التي يـقدم فيـها تاتـليتـوغ دور كوميـدي وبعيد عن والوسامـة.وهذا الفيـلم يندرج حتـت فئة الكـوميديـا وهي ا

شخصية الوسيم العاشق واستطاع النجاح في دوره بشكل كبير جدًا واثنى على ادائه النقاد واجلمهور.
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