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لصق الترويجي لفيلم (وفاة لوحة) وكواليس تصويره eO2 qLŽ∫ ا

ــغــني آر.كــيـلي { نــيـويــورك - وكــاالت - دفع ا
اضية ببراءته أمام محكمة في نيويورك اجلمعة ا
من اتهامـات بإدارته مخطـطا إجراميـا الستخدام
ــمــارســة اجلــنس مــعه بــعــد نــســاء وقــاصــرات 
عــزلــهن عن أســرهن وفــرض ســيــطــرته عــلــيــهن
ـا يـأكلن بالـتـحـكم في كل أمـور حـياتـهن بـدايـة 
ـثلون ـرحاض.ويـقول  وحـتى متى يـستـخدمن ا
لالدعـــاء االحتـــادي في بـــروكــلـــ (إن آر.كـــيــلي
ا وراء وحاشيـته كانوا يـدعون النـساء والفـتيات 
كـوالــيس احلــفالت ويــبـعــدوهن عن أصــدقــائـهن
وذويهن ويدفـعوهن لالعتماد عـليهم ماديا). وقال
أحــد احملـامــ فـي فـريـق الـدفــاع عن كــيــلي في
عـريـضــة قـدمـهــا لـلـمـحــكـمـة ( إن مـحــبي مـوكـله
يـتــوقـون لـرفــقـته وإن تــلك االتـهــامـات مـا هي إال
تـعبـير عن الـندم من بـعضـهن).ونفى كـيلي مرارا
ادعـــاءات بــارتــكــاب جـــرائم حتــرش واعــتــداءات
جـنسـية لعـقود.ويـواجه كيلي مـجمـوعة أخرى من
االتـهـامـات عـلى مـسـتـوى احتـادي فـي شـيـكـاجو
الـتي أمر فـيـهـا القـاضي بـإبقـائه رهن االحـتـجاز
حلـ محـاكمـته كـما يـواجه اتهـامات أخـرى أمام
مـحكـمة في واليـة إيلـينـوي. وفي حال إدانـته بكل
ـوجــهــة إلـيـه فـســتــكـون عــقــوبـتــهـا االتــهـامــات ا
القـصـوى مجـتـمعـة الـسجن أكـثر مـن مئـتي عام.
الى ذلك أفرجت الـسلطات في الـسويد عن مغني
الـراب األمـريـكي آيسـاب روكي واثـنـ من رفاقه
بــعـد ثـالثـة أيــام من جــلـســات مـحــاكــمـة بــتـهــمـة
االعتـداء حـظـيت بتـغـطيـة إعالمـية واسـعـة.وأشاد
الرئيس األمـريكي دونالد ترامب باخلطوة بعد أن
ـغنـي في القـضـيـة.وقال حـاول التـدخل لـصـالح ا
ـكـنـهم مـغـادرة ـتـهــمـ الـثالثـة  الـقـاضي (إن ا
الـبالد قـبل إصــدار احلـكم في الــقـضـيـة في 14
آب) وهو ما يـشير في السويد إلى تبـرئة محتملة
ــتـهــمـون أو حــكم أقل من الــوقت الـذي قــضـاه ا

بـالـفعل في احلـبس. وقـال ترامب عـلى تويـتر (
اإلفـراج عن آيــسـاب روكي من الــسـجن وهـو في
طــريـــقه اآلن مـن الــســـويـــد إلى وطـــنه الـــواليــات

تحدة). ا

{ نـيـودلهي  –وكاالت  –تـعد
ديــشــا بــاتـــاني من بــ أبــرز
جنمات الهند الشابات والتي
باإلضـافـة إلـى أعـمـالـهـا الـفـنـية
تـعددة تلـفت األنظـار برشاقـتها ا
ولـيـاقـتهـا الـبـدنـية وحـرصـهـا على
ـارسـة الــريـاضـة.ودائــمًـا مـا
تـشـارك ديـشـا مـتـابـعـيـهـا
عـــلـى مـــواقع الــــتـــواصل
ـقـاطع فـيـديـو لـها وهي
تـمـارس التـمـارين ولـكن رشاقـتـها
لم تــكن نــتــيــجــة ســهـل احلــصـول
عـلـيـهـا حـيث كـشـفت ديـشـا (أنـهـا
تــعــرضت إلصـــابــات عــديــدة عــلى
مــدار الـــســنـــ أثــنـــاء اتــبـــاعــهــا
لــروتـيــنــهـا الــريــاضي).ويــبـدو أن

األمـور اتـخـذت مـنـحى خـطـيـرًا في
أحد األوقات حيث كشفت صحيفة
ـــز أوف إنــديـــا(أن الـــنــجـــمــة تـــا
الـهـنـديـة الـشـابة ذات الـ  27عـامًا
دة  6أشـهر!).وفي فقـدت ذاكـرتهـا 
ح أن ذلك األمر ظل سريًا إال أنه
ـــــــكـــــــشف عـــــــنـه حـــــــتى اآلن لـم يُ
وأوضـحت ديــشـا (أنــهـا تــعـرضت
إلصـابـة شــديـدة في رأسـهــا أثـنـاء
تـدريـبـهــا عـلى أرضـيــة خـرسـانـيـة
ـدة 6 أدت إلى فـقــدانــهـا الــذاكــرة 
أشـــهـــر).وقـــالـت(إنـــهـــا خالل تـــلك
الفترة لم تـتذكر أي شيء إطالقًا)
ا يـعني أن فـقدانهـا للـذاكرة كان
كلـيًا وليس جـزئيًـا ولكنـها حلسن
احلـظ تـــعــــافت اآلن واســـتــــعـــادت
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رئيس اإلحتـاد العام لألدباء والـكتاب العـراقي نظمت
له مـؤخـرا دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة الـعـامـة حـفل تـوقـيع
كتـابه (االطراس األسـطوريـة) استـهلـه مديـر عام الدار
ورئـيـس مـجـلـس اإلدارة حـمــيـد فــرج حـمــادي بـكــلـمـة

تناول فيها محتوى الكتاب.
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ـطـرب الــعـراقي يــحـيي يـومي ا
ــقــبــلـ اخلــمــيس واجلــمــعــة ا
ــعــارض حـــفــلــتـــ في ارض ا
بـالعاصمة االردنية بعمان حتت

عنوان (عيد وحب).
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ـسـلـسل اجلـديـد(روح ـصـري مـشـغـول بـا اخملرج ا
فى زكــيــبــة) تــألــيـف لــؤى الــســيــد   وتــدور احــداثه
ــمـثالن الـكــومــيـديــة حــول شـابــ يــلـعـب أدوارهـمــا ا

يرغني واوس اوس. ا
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ية اخلبـير االقتصادي اللبناني شارك في امسية تكر
نـتدى القـومي العربي في الـعاصمـة اللبـنانية اقامـها ا
ـنــاســبـة الــذكـرى  67 لــثـورة  23 تــمـوز في بــيــروت 

مصر.
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مديـر قصر الثقافة والفـنون في البصرة ضيفه مؤخرا
مـلـتـقى جـيـكـور الـثـقـافي لـلـحـديث عن جتـربـته الـفـنـيـة

. واالدارية بجلسة قدمها الكاتب باسم محمد حس
ÊUHOFÝ ¡UŽœ

اسـتـاذة الـفلـسـفـة في اجلـامـعة األردنـيـة تـسـتضـيـفـها
اجلـمـعـيـة الـفـلـسـفـيـة األردنـيـة مـساء غـد الـثالثـاء في

محاضرة حول (القلق الوجودي عند سارتر).
u²Ž …dO √ 

اضي االعالمية االيزيدية العراقية ضيفتها اخلميس ا
ـرأة الـصـحـفـيـة في الـعـراق في نـدوة حـوارية رابطـة ا

رأة االعالمية في محاربة داعش). بعنوان (دور ا
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الــتــدريـسـي في كــلــيــة اآلداب في اجلــامــعــة األردنــيـة
احتفى بتوقيع كتابه (شعر علي الفزاع : دراسة لغوية
وأســـلــوبـــيـــة) يــضم الـــكـــتــاب الـــذي صــدر عن داري
ــيـون) و(الــرمـال) لــلـنــشـر والــتـوزيـع أربـعـة (االكـاد

فصول.

ذاكرتهـا حتى أن ما حـدث لم يغير
من روتيـنهـا الرياضـي.وعلى الرغم
ــا تــعــرضت له ديــشــا إال أنه لم
ـــارســـة ريـــاضــة ـــنـــعــهـــا مـن 
اجلمـباز وفـنون الـقتـال اخملتـلطة 
كما ذكرت (أنها حاليًا ال تعمل على
تـصويـر أي فيـلم بيـنمـا تركـز على
تقسـيم أيامهـا ب اجلمـباز وفنون
القـتال طوال األسـبوع). وكـان فيلم
بــهـارات هـو أخـر عــمل ظـهـرت فـيه
ديــشـا مــؤخـرًا والــذي شـاركت في
بطولته الثنائي النجم سلمان خان
قرر ظهورها وكاترينا كيف ومن ا
قرر اصدراه العام في فيلم ماالنغ ا
القادم والذي ستشارك بطولته مع

النجم  أديتيا روي كابور.
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اعـــــتـــــزلت الـــــفـن في عـــــام 1992
وارتدت حيـنها احلجـاب واعتكفت
عن الـظــهـور بــشـكـل نـهــائي حـيث
كـانت تــعـاني من مـرض في الـقـلب
وهــــو ضــــعـف عــــضــــلــــة الــــقــــلب
وهـــشـــاشــة الـــشـــرايــ واألوردة.

وشاركت كامل بالـعديد من األعمال
سرحية السينمائيـة والدرامية وا
وكــان مـن بــ أفالمــهـــا: عــيــون ال
تـــنــام ســـأعــود بال دمـــوع رحــلــة
الـرعب أشيـاء ضد الـقانـون بريق

عينيك السلخانة درب الهوى.
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ألكـثر من مـرة وح أجتـول ب الـشاشـات أفاجـأ بشـاشة  mbc عـراق وهي
لة تـعيـد عرض حـلقـات برامج تـكررت كـثيـرا خالل مدة قـصيـرة وأصبـحت 
رغم مـحتواهـا ورونقها ومَن فـيها  لـذا قررتُ جتاوزها ولن أمـر بها على أمل
أن تــمـتـعـنـا بــشيء جـديـد ولــكن هـذا لم يـحـصـل لألسف وقـد نـشــهـد مـوتـهـا
ـرض عكس الـفـضائـيـات الـتي تمـوت وهي واقـفة في الـسـريري عـلى فـراش ا
ـيدان كـالبغـدادية مثال حـ توقـفت فجأة أحـدثت ضجـة ولغطـا وتساؤال ظل ا
صـداه يتردد الى اليوم حتى أضحت قضية رأي عام وكأنها مقاتل صُرع في
احلـرب أو جنم إعـتزل في أوج جنـوميـته .. وهـكذا لـو توقـفت (الـشرقـية) اآلن
فـجـأة وهي في قـمـة عـطـائهـا ومـتـابـعـتهـا  فـهل سـيـمـر احلدث بـبـسـاطـة عـند
ـتــابع بـصــورة عـامــة ? بـالــطـبع ال  وأقــول ومن بـاب ــثـقف والــسـيــاسي وا ا
حـرصنـا على أي مشـروع عراقي مـعتدل إن جنـاح أية وسيـلة إعالمـية يعـتمد
بـاألساس على جتديد نفسها وحتديث مـحتواها الفكري والصوري واجلمالي
فاجأة والتشويق واإلبهار بسياستها لكي حتوز على إهتمام وإعـتماد ثالثي ا
اجلــمـهــور وهـذا هــو سـر الــتـســويق اإلعالمي الــنـاجح أمــا مـشــيـهــا الـوئــيـد
ـشـاهد ال حـتـما وا ـحتـواه فـسـيكـون  ودورانـهـا ضـمن نطـاق الـدرب ذاته 
ئـات اخليارات لـيس مجـبرا عـلى أن يلـتصـق بهـا  فثمـة ما يـقدم لـه جديـدا 

من الفضائيات النشيطة .
   إنـطـلقت الـ  mbc عـراق قويـة أذهـلت مَن إنتـظرهـا وأسكـتت مَن شكك بـها
وعـدّهـا مـشـروعا مـوجـهـا ضـد الـعراق بـعـد أن أجلـمـتـهم بعـراقـيـةِ مـا أنـتجت
وعـرضـت  لـكـنـهـا تـبـاطـأت بـشـكل مـريـب وبـدأت تـخـسـر كل يـوم جـمـهـورهـا
ـنـبـهر بـأدائـهـا لألسبـاب الـتي قـدمنـاهـا فـقد (نـفـضت غـزلهـا من بـعـد قوة ) ا
وأسـدلت السـتار عـليه ومـا بقي لـديهـا فهي برامـج عربيـة أنتـجتـها الـقناة األم
وهـذه اإلستعارة تكـشف الضعف احلاصل خلفـايا ال نعلمهـا قد يكون ورائها
ضــعفُ تـمـويلٍ أو قــرار إداري أعـلى أو فـشل ســتـراتـيـجــيـتـهــا ولـكن األخـيـر
إحـتـمـال ضعـيف لـوجـود الشـرقـيَـ أوس وأسامـة وفـريقـهم احملـتـرف وهذان
الـشابـان يُـعدّان الـيوم إيـقونـة جناح أيـة مؤسـسـة إعالميـة  وحسب ذكـائهـما
ـيداني وخبرتـهما يعلـمان جيدا أن اإلعالم مال وفـكر وفن وتخطيط من أجل ا

الريادة والتفوق .
   تـنـحـصـر تسـاؤالتـنـا في : هل أنـها حـقـقت هـدفـها الـنـبـيل وإكـتفت ? أم أن
إدارتــهـا الـعـلــيـا أشّـرت فـشــلـهـا وأغـلــقت صـنـبـور الــتـمـويل عــلـيـهـا ? أم هي
إسـتـراحـة محـارب لـتنـهض من جـديـد ? وبذلـك تخـسـر الكـثـيـر من جمـهـورها
فـاجلمهور يريد بطال يسـتمر في صعوده سلم البطـولة . من وجهة نظرنا أنها
ـوازاة حتـتـاج اآلن الـى إنـقـاذ سـريع بـتـنـفس إصـطـنـاعي وفـريـقـ يـعـمالن 
بــعــضـهــمــا فـريق طــواريء إلنــتــاج مـا أمــكن من بــرامج ســريـعــة وتــفـاعــلــيـة
وجـماهيرية للحفـاظ على صورتها وتفوقهـا وفريق من خبراء متمرس لوضع
سـتـراتيـجـية طـويلـة األمـد يرسم لـهـا خيـارات مـتعـددة ومـتنـوعة ضـمن تـقاطع

SWOT للتخطيط الستراتيجي لكشف اخللل ومعاجلته
بــأســلــوب عــلــمي وغــيــر مــكــلف وال أظن ذلك غــائــبــا عن
مـؤسسة كبيرة وخبيـرة  وإن لم يتحقق ذلك وكُتب عليها
ـوت فـكنـا نتـمنى ان تـمـوت واقفـة وال حتتـاج الى حقـنة ا

وت الرحيم . ا
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ضمن فعالـيات مهرجان مـؤسسة عيون
لـلثـقـافة والـفـنـون الذي اقـيم مـؤخرا 
عرض الفيلم السيـنمائي القصير (وفاة
لوحـة) خملرجه يـوسف الـشمـري تمـثيل
حـسـ بريـسم سـتـار نـحـات مـرتضى
قــيـــصـــر بـــاسم الـــفـــرطـــوسي وكـــاظم
القيـسي وعن الفـيلم قال اخملـرج (فكرة
الـفـيــلم الـذي كـتـبت له الــفـكـرة تـتـنـاول

احــــداث عــــديــــدة
مـنــهـا شـاب
رســـــــــام

ـاديـة عـانى الــكـثـيـر بـســبب الـظـروف ا
الصعبـة واضطر الى بـيع لوحاته الحد
التـجار الـذي سخـر منه حـيث اشتـراها
بــــســـعـــر بـــخس ثـم ذهب الـــرســـام الى
ــعـارك ســاحـة الــقـتــال واثـنــاء احـدى ا
دخل مـع صــديــقه احــد حــقــول االلــغــام
واستشهد مع زمالئه االخرين) واضاف
(الـفيـلم يـتـحدث عن احلـنـ لـلوطن من
خالل نــسـيج واحالم الــطـفــولـة وعـيش
االنـســان داخل وطـنـه كـانه مــغـتـرب
وخــصـــوصــا الــشــبــاب مــنــهم
عـنــدمـا يـتــخـرج واليـجـد

والـتقـني لـلـفيـلم ولم تـكن لـدي فـكرة ان
اصـنع فيـلـمـا كنـت اطمح الصـنع شـيـئا
مؤثـرا الطرح افـكاري ومـشاكل اجملـتمع
من خالل قـصـة الفـيـلم). من جـانـبه قال
مثل الـشاب حسـ بريسم (دوري في ا
الـفــيـلم شـابــا رسـامـا يـحــلم ان يـعـيش
حـيــاة سـعـيــدة مع عـائـلــته لـكن ظـروفه
ــاديــة الــصــعــبــة حـالـت دون حتـقــيق ا
احالمه في اقـامـة معـرضـا لـلـوحاته في
النـهاية يـضطـر الى بيع لـوحاته بـسعر
خــجــول وتـــســتــمـــر احــداث الـــفــيــلم).
وحتـدث الـناقـد عـلي الـطـيب عن الـفـيلم

فـرصــة عـمـل في وطـنه كــانه مـيت لــكـنه
عــلـى قــيــد احلــيـاة. والــشــفــقــة لــيــست
انـطـبــاعـا دائـمـا عـلى كـل الـشـخـصـيـات
ا كانت هذه عدالة السماء تشردة فر ا
فـكل صـورة في احلـيـاة لـهـا جـانب اخـر
من التـفـسيـر) وعن الصـعـوبات بـالفـيلم
اكـد (انـهـا كثـيـرة مـنـهـا عـدم وجود دعم
مادي ومـعنـوي لـكن اصرار كـادر الفـيلم
على اجنـازه وهم مجـموعـة من الشـباب
ــتـحـمس يـحـلــمـون بـسـيـنــمـا عـراقـيـة ا
حــقـيـقــيـة اثـمــر عن والدة هـذا الــفـيـلم)
مـشـيـرا الى (ركـزت علـى اجلانـب الفـني

قـائال (قـدم الـفـيلـم رسالـة مـهـنـيـة هـامة
تؤكد على ان باالمكـان انتاج فيلم مؤثر
باقل التكـاليف لذلك اعتـمد اخملرج على
ـؤدية ـؤثرات الـسـمـعيـة والـبـصريـة ا ا
الى اثــارة احلـــواس والــشــغف لــتــتــبع
ـعـرفـة ماهـو مـضـمون الـفـيلم. احلـركة 
كــذلك الــصــراع الــنــفــسي فـي االنــسـان
الـتـائه في وطــنه بـسـبب احلـروب الـتي
تقيد االنسان وجتعله مكبال وخائفا من
اجملهـول فهل من سالم يـولد على ارض
الـوطن. والـفـيـلم مـؤثـر جـدا ومـشـاهـده

مترابطة مع حركة الكاميرا ).

يوم يـحمل مـشاعـر مخـتلـفة بـالنـسبة إلـيك مع بعض
شاكل العابرة. ا
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و تتحسن األمور تصيـبك الكآبة منذ بداية هذا اليوم 
ساء. قليال في ا
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 الصبـاح يحمل بـعض التأخـير والتشـاؤم على بعض
األخبار التي تنتظرها.
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تقـبل على يـوم هاد ولـيس به أي أحداث تـذكر رقم
احلظ .9
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 الـظـهـيـرة تـعــدك بـتـغـيـر بــرامـجك إلى األفـضل يـوم
السعد االربعاء.
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مـوعـد في فـتـرة مـا بعـد الـظـهـر قـد يـتـأجل مـا يـعمل
لديك بعض اإلرباك.
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نع نـزل أفضل من الـبقـاء فيه  ـساء خـارج ا قـضاء ا
التنافر مع الشريك.
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يـوم من أجــمل األيـام بــالـنـســبـة إلـيـك  فـكل األجـواء
حولك جتعلك سعيدا .
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مـا تـزال ال تـعيـش في أفـضل أيـامك وذلك لـلـمشـاكل
التي تواجهك.
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ــبـادرات  يــوم جــيـد القــتــنــاص الـفــرص والــقــيـام بــا
رقم احلظ.5 واألفعال
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مــزاجك مـتــعـكــر و فـتـرتــا الـصــبـاح والـظــهـيــرة هـمـا
األصعب بالنسبة إليك. 
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 تــعــاني من بــعض األحـداث عــنــد الــصـبــاح جتــعـلك
. يوم السعد االثن عصبيا

 u(«
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انـقل مــرادف ومـعــاني الــكـلــمـات
الـتي تــسـيـر انـطالقــا من الـسـهم
ومع عكس دوران الـسـاعة لـتصل
الى الــربط الـصــحــيح لــلــحـروف

والكلمات:
 1-من القارات

 2-لقب لعائلة فنية لبنانية
 3-عاصمة امريكية
 4-مدينة ايطالية

 5-اوسمة
 6-جزيرة اماراتية
 7-مواد التجميل
 8-عكس احملدب
 9-تعاجلي

 10-معـدن يـسـتعـمل في صـنـاعة
صابيح ا

 11-مدينة كندية
ي  12-لقب لالعب تنس عا
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احــتـفل مـحــرك الـبـحث
ـي غـــــوغل الـــــعـــــا
الـــــــــــســــــــــبـت
ـــنــاســبــة
عــيــد مـيالد
ــــمــــثــــلـــة ا
ـــــصـــــريـــــة ا
الـــــــراحـــــــلــــــة
مـــديــحـــة كـــامل
عــــلى طــــريــــقــــته
اخلـــاصــة حــيث
وضع صورة
الــــراحـــلـــة
أمــــــــــــــــــــام
اخلـــــــانـــــــة
اخملــــصـــصـــة
للبحث. الراحلة
كـــــامل ولـــــدت في
الــثـــالث من شـــهــر
تمـوز وتـوفيت عن
عـــمـــر يـــنـــاهــز
الـ 48عـــــامـــــاً
وكـــــــانـت قـــــــد

آر.كيلي
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ـطرب  رامي صـبـري أولى حـفالته لـصـيف 2019 احـيـا ا
بــعــد طـــرح ألــبــومـه اجلــديــد فـــارق مــعــاه فـي الــســاحل
الشـمالي .وأفـتـتح صبـري فقـرته الغـنـائيـة بأغـنيـة غالي
وسط تــفــاعل وهــتــافــات اجلــمــهــور من الــشــبــاب من
اجلــنــســ بــعــدهــا حـــرص عــلى الــقــاء حتــيــة عــلى
احلـــضــور وزمالئـه من جنــوم الـــفن وبـــعــدهـــا قــدم
الـعـديـد من أغـانـيه الـشهـيـره تـعـالي اسـيـبك يـوم

الراجل وانا معاه اهد الدنيا الكالم كله عادي ما
بالش تقولي. هـذا باإلضـافة الى غنـائه انا بعـترفلك
من ألبـومه اجلديد فارق معاك الذي  إطالقه قبل

 3 أيام. كما قدم رامي اغنية الساحة لوليد
تـوفـيق احتـفـاال بـأعيـاد مـيالد بـعض أفراد
اجلــمــهـــور من بــيــنــهـم الــفــنــانــة لــقــاء

سويدان. 

ديشا
باتاني
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استعـرضت جنمة تـلفزيـون الواقع  كورتـني كارداشيـان جسمـها فلم تـرتد مايـوه في مغطس الـسباحة
وظهـرت عارية تماماً. ولم يتم ذلك في حوض السباحـة في منزلها او في مكان خاص بل داخل الفندق
الـذي تمـضي فـيه إجازتـها فـي سارديـنيـا بـإيطـالـيا مع أطـفالـهـا الثالثـة ووالـدهم أي شريـكـها الـسابق

سكوت ديسيك. 
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