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بعـد ان حـدثنـا الـفنـان حـس نـعـمة عن
خـطـواته االولى في عـالم الـفن  ونـشـأته
في بـــيت جــده وتـــاثــيـــر والــدته عـــلــيه
نواصل حوارنا معـه لنسأله عن االغاني
التـي وضعـته في سـلم اجملـد والـشـهرة?
ــة كـلـمــات نـاظم فـقــال (اغـنــيـة يــا حـر
الـسمـاوي واحلـان مـحـمـد جـواد اموري
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ــســيــرتي واعــدهـــا الــعــمــود الــفـــقــري 
الـغـنـائـيـة وكـذلك اغـنـيـة فرد عـود كـانت
اغنية جمـيلة وهي مأخـوذة من فولكلور
النـاصـريـة للـراحل نـاصـر حكـيم كـما ان
اغنـية خـطار  كـلمـات كر مـكي واحلان
فاروق هالل هي االخرى ال تقل شأنا عن
ذلك بــاالضـافــة الى اغــنــيـة رديـت كـانت
مـؤثــرة ومن كـلــمـات هــادي الـعـكــابـشي
وحلن مــحــمــد جــواد امــوري فــضال عن
اغنيـة ليلـة وكمـر معزوم كـلمات الـشاعر
غازي ثجيل وقد اعدمه صدام في حينها
واحلــان يــاســ الــراوي). وعن اغــنــيــة
العـزيـز انت قـال الفـنـان نعـمـة (انا رجل
غــيــر ســيــاسي وال يــعـجــبــني ان اغــني
لـشخـص ولكن لـالمانـة اقـول لـقـد غـنيت
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≈eOLðË Ÿ«bÐ∫ حس نعمة حصد الكثير من اجلوائز والشهادات التقديرية خالل مسيرته اإلبداعية

{ رام الـــله
وكاالت - –
انــــطــــلــــقت
فــــعــــالــــيـــات
مــــــهـــــــرجــــــان
(فــــــلـــــســــــطـــــ

الوطني لـلمسرح)
ــاضــيـة اجلــمـعــة ا
في قـــــصــــر رام الــــله
الــــثـــــقــــافـي في دورته
الــثـــانــيـــة لــهـــذا الــعــام
ـــــشــــاركـــــة عــــشـــــر فــــرق
مسرحية فلسـطينية.وقال مدير
ــهـــرجــان اخملـــرج فــتــحـي عــبــد ا
ـــهــرجـــان (بــدأ الــرحـــمن مـــديــر ا
مهرجان فلسط الوطني للمسرح
في دورته الــثــانــيــة وفي مــشــهــده
األول الكـثـيـر من احلب واإلخالص
لــهــذا الــفن اجلــمــيل).وأضــاف في
نشرة لـلمهـرجان (نـأتي إليه ونحن
يحـدونا األمل بـأن يـترسخ ويـتسع
ويــنــتــشــر في جــمــيع احملــافــظــات
ـدن الـفـلـسـطـيـنـية وبـأن يـصـبح وا
بدع واخمللص سرح بجهود ا ا

حـــاجـــة يـــومـــيـــة وإنـــســانـــيـــة لـــكل
هرجان بالتعاون ب الناس).ويقام ا
وزارة الثـقافـة الفـلسـطيـنيـة والهـيئة
العربية للمـسرح.وقال القائمون على
هـرجان (إن اسـرائيل الـتي تسـيطر ا
ــؤديــة إلى الــضــفــة ــعـــابــر ا عــلى ا
الـغــربـيــة رفـضت مــنح األمــ الـعـام
للـهـيـئة الـعـربـية لـلـمـسرح إسـمـاعيل
عبـد الله من الـشارقـة تصـريح دخول
لألراضي الفلسطينية).وقال عبد الله

واصــلت الــغـنــاء وحــقــقت الــنــجـاح في
ـعــوقـات الـتـي واجـهـته ذلك). وبـشــأن ا
كـفـنـان في مـسـيـرته الـفـنـيـة? قـال نـعـمـة
(كــنت مــعــلــمــا فـي مــديــنــة الــنــاصــريـة
ولــوجـــود عــدة دعـــوات خــارج الـــعــراق
الحـيــاء احلـفـالت بـاالضــافـة الى عــمـلي
الفـني في بغـداد  التـوسط لي من قبل
وزير اإلعالم االسـبق صالح عـمـر الـعلي
مع وزير التربية و نقلي من الناصرية
الى بغداد وفي مدرسـة قتيبـة االبتدائية
في االعظمـية). وبشأن االغـنية الـعراقية
الــتي تــتـلــون دومــا بــعــاطـفــة من احلب
واحلــزن قـال نــعــمــة ان (ذلك يــعـود الى
ـؤثرة و انت الـلحـن اجليـد والـكـلـمـات ا
تـعرف ان احلـيـاة الـعـراقيـة حـزيـنة لـ 3

اسباب سياسية واجتماعية واقتصادية
وهذا احلـزن تـوارثنـاه من زمن اجـدادنا
مــنـــذ اســتـــشــهــاد االمـــام احلــســ (ع)
ـر وصـوال الى حـالـة الــتـهـمـيش الـذي 

بها االن).
وقـلنـا له :بـقي ان نـتـعرف عـلى بـطـاقتك
الشـخـصيـة? قـال الفـنـان حسـ (انا من
مـوالـيـد  1944ومن مـديــنـة الـنــاصـريـة
وتـزوجت مـرة ثانـيـة بـعـد انـفصـالي عن
الفـنانـة سعـاد عبـد الله ولي ولـدان علي
وعـبـد الـله وبـنت واحـدة عـلـيـاء وعـشت
حياة سعـيدة هادئـة في بيت جدي الذي
كــان يـبــيع الــقـمــاش في احــدى مـحالت
الـنــاصـريـة وكــان اسـمه فـريح الــقـمـاش

ومن عشيرة آل صافي).
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ــمـــثــلــة { لــنــدن  –وكــاالت - وضـــعت ا
الـكندية شاري ميتشيل مولودتها اجلديدة
من حـبـيـبــهـا مـات بـابـيل ونـشـرت اخلـبـر
عـبـر حــسـابـهـا اخلــاص عـلى احـد مـواقع
التواصل االجتماعي من خالل صورة ليد
ــسـكـة بــإصـبــعـهـا ابـنــتـهـا الــصـغــيـرة 
وأرفـقــتــهــا بـتــعــلـيـق: (لن أتـركــهــا أبـدًا).
وكـانت شاري قـد أعلـنت حمـلهـا في شهر
ـاضي بـصور من جـلـسـة تـصـوير تـمـوز ا
ـنـتفخ وارادت اسـتـعرضـت فيـهـا بـطنـهـا ا
ان تـبــقي اخلـبـر ســرا حـتى مـرور نـصف
فـتـرة احلمل بـسـبب مـا مرت به بـالـسابق

فــــقــــد أجــــهــــضت جــــنــــيــــنًــــا عـــام 2018
ـة عـبر صـفـحـتـها ـؤ وشــاركت قـصـتهـا ا
وحتــدثت عن مــعــانــاتــهـا فـي تــقـبـل االمـر

واحلمل ثانية.
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ثـلة عن فـيلم مـثلـة الـسوريـة فازت بـجائـزة أفضـل  ا
(االعــتـراف) ضــمـن جــوائــز مــهــرجــان اإلســكــنــدريـة
تـوسط في دورته اخلامـسة السـينـمـائي لدول الـبحـر ا

والثالث التي اختتمت مؤخرا.
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ـبـياد) رئـيس حتريـرمـجـلة (بـارا
اعــــلن صــــدور الــــعـــدد  32 من
اجملــلــة الــشــهـــريــة الــتي تــعــنى
بـشؤون رياضـة متحـدي االعاقة
والـتي تــصـدر عن قـسم االعالم
ـبـيـة الـوطـنـية في الـلجـنـة الـبـارا

العراقية.
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ـغتـرب اطلق نـشيـدا بعـنوان (هـتاف لـحن العـراقي ا ا
الـوطن) من كلـمـاته ومـونـتاج واخـراج انـور احلـمداني
ـــوســيــقي حلــسن حـــامــد يــقــول مــطــلــعه واالخــراج ا

(االرض دم الروح دم).
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اخملرج الـبحـريني يـعرض فـيلـمه الوثـائقي(هزيـع الليل
األخــيـر ) عن الـشــاعـر قـاسـم حـداد ضـمن مــهـرجـان

سومر السينمائي.
w b³F « rO¼«dÐ√

الـتـشـكـيــلي الـعـراقي يـفــتـتح مـسـاء اجلــمـعـة الـقـادمـة
معـرضه الثاني في العاصمة البـريطانية لندن في قاعة

احلوار االنساني.
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ي االردني الـقى مـحـاضـرة بـعـنـوان (حتـوالت االكـاد
اجملتـمع األردني) ضمن فـعالـيات لـفرع رابـطة الـكتاب

في جرش.
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مـديـر مـتـاحف احملـافـظـات شـارك فـي جـلـسـة حـوارية
اقيـمت في متحف الـتراث السرياني فـي اربيل بعنوان
(ثقـافة ضد االرهاب) بـالتعـاون مع اجلامعة االمـريكية

في السليمانية ومنظمة شلومو للتوثيق.
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كـتـبة الـوطنـية الروائـي االردني ضيـفته دائـرة ا
بـــعــمـــان  ضــمـن أمــســـيــات نـــشــاط (كـــتــاب

األسبوع) للحديث عن روايته (أيام اخلبز).

في كــلـمــة مـســجـلــة بـثـت خالل حـفل
هرجان (من قلب حتديات لم افتتاح ا
يعرف الـتاريخ مثـلها والـتي تعيـشها
فـلــسـطــ تــأتي الـدورة الــثـانــيـة من
مهرجـان فلسـط الـوطني للـمسرح).
وأوضح األم العـام للـهيئـة العـربية
ــهـرجـانـات الـوطـنـيـة لـلـمـسـرح (أن ا
للمسرح تقام هذا العام في تسع دول
عـربــيـة).وقــال (لـكن مــوعـدا مـنــهـا له
مـــعــنـى آخــر هـــو مـــوعــد مـــهـــرجــان

سرح فلسط الوطني لـلمسرح... فا
في فلـسطـ مسـرح وأكثـر).ويشـتمل
مـــهـــرجــان فـــلـــســـطـــ إضــافـــة إلى
ــســـرحــيــة عــلى نــدوات الــعــروض ا

فكرية.
وقال رائد فارس رئيس اللجنة العليا
للمهرجان في كـلمة في حفل االفتتاح
ـهـرجــان بـعــروض الـفـرق (يـتــمـيــز ا
ـمـثـلـة لـكـل فـلـسـطـ الـتـاريـخـيـة) ا
ودعــا إلـى أن تــســتـــمــر اإلنـــتــاجــات
سرحية والـعروض على مدى العام ا
ـهـرجـان.وقـال وزير وليـس فقط في ا
الــثـقــافــة الـفــلــسـطــيــني عــاطف أبـو
ــشـاركـة تـتـخـطى سـيف( إن الـفـرق ا
حــدود الــوطن احملــاصــر بــالــنــكــسـة
والنكبة هو التأكيد على أن فلسط
الـقــضــيـة حــاضــرة في عــهـدة ووعي
ثقف الوطني الفلسطيني).وأضاف ا
في كـــلــمـــته في حـــفل االفــتـــتــاح (أن
ثقف الفلسطيني كرس فنه وثقافته ا
في خدمة قضيتنا الوطنية في سبيل
الــعـــودة واحلــريــة واالســـتــقالل من
ـــــــســــــرحـــــــيــــــة خـالل رســـــــالــــــتـه ا
ـسرح اإلبداعـيـة).ومـضى قـائال (إن ا

يعتبـر خندقا ثقـافيا وفنـيا وإبداعيا
يهدف بـرسالته الـوطنيـة إلى ترسيخ
الوعي بـ جـماهـيـر شعـبـنا وتـأكـيد
هويـته). وشهـد حفل االفـتتـاح تكر
ثالثـــة مــســرحــيـــ فــلــســطـــيــنــيــ
ــســرح الــوطــني إلســهــامــاتــهم في ا
الفلسطيني هم خليل طافش وسامية

قزموز بكري وخالد الطريفي.
وتـخلـل حفـل االفتـتـاح تـقـد الـفـنان
ســعــيــد سـالمــة عــرضــ قــصــيــرين
صامت اسـتخدم فـيهما لـغة اجلسد
فقط كـما قدمت فـرقة أصـايل للـفنون
الــشـــعــبــيــة عـــرضــا من الــفـــلــكــلــور
الــفــلــســطــيــني.تــســتــمــر فــعــالــيــات
هرجان حـتى احلادي والثالث من ا
الــشــهـر اجلــاري وســيــقــدَّم خاللــهـا
عرضان مسرحيان يوميا على مسرح
ــســرح قــصـــر رام الــله الـــثــقــافـي وا
الـــبــلـــدي.وأوضح الـــقــائـــمـــون عــلى
ـهـرجــان الـذي تـشـارك فـيه عـروض ا
فرق فنية من الـقدس واجلليل وصفد
والــنـــاصــرة وغــزة وجـــنــ وطــمــرة
والــرمــلــة ورام الــلـه واخلــلــيل أنــهــا

ستكون مجانية.
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مـكـرهـا وكـانت االغـنيـة مـن احلان طـالب
الـقـره غـولي وكـلــمـات زهـيـر الـدجـيـلي).
وفي سؤال لـنعـمـة عن موقف ابـكاه حـقا
ـة يا قـال (اغـنـيـة  عـنـد اداء اغـنـيـة مـا 
حـــضـن احملـــبـــة وهي اغـــنــــيـــة لالم ولم
حـبة استـطع اكمـالهـا. لكـوني مضـمخ 
ـــوذجـــا التـــبــــارى المي ألنـــهـــا كــــانت 
للتضحية). وعن اول اغنـية للفنان نعمة
قـال ان (اول اغــنـيــة لي كــانت يـا جنــمـة
كــلــمــات كـاظـم الـركــابـي واحلـان كــوكب
حمـزة وكان لهـا صدى في حـينـها وكنت
مــتـخــوفـا من عــدم الــنـجــاح ألن الـفــنـان
فاضل عواد قد سـبقني في اغنـية ال خبر
ال جـفـيـة ال حـامض حـلـو ال شربـت وكان
لـهــا صـدى واسـع جـداً ولــكن احلـمــدلـله

هرجان فلسط الوطني للمسرح لصق الترويجي  ا

آخـــــرون مــــثل أمـــــيــــة مـــــلص وهــــدى
ن بـهـنـسي. شــعـراوي وعـلي كـر وأ
يُـذكر أن شرف جسـد شخصيـة (العكيد
مـعتـز) عبـر سبـعة أجـزاء متـتالـية قبل
ــنـتج لــيــسـتــبـدل حــصــول خالف مع ا
ـمثل الـسوري مـصطـفى سعـد الدين بـا

في اجلزأين الثامن والتاسع.

قـرصـتـني وتـسبـبت في الـتـهـاب حتول
إلـى خـراج ومع حـلـول الــلـيل ارتـفـعت
حـرارتى وانتشر األلم وتعرضت للدوار
). وخـــتــتــمت ودخـــلت قــسم الـــطــوار
مـنشورهـا(احلمد لـله على كل حال وأنا
فـى بـيـتـى حـالـيــا ويـارب أبــقى أحـسن
واجلــرح يـلم بـسـرعـة عـشـان أقـدر أقف

تاني).
نتجة عـلى صعيد آخـر قررت الشركـة ا
ـمـثل ــسـلـسل (بـاب احلـارة)  دعـوة ا
الـسوري وائل شرف ليـكون أحد أبطال
قـرر تصـويره اجلـزء احلـادي عشـر وا
قـبل حتت إدارة اخملرج مـطـلع العـام ا
مــحــمـد زهــيــر رجب.وحتـاول الــشــركـة
ــمـثــلــ الـذين اســتــقـطــاب عــدد من ا
شــاركـــوا في األجــزاء الــســابــقــة وسط
رفض عــدد كـبـيـر مـنــهم كـمـا صـرحـوا
ســابــقــاً مــثل وفــاء مــوصــلــلي ومــيالد
يـوسف وشـكران مـرجتى ومـحـمد خـير
ـثـلـون اجلـراح فـي وقت عـاد لـلـعـمل 
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تـعرضت الفـنانة الـسورية سـارة نخلة
لــوعـكــة صـحــيـة أدت إلى خــضـوعــهـا
لــعـمــلـيــة جــراحـيــة امـا الــسـبب فــهـو
لـة! ونشرت نـخلة صـورة لها قـرصة 
عـلى صفـحتهـا تفاصـيل ما حدث مـعها
وكـتبت( أنا أول مرة بـعمل احلركة دي
وال عـمـري حبـيت حد يـشـوفني تـعبـانة
أو ضـعـيـفـة بس احلـوار غـريـب شـوية
أو شــويـتـ احلـقـيــقـة). وتـابـعت: (دي
ـســتـشــفى بـعــد مـا كــانت لـيــلـتـي في ا
روحـت الـبـيـت بـعــدين حـســيت بـوجع
ـستـشـفى وعمـلت نـقدر رهـيب روحت ا
نـقول نصف عمـلية عشان الـتخدير كان
مـوضـعي عـشـان مـش عارفـة اسـتـحـمل
األلـم).وأضـافت(بــكل بــســاطــة الــسـبب
ا تبقوا ـلة تخيلـوا  ـلة صدقوني 
طــول الـوقت بــتـحــاولـوا تــبـقــوا أقـوى
وكـويسـ و تيـجوا عـلى نفـسكوا وفي
لة لـة تدخـلكوا الـعمـليـات ..  اآلخـر 
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ـصـري أحــمـد الـسـقــا تـصـويــر فـيـلـمه ـمــثل ا يــسـتـأنف ا
ـقـبلـة بـعد اجلديـد الـعـنكـبـوت خالل األيـام القـلـيلـة ا
فـتـرة توقف مـنـذ أسـبـوع بـسـبب اجـراء تـعديالت
عـلى سـيـنـاريـو الـعـمل والـتي اسـتـغـرقت وقت طـويل
عـلى أن يعـود فريق الـعمل الى الـتصـوير مـرة أخرى
ـقـبل. وانـتـهى أبـطـال الـفـيـلم الـذى لم يـتم األسـبـوع ا
حتـــــديــــد مــــوعــــد نـــــهــــائي لـــــطــــرحه حـــــتى اآلن من
تــصــــــــــــويـر  10 أيـام فـي األحـداث مــا بـ الــقـاهـرة
واألقـصر حـيث عاد فـريق العـمل مؤخـراً من األقصـر بعد
ـشـاهـد بـ أحـمـد الـسـقا تـصـويـر  4 أيـام هـنـاك وجمـعت ا
شـارك في صـرية مـنى زكي وعـدد من الـفنـانـ ا ـمثـلـة ا وا
البـطـولـة. فـيـلم الـعنـكـبـوت بـطـولة أحـمـد الـسـقـا من إخراج
أحـمـد نـادر جالل وتـألـيف مـحـمـد نـايـر ويـشـارك في
بـطـولـته مـنى زكى ظـافـر الـعـابـدين يـسـرا الـلـوزي
أحـمد فـؤاد سلـيم والفـنان زكي فـط عـبد الـوهاب
والــفـنــانـة ر مــصــطـفى ومــحـمــود غـريب وهــنـاك
مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.
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وائل شرف 

يواصل الفنانون حضورهم في ساحات التظاهر
شروعة طالبهم ا تضامنا مع شباب العراق وتأييدا 
تظاهرين كما يساهمون في تقد وجبة الطعام ا
فضال على نشر الرسائل التضامنية عبر صفحاتهم
في وسائل التواصل.
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بيرين سات

حتلَّ بــالـصــبــر فـصــعـوبــات الـعــمل لن تــدوم طـويالً 
وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك.
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إنّ األلــغــاز الــتـي بــدت مــقــلــقـــة قــبل الــيـــوم مــلــيــئــة
باإلمكانيات اللذيذة.
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ال تكن مـنـزويـاً . تشـعـر بعـدم وجـود إنـسجـام فـكري
بينك وب من حتب.
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ثـقــتك قــوة كـامــنــة بـداخــلك و أنت مــتــشـوّق حملــاولـة
جتريب ذلك. 
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مصيـر استمرار الـعالقة مع الشريك  مـهدد باخلطر.
يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

مـساعـدة من زميـل تؤدي البراز مـواهبـك الرائـعة.يوم
السعد االثن .
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فـاجئـة واحتـمال اإلصـابة بـانهـيار  تـاعب ا بـعض ا
عصبي. يوم السعد االحد.
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كن واثقـا بأن قراراتك هي قرارات جيـدة .يوم السعد
الثالثاء.
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ابتعـد عن اي ضغط او عمل جديد حـاليا انت بحاجة
الى السالم الداخلي.
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اطــلب مـسـاعــدة شـريك احلـيــاة اذا وقـعت في بـعض
االشكاالت.رقم احلظ.8
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اضي و التخلص من تبعاته سيكون االمر  مراجعة ا
االكثر ايجابية لديك.
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أكوالت من العربات احذر تـقلب اجلو وجتنب شراء ا
اجلوالة.رقم احلظ6
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اكــــــتب مــــــرادف
ومـعـاني الـكـلـمات
بـــــشـــــكل رأسـي من
اعــــــــلـى الـى اســــــــفل
مــرورا بــالـــدائــرة الــتي
ضـــمـــنـــهـــا حتـــصل عـــلى
ـطلوبة: (من حروف الـكلمة ا

علوم االرض):
 1-من مؤلفات ماركو بولو

 2-جزيرة ايطالية
 3-مرض خطير

تحدة ملكة ا  4-من مقاطعات ا
 5-دولة امريكية جنوبية
 6-جلأت للمساعدة
 7-دولة امريكية

 8-من انواع السمك

{ اسطنبول  –وكاالت - كشفت النجمة التركية بيرين سات انها لن تشارك
منوع الى جانب زميلها النجم التركي في الفيلم السينمائي العشق ا

وردّت على سؤال احد معجبيها الذي قال لها: سمعنا عن كيفانش تاتليتوغ
فيلم قادم سيجمعك مع كيفانش تاتليتوغ لكن ال نعرف الكالم صحيح ام ال
? لترد بيرين عليه بالقول: غير صحيح انا حالياً لدي مشروع واحد فقط
(مسلسل عطية) وسيستمر لعدة سنوات. وكانت سات قد قالت مؤخرا (ان
مسلسلها اجلديد الهدية سيعرض بعد اسابيع قليلة متوقعة النجاح الكبير

له). واضافت بيرين (ان دورها في الهدية يختلف عن ادوارها في
منوع). سلسالت السابقة كـفاطمة والعشق ا ا
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