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ــلــحن الــعــراقي حلن أنــشــودة وطــنــيــة بــعــنــوان (ثـورة ا
ـطـرب الــغـضب) كـلـمـات الـشـاعـر مـحـمـد كـرمـان واداء ا

عقيل موسى.
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أسـتـاذ األنــثـروبـولــوجـيــا في جـامـعــة الـيـرمــوك االردنـيـة
ضيفـته الثالثاء اجلمعيـة الفلسفيـة األردنية في محاضرة
ـواطن بـعــنـوان (مـقــاربـات أنــثـروبــولـوجـيــة في الـفــرد وا

واجلماعة).
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Ê—uŁ U¼bOKIð
طـبيـعـة شـخصـيـة لـديهـا وال يـجوز
رصـد كل تـصريـحـاتـهـا). وأشار إلى
(أن "الـنـجـوم احلـقـيـقـيـ أصـبـحـوا
مــــعـــدوديـن عـــلى أصــــابع األيـــدي)
مضيفاً: (شيرين تتمتع بصوت نادر
وقوي. إحـنا عطـشنـا من الصوت ده

حلد ما طلعت لنا شيرين).
وفيما ذكر أن النقابة تواصلت معها
مـــــراراً نـــــاصـــــحـــــة بـــــعـــــدم اإلدالء
بــتــصــريـــحــات أثــنــاء غـــنــائــهــا أو
احلـــديث فـي الــشـــؤون الـــعـــامــة أو
السياسيـة قال (أن مواقع التواصل
االجتـمـاعي أصبـحت تُـشكـل ضغـطاً
كـبــيـراً عـلى الــنـجـوم بـطــريـقـةٍ غـيـر
ـعـلـقـ عـلى مـواقع طـبـيـعـيــة ألن ا
الـتــواصل غـيــر مـتـخــصـصـ ومن
مـكن أن يـصدروا أحـكامـاً خاطـئة ا
فــيــصــنــعــون قــضــيــة كــبـيــرة من ال
شيء). يُــذكــر أن الــضــجــة األخــيــرة
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ـهن ــتـحـدث بــاسم نـقــابـة ا صـرّح ا
ـصريـة طارق مـرتضى وسـيقـية ا ا
أن (اجلــــمــــيع فـي مــــصـــر والــــوطن
ـوهبـة الـكبـيرة العـربي يـتفق عـلى ا
التي تتمـتع بها الـفنانة شـيرين عبد
الـوهـاب وصـوتــهـا الـنـادر والـقـوي.
ثيرة لـلجدل فهي أما تصريـحاتهـا ا
طبيعة في شخصيتها ولن نقف لها
ــرصـاد إال في حــال الــتــجـاوزات بــا
الـتي تـدفـعـنـا التـخـاذ مـوقف). وذلك
في تـعلـيـقه عـلى الـتصـريـحـات التي
أدلت بــهـا خالل حـفــلـهــا األخـيـر في
الـرياض وعـبـر مداخـلـة هاتـفـية مع
ــذاع ــواطن) ا بــرنــامج (حــضــرة ا
عـــلـى فـــضــــائــــيـــة احلــــدث الــــيـــوم
صريـة". حيث قال (أن تـصريحات "ا
شيـرين األخـيرة خالل حـفـلهـا ضمن
فـــعـــالـــيـــات "مـــوسم الـــريـــاض" هي

أُثـيرَت عـقب تـصريـحـات شـيرين في
احلــفـل الــذي أحــيــتـه  في الــريــاض
حـــيث أزعــجت فـــئــة من اجلـــمــهــور

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ية بيال بعدما نـشرت النجمـة العا
ثورن فـيديـو لهـا أثنـاء اإلستـحمام

ـــــاضي في األســـــبــــوع ا
أطلت جنمة تلفزيون
الـــواقـع كــايـــلي
جــيــنــر عـلى
مــحــبـــيــهــا

الــكـاتب الــســعـودي تــرشــحت روايــته (آسـر والــصــيـاد)
جلــائـزة إســمـاعــيل فـهــد إسـمــاعـيل لــلـروايــة الـقــصـيـرة

. اخملطوطة ضمن سبعة مرشح

مديـر قسم الشـائعات في مـديرية الـعالقات واإلعالم بوزارة
الداخلـية العراقية ضيـفته دار الثقافة والنـشر الكردية بندوة

عنوانها (مخاطر انتشار الشائعات على اجملتمع) .
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الـبـاحث  الـتـراثي  وعـضـو الـهـيئه
االداريـة جلـمـعيـة مـكـافحـة الـتَدرن
واألمــراض الـصـدريــة في الـعـراق
يــشــارك في احملـور االول لــلــنـدوة
الـشــهـريــة الـتي تـقــيـمــهـا الـلــجـنـة
االجـتـمـاعـيـة في اجلـمـعـيـة بـشـأن الـشـاعـر عـبـد احملـسن
الـكـاظـمـي فـيـمـا يــتـحـدث الـدكــتـور حـيـدر اســمـاعـيل في
احملــور الـثــاني بــشـأن (اســتـخــدام االوزون في مـعــاجلـة

االمراض) مساء غد اجلمعة .

هــولـيــوود لـكـن كـايــتل يــؤمن أنه لـوال
اخملـرج األمـريـكـي مـارتن سـكـورسـيـزي
ـا الــذي مــنــحه أدوارا في أول أفالمـه 
كــانت لـه مــسـيــرة فــنــيــة مـن األسـاس.
وعـلى هامش الـدورة الـثـامنـة عـشر من
راكش وجه هرجـان الدولي للفـيلم  ا

ـسيـرة مهـنية { مراكش  –وكاالت - 
تـمـتــد ألكـثـر من أربـعــ عـامـا وتـشـمل
الـعمـل مع بعـض من أهم اخملـرج في
الـسيـنـما األمـريـكـية واألوروبـيـة صنع
ـمـثل األمـريـكي هـارفي كـايـتل لـنفـسه ا
اســـمــا وسط عــمــالــقـــة الــصــنــاعــة في

لـكن مــارتي فـتح عــيـني عـلـى إمـكـانـات
ـــديــنـــة وأجــبـــرني عـــلى إعــادة هـــذه ا
استـكـشافـها).ويـتذكـر كـايتل بـكثـير من
احلب لقـاءه األول مع اخملـرج األمـريكي
كــويــنــ تـــارانــتــيــنـــو.ويــقــول (طــرق
ثل من أجل تارانيتنو بابي بحثا عن 
فــــــيـــــــلم (ريـــــــزرفــــــوار دوجــــــز)‘كالب
مستودع .‘قدم لي الـسيـناريو لـكني لم
أقــــــرأه. وافــــــقـت عــــــلى الــــــفــــــور دون
تردد).وأضـاف (تارانـتـينـو مثـلي ومثل
سكورسيزي ابن نيويورك وابن مدرسة
تـقـدس صـنــاعـة الـسـيـنـمـا. لـذا لم أجـد
صعوبة على اإلطالق في التفاهم معه).
ويــقــر كــايــتل (بــأن جتــربـة الــعــمل مع
مخرج أوروبي مـثل برنار تافرنييه
وإيـتـوري سـكـوال وثـيـو أجنـلـوبـولـيس
شـابــتــهــا الــكــثــيــر من الــرهــبــة).وقـال
(األوروبـيــون يـقـومـون بــاألمـور بـشـكل

مختلف عما نقوم به في أمريكا. 
هـنـاك أرضــيـة مـشـتـركــة جتـمع بـيـنـهم
وهـنـاك أيديـولـوجـيـا حتـركـهم. وبـحكم

كـايـتل حتيـة حب لـسـكـورسـيـزي الذي
ينـحـدر مثـله من مـدينـة نـيويـورك.وقال
في تــصـريح(مــارتي آمن بـي ومـنــحـني
عمال وقت لم يـردني أحد. لم يـسبق لي
الـعـمل في أي فـيــلم لـكـنه شـاهـدني في
ــمـثل وقــرر أن يــســتــعـ اســتــوديــو ا
بي).وبــالــفــعل كــانت أدواره األولى مع
سـكــورسـيــزي في أفالم مــثل (من الـذي
يـطـرق عـلى بــابي) (هـوز ذات نـوكـيـنج
أون مـاي دور) و(شـوارع قـاسـيـة) (م
ستـريتس) و(ألـيس لم تـعد تـعيش هـنا
بعد) (ألـيس دازنت ليف هـير إني مور)
و(سـائـق الـتـاكــسي) (تـاكــسي درايـفـر)
وهي األدوار الــتـي جــعــلت مــنه اســمــا
ـثل مطـلوب في معـروفا وحـولته إلى 

هوليوود.
ويــــــقــــــول كـــــايــــــتـل (إن الــــــعـــــمـل مع
ســكــورســيــزي ســاعــده عــلى أن يــفــهم
نـيـويـورك بـشـكل أفـضل). وقـال (عـشت
طـــوال حــيـــاتي في بـــروكــلـــ ولم أكن
أعـرف حــتى كـيـف أصل إلى مـانــهـاتن

{ هل شعرت بالندم لدور أديته?
- االدوار بــفــــضـل نـضــوجـي الـفــني
كـنت انـتــقــــــيـهــا بـدرايـة وامـثـــــــــل
ـا ادى الى امــام كـادر نـاضج فــنـيـا 

القبول االجتماعي الواضح.
{ ما ابرز صفة في شخصيتك?

- قراءة الـكـتب واحتـرامي وبسـاطتي
مع الناس.

{ ما هو جديدك ?
- الـــــكــــــــــــــــثــــيـــــر من الــــكـــــتب في
جـــــمــــالــــيــــات الــــفــــنــــــــــون واالداب
ونـــصـــوص جـــديــــــــــدة الســـــــــمـــاء
مـبدعة فـي جتربتـي التي كـتبت عـنها
رســـائـل واطـــاريح تـــخص الـــســـيـــرة

االفتراضية.

{ مــــا هـــو مـــكـــانك
فضل? ا

ـــــكـــــتـــــبـــــات - ا
ــــــــــــقـــــــــــاهـي وا
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة
واالمــــــــــــــــــــــاكــن

السياحية.
{ مــاذا عن طـبـقك

فضل? ا
- طـــبــقي مــر بــتـــحــوالت كــثــيــرة.في
الشـباب طـغى اللحم والـباجـة واليوم
الـــســـوائل مـــثل احلـــلـــيب والـــســوب

واحيانا السمك واللحم االبيض.
{ ماذا علمتك احلياة?

- ابي نقل لي خبرة سنوات لو قيض
لي ان اعـيـشـهـا السـتـغـرقت مـني مـئة

عام وكذلك الكتب.
{ كلمة تقولها لنفسك?

- حتــمل حــمــاقــات االخــيـريـن واذكـر
محاسنهم.

{ تاريخ ال تنساه?
ــــيـــة الـــفـــنـــون - قـــبــــولي في اكـــاد
اجلــمـيــلـة ومــنــاقـشــة الـدكــتـوراه في

بلغاريا ووالدة اول طفلة لي.

اعــتــبــرت كالمــهـا مــســيــئـاً لــلــمـرأة
ــرة الــلي فـــاتت زعــلــوا بـــقــولــهـــا)ا
وعملوا هاشتاغ عـشان قلت للستات
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عليك أن تـزور الطبـيب بسبب الدوران الـذى تشعر به
فى رأسك هذه األيام.
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 عـلـيك أن تــلـ فى الــكـثـيــر من األمـور وال تــتـشـبث
برأيك.رقم احلظ .8
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فـاجآت على ـقبـلة ستـحمل لك الـكثيـر من ا  الـفترة ا
هني.  الصعيد العاطفي وا
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ـقـبــلـة ألنك عــلـيك أن حتــافظ عـلى صــحـتك الــفـتــرة ا
ترفض التغذية السليمة.
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قبلة بعد تمر بلـحظات سعيدة ومبهجة خالل الفترة ا
توتر.رقم احلظ 9.
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ـقبـلـة بالـشهـرة واسـعة فى مـجال تتـمتع فـي الفـترة ا
عملك رقم احلظ 5.

”uI «

 صـبـرك هـو سـر جنـاحك وقـدرتك عـلى اإلبـداع ليس
لها حدود.

ÊUÞd «

ـارسـة عـلـيك أن جتـتـهـد فى الـوصـول الى اهـدافك.
الرياضة مهمة لك

Íb'«

ـثـابـرة حــتى حتـقق الـنـجـاح حـاول أن تـسـتـمــر في ا
الذى تستحقه. 

bÝô«

 تـتـمـيز بـاخلـيـر والـشـهـامـة ولـكن عـيـبك عـدم اتـخاذ
القرارات سريعًا.

Ë«b «

ــشـاكل مع عــنـادك الــشـديــد سـبب فى الــكـثــيـر من ا
شريك احلياة.

¡«—cF «

ـهــام الـيـوم وعــلـيك أن تـنــجـزهـا لـديك الــكـثـيــر من ا
سريعًا ليسعد بك مديرك.

 u(«
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اكـتب مــرادف الـكــلـمـات بــشـكل
حروف داخل الـدوائر  لـتحصل
ـــركـــزيـــة عـــلى حـــول الـــدائــرة ا
ـطــلــوبـة:(شــهـد مــولـد الــكــلـمــة ا

النبي محمد (ص)):
1- روافد

2- يسبحا بقوة

3- وحدة وزن

4- دولة افريقية

5- مصنع

6- غرف مدرسية

7- غير مستورد

8- طرأ عليه التعديل

كايلي جينر

اخملـرجة الـسورية أنـهت مؤخـراً تصـوير فيـلمـها القـصير
ـؤسسـة العـامة لـلسـينـما (أتـرعتـا) ضمن مـنح مـشروع ا

بدعم سينما الشباب لعام 2019.

ـسـرحيـة الـكـومـيـدية ـمثـل االردني يشـارك في بـطـولـة ا ا
الـهــادفـة (الـنـاجح يــرفع ايـده) الـتي انـطــلـقت عـروضـهـا
ـلكي ركـز الثـقافي ا ـسرح الـرئيـسي في ا االثـنـ على ا

بعمان.

مجيئي من بيئة مختلفة انتابني
شـعــور بـاالغــتـراب والــرهـبـة في

البداية).
وأردف قــائـال (لــكن ســـرعــان مــا
أدركت أن الشيء الـذي يجـمعـنا
فوق كل شيء هو حب السـينما
نطلق وحب األفالم. ومن هذا ا
وصــلت لــتـفــاهم جــعل جتــربـة
الـــعــمـل مــعـــهم أكــثـــر سالســة

وثراء).
وقــدم كــايــتل جــائـزة الــنــجــمـة
الــذهـبــيـة لــلـمــخـرج تــارفـنــيـيه
ا له عن مجمل أعماله يوم تكر
ـــاضـي كــمـــا قـــدم فـــيـــلم األحـــد ا
(األيرلندي) من إخراج سكورسيزي
الـــذي عــرض مـــســـاء يــوم االثـــنــ
ضـــمن قـــسم الـــعـــروض اخلـــاصــة

هرجان. با
وتـــســتـــمــر الـــدورة احلــالـــيــة من
هرجان حـتى السابع من كانون ا

األول اجلاري.

تـســمع كالم الـرجـالــة طب الـرجـالـة
دول عسل وسكـر مش عارفه إيه الي
مزعـلهم أكـيد دول شـوية عوانس..).

شيرين خالل
احدى حفالتها

نــــشــــرهـــــا فــــيــــديـــــو لــــهــــا خالل
االســتـــحــــــــــــمـــام بــحـــجـــة لــفت
اإلنتباه عـلى شعرها الـطبيعي من
دون الــــــــــشـــــــــعـــــــــر

ستعار. ا

وأثارت جـينر 22 عاما اجلدل ب
تابعـ معتبرين (أنـها تقلد بيال ا
ثــــورن في هــــذه اإلطاللـــة وأنــــهـــا
بــالــغـت في نــشـــر فــيــديـــو أثــنــاء

اإلستحمام).
وفي وقــــــــــت ســــابـق اعــــتــــرفت
جــيــنـر انــهــا لم تــظـهــر بــشـعــرهـا
احلـقـــــــيـقي مـنـذ فـتـرة طـويـلة بل
كـــانــــت تـــعـــتـــمــــد الـــشـــعـــر

ستعار. ا

عقيل مهدي

{ متى تذرف دمعة?
- عندما أجد انساناً مهموماً او فاقداً

ألبويه.
{ حدثنا عن أمنية تراودك?

ـســرح جـامــعــة لـلــشـعب - ان اجــد ا
مـؤهل بـكل مـا حتـقـقه الـتـكـنـولـوجـيـا
واالفــكــار بـــروح جــمـــالــيــة تـــخــاطب

الناس.
{ ماهو احللم الذي حققته?

- ان اكــــتب أول نص مــــســــرحي وان
ــــســــرح امــــثل فـي الــــســــيــــنــــمــــا وا
والـتـلفـزيون وتـألـيف كتـب نقـدية وان
احصل على الدكتوراه الصبح استاذا
في اجلامـعة وعـضوا في احتـاد ادباء

. العراق.وهذا ما 
{ فيلم شاهدته وعشقته?

- كــثــيــرة هي االفـالم لــكن فــيــلم (الى
اسـتـاذي مع اطيب الـتـمنـيـات) بطـولة
االمـريكي سـدني بواتـيه وفـيلم (عـربة
اسمها الـرغبة ) للـكاتب تنسي اخراج

مثل مارلون براندو. ايليا كازان وا
فضلة? { عرفنا بأغنيتك ا

- بــعض اغــاني ام كــلــثــوم واالغــاني
التراثية البغدادية والعربية.

ي عـقـيل مــهـدي. ومـعه كـان واالكــاد
هذا احلوار بعيدا عن الفن.

{ من انت في جملة واحدة?
وأحب - انـا مــواطن مـغـرم بـالـعـراق 

العالم كله.
{ هل لديك موهبة مخبأة عدا الفن?

- لـدي موهـبـة الـتعـامل االنـساني مع
الـــطــفـــولـــة والـــعـــنـــصـــر الـــنـــســوي

والعوائل.
{ ماهو الشيء الذي تتفاءل به?

- أتفاءل باجيال تسعى بطرق سليمة
معـافاة وتتجـنب االنعـاطافات واعادة
ــا حـدث ــعــاصــر  الــفــهم اجلــديـد وا

وسيحدث.
{ كلمة او عبارة تزعجك?

- التشدق بعبارات طائفية.
{ خوف يرافقك دائما?

- خوف من حوادث الـطريق وتـقلبات
الصحة وما جتره من مأس.

{ الى اي مدى تذهب في غضبك?
ـا جـعـلت من نـفـسي اكـثـر هدوء - ر
من الهدوء نفسه لكنـها بفعل تراكمها
الــكـمي تــتـحــول الى شــظـايــا من نـار

نوعية.
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عـنـد مـحـاورتـنـا ألي فـنـان اعـتـدنا ان
يدور احلديث في اطار عمله االبداعي
لــكن في ســلــســلـة
لــــــقـــــــاءات مع
فــــــنــــــانــــــ
ابتـعـدنا عن
الـــــــــــــــــــــفــن
مقـترب من
الـوجه االخر
لـهم ووقفـتـنا
الـيــوم سـتـكـون
مع الـفـنان
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أطــلق الــفــنــان نــاصــيف زيــتـون
أغـنيـة مش خايـف منك بـالتـعاون
مع جـمـعيـة (االطـفـال اوال) دعـماً
ــــــرضى لـــــكــــــافــــــة األطـــــفــــــال ا
بـالسرطـان. وقد جاء هـذا التعاون
إثــر نــداء أطــلــقه مــؤسس وطــبــيب
اجلمـعـية بـيتـر نـون منـاشداً زيـتون
كي يـــلــبـي رغــبـــة مـــئــات األطـــفــال
ـرضى الذين يحلمون بالشفاء من ا

خالل دعمه وإحساسه وصوته.
(مش خــايف مــنك)كــتـبــهــا الـشــاعـر
مـنير بو عساف وحلّـنها هشام بولس
ـالحظ عـنـد ووزّعـهــا داني احلـلـو.و ا
مــشـاهــدة الـفــيـديــو من مالمح كــافّـة
ـرضى الـذيـن شـاركـوا في األطـفــال ا
الـتـصـويــر أنّـهم اسـتـطـاعـوا الـتـعـبـيـر
بـشكـل مؤثّـر جّـداً عن مـعـاني الـرسـالة
رغم وجـعهم رسـالة األمل والـرجاء في
احلـياة والـفرح رغم األلم.يُـذكر أن كـافة
عــائــدات هــذه األغــنــيـــة تــعــود لـــتــأمــ
ــرضى الـــبــاهـــظــة عالجـــات األطــفـــال ا

الثمن.
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تـوقف تصويـر مسـلسل (عـشيق أمي) الذي
يـجــمع في بـطـولــته الـنــجـمـة الــلـبـنــانـيـة ورد
اخلــــــال مع الــــــنــــــجم الــــــســـــوري خــــــالـــــد
الــقــيـش.ويــتــردد أن ســـبب الــتـــوقف يــعــود
ضـطـربة في لـبـنان والـتي بدأت لألوضـاع ا
ـوقع ايالف. األمر مـنذ شـهر ونـصف وفـقا 
الـذي دفع القيـم عـلى شركـة مروى غروب
صوّرة حتى لتـعليق كافة أعمالها الدرامية ا
تـتــبـلــور األوضـاع األمـنــيـة في لـبــنـان حـيث
انطلق التصوير قبل شهرين. علماً أم العمل
مـن كــــتــــابــــة رازي وردي وإخــــراج كــــنــــان

اسكندراني.


