
ــصــور الـتــلــفـزيــوني الــعـراقي ا
ـانـيـا ـغــتـربه في ا ـوت  غـيـبه ا
ـهله رض لم  بـعد صـراع مع ا
طـــــويـال.. والـــــراحل أحـــــد رواد
تـلفـزيون جـمهـورية الـعراق وثق
ـهمة والفنية بكـاميرته الكثير من األحـداث السياسية ا

والرياضية واالجتماعية.
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أحتـفـلت سـيـنـمـا مـركـز اإلبـداع الـفـني بدار
ـاضـيـة بـالـعرض األوبـرا مسـاء اجلـمـعـة ا
األول للـفيلم التسجيلي هاملت اإلسكندراني
ناسبة ذكرى للـمخرجة منى غنـدور وذلك 
ي يـــوسف مـــيالد الـ94 لـــلـــمـــخـــرج الـــعـــا
. وعـرض الـفـيلم ضـمن نـشـاط نادي شـاه
الـسـيـنـمـا األفـريقـيـة الـشـهـري الـذي يـقـيمه
مــهــرجــان األقــصـر لــلــســيــنـمــا األفــريــقــيـة
بالـتعاون مع قطاع صـندوق التنميـة الثقافية
ـية.كـمـا تُم عرَض وشـركة أفالم مـصـر العـا
ـة من الـفــيـلم الـروائي الـطـويل نــسـخـةً مـر
عـودة االبن الــضــال إنـتــاج عـام 1976 عن
قـصة ليوسف شـاه باالشتراك مع صالح
جـاه وبـطولـة شـكري سـرحـان ومحـمود

ليجي وهدى سلطان وماجدة الرومي. ا
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{ لـــوس اجنـــلــوس - وكـــاالت - قــالت دار
جــولـيــان لــلــمــزادات  اجلــمــعــة (إن ســبــعـة
مـــكـــبـــرات صـــوت اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فـــرقــة
وسيقى البوب بي.تي.إس الكورية اجلنوبية 
في إحـدى جـوالتـهـا بـيـعت بـسـعـر 83200
دوالر خالل مـزاد لـصالـح األعمـال اخلـيـرية
قـبل حفل توزيع جوائز غرامي لتجني بذلك
ـتوقع لها ما يـزيد ثماني مـرات عن السعر ا
في الـبداية).وقالت دار جولـيان (إن مكبرات
الصوت التي حتمل توقيعات أعضاء الفريق
تمـثل أول مـتـعلـقـات لـفرقـة بي.تي.إس تـباع
في مـزاد). وكـانت الـدار قـد قـدرت في وقت
بلغ يتراوح سابق أن هذه األجهزة ستباع 

ب عشرة آالف وعشرين ألف دوالر.
ـؤلـفــة من سـبـعـة وقـادت فـرقـة بـي.تي.إس ا
أفراد موجة من موسيقى البوب الكورية إلى
مـناطق جتاوزت آسيـا ووصلت إلى الواليات
ــتـحــدة بــعــد سـتــة أعــوام فــقط من ظــهـور ا
الـفـرقـة عـام 2013. وفي 2019 أصـبـحت
بي.تي.إس أول فـرقـة مـنـذ الـبـيـتـلـز تـتـصدر
ركـز األول عـلى قـائـمة ثالثـة ألبـومـات لـهـا ا

بيلبورد 200 خالل عام.
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الفـنان التشكيلي  رسام الكـاريكاتير العراقي منصور
البـكري  اعـتمـاده عضوا في جلـنة الـتحـكيم الـدولية

سابقة الكاريكاتير لعام 2020. األولى في مصر 
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االديبـة االردنية احتفت السبت باشهار كتابها (سيلف
مع الـبــحـر) ضــمن فـعـالــيـات بــرنـامج (كـتــاب ومـبـدع

كتبات في أمانة عمان الكبرى. ) لدائرة ا وقار
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االديبـة االردنـية ضـيـفـها احتـاد الـكـتاب واألدبـاء الـسبت
اضي في أمـسية أدبية بعنوان(قراءات نثرية)من كتابها ا

(أوراق خريفية قدمها رئيس االحتاد عليان العدوان.
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إلى الفائزين عن طريق مكرم من العام
اضي. وتضم قائمة الفائزين باجلوائز ا
مثل األمريـكي من أصول مصرية رامي ا
ان مـثلة الـبريطـانية أولـيفيـا كو مالك ا
مثل األمركي ماهـرشاال علي وزميلته وا

ريجينا كينغ.
يــــشــــار الـى أن حــــفل تـــــوزيع جــــوائــــز
األوسكـار في نسـخته الـ ?92سيـقام يوم

قبل على مسرح دولبي  9شباط ا
هــولـيــوود ويـغــيب عــنه لـلــعـام الــثـاني
اختـيار مقـدم رئيـسي للـحفل بـعد جناح

اضي. التجربة في العام ا
ويتصدر فيلم (جوكر) قوائم االختيارات
ونال 11 ترشيحاً من بيـنها قائمة أفضل

ثل ومخرج. فيلم 
وحــصل رامي مــالك عـلى جــائــزة أفـضل
ـــتــوقع أن ــاضي. ومن ا ـــثل الــعـــام ا
يـسـلم جـائـزته إلى يـواكـ فـينـيـكس عن
دوره في فــيــلم جــوكـر. بــيــنـمــا حــصـلت
ثلة ان على جائـزة أفضل  أوليفيا كـو
ضـمونة لرينـيه زيلويغر وهي اجلائزة ا

عن بطولة فيلم (جودي).

{ لـوس اجنـلوس  – وكاالت  – حتافظ
سؤولة ية فنون وعـلوم الصور ا أكاد
عن تـوزيع ?جـوائــز األوســكـار ?لـلــعـام
الثاني على إسناد مـهمة تسلّم اجلوائز
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ـطـرب احـمـد سـلـمـان الى خــضع ا
عـمـلــيـة جـراحـيـة مــعـقـدة في احـد
مـسـتـشـفـيـات الـعـاصـمـة االردنـية.
وحظي رائد االغنية السياحية الى
عــنــايــة خــاصــة من عــائــلــة جنــله
ــقـيــمـ في ســامـر والــعـراقــيـ ا
عــمـــان والســـيــمـــا الـــذين عـــرفــوا
ـطـرب مـنذ عـقـود بـلـونه اخلاص ا
ــعــالم وتــخــصــصه فـي تــخـلــيــد ا
السـياحيـة واالثارية ومـدن العراق
عـــبــر الــكــلـــمــات واالحلــان. وعــاد
ـضي فـتـرة ســلـمـان الى بـغـداد و
نـــقــاهـــة في مــنـــزل ابــنـــته. ووعــد
(الزمان) بزيارة خـاصة تعبيرا عن

االمتنان لها. 

وطــمــأن ســلــمــان جــمــهــوره عــلى
صحته. 

وقال في اتصال هاتفي (احمد الله
اني اشـعــر بـتـحـسن واني اجـريت
عــمــلــيــة جــراحـــة تــطــلــبت جــرف
الـبروسـتـات حيث رقـدت ايـاما في
ــســتــشــفى حتت رعــايــة طــبــيب ا

ماهر). 
وغــــنــــــى ســــلــــمـــــان الى دجــــلــــة
ـــــوصـل والـــــكـــــرادة وجـــــســـــر وا
الصرافية والـفرات وجبال الشمال
واالهـوار وتــغــنى بــارض الــعـراق
وسـمــــــــــائه ومـيـاهه ويـعـد رائـدا
في هــذا الـــلــون من الــغــنــاء الــذي
مــارسه مــنــذ خــمــســيــنــات الــقـرن

اضي. ا

فــقـد وقــعت بــأخـطــاء مـطــبـعــيـة في
كتـابة الـتغـريدة أتـبعـها رواد مواقع
الــتــواصل االجــتـــمــاعي بــالـــتــنــمّــر

والسخرية. 
فقد غرّدت لتخبرهم بتحضير الطبق
طـالـبة مـبـاركـتهم بـالـتـوفيق لـكـنـها
كـــتـــبت رد بـــدل رز  كـــمـــا اخـــطــأت
بــــــامالء كــــــلــــــمــــــات بــــــالــــــلــــــغــــــة
االنكـلـيزيـة.فـعلّق الـبـعض (رحم الله
وقع ايالف اللغـة اإلنكلـيزية) وفـقا 
فيمـا قال آخر بأنه إذا كـان تطبـيقها
لــلـطـبـق بـقـدر مــهـارتـهــا بـالـكــتـابـة
ا سـتكون فالـدجاجة بـعد الطـهي ر
على قـيد احليـاة! إال أنهـا أبقت على
التغـريدة وجتـاهلت التـنمّـر وتابعت
ـشـاهـد خالل ـزيـد مـن ا ـشــاركـة ا
تــــطــــبــــيق الــــوصــــفــــة مــــا زاد من
الـــــســــخـــــريـــــة حـــــتى وصـل األمــــر
ــتــابــعـ لــيــنــصـحــوهــا بــطـلب بـا
غــداء(دلـــفــيـــري)! لــكـــنـــهــا خـــتــمت

الــتـــواصل
بــــلــــقــــطـــة
لقالب الكيك
نزلي الذي ا
حضرته بفرن
ـــــــــطــــــــــبخ. ا

الشـاعـرة واالعالميـة الـعراقـيـة تلـقت أمـنيـات االوساط
الثقافية واالعالمية بالشفاء العاجل بعد خضوعها في
تونس لرابع عملية جراحية بسبب حالة مرضية تعاني

منها.

ـقـبل ـصـري يـخـوض الـسـبــاق الـرمـضـاني ا ـمـثـل ا ا
بـبـطـولــة مـسـلـسل (الـبـرنـس) تـألـيف وإخـراج مـحـمـد
سـامـي ويـشــارك في بـطــولـته: نــور  روجـيــنـا أحــمـد

زاهرو جنالء بدر. 

ـمـثــلـة الـلــبـنـانــيـة نـشــرت صـورةً من مـوقـع تـصـويـر ا
مـسـلـسـل (عـروس بـيـروت) في تـركـيـا تـؤكّـد إنـضـمـام
مثل رفيق علي أحمد إلى أسرة العمل بدور والدها. ا
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أستـاذ السيمياء وعلم اجلمال في كلية الفنون اجلميلة
بجـامعـة بغداد ضـيفـته قناة (الـشرقـية) ضـمن برنامج
(اطـراف احلديـث)الذي يـعـده ويـقـدمه االعالمي مـجـيد

السامرائي.

هازال كايا

ـــاضي الـــقـــبض عـــلـــيه الـــعــام ا
لـالشـتـبـاه في ضـلــوعه في غـسـيل
األموال. يدّعي بيلفورت البالغ من
(أن عزيز أخفى عنه العمر  57عاماً
ــــمــــارســــات اإلجــــرامــــيـــة هــــذه ا
ومـصــادر الــتــمـويل وأنـه غُـرر به
ــصـدر احلـقـيـقي فـيـمــا يـتـعـلق بـا

لتمويل الشركة).
ـنـتج الـهـولـيـودي رضـا عـزيـز وا
ـالـيزي هـو صـهر رئـيس الـوزراء ا
الـسـابق جنـيب عـبـدالـرزاق الذي
اتُـهم بـاختالس  700ملـيون دوالر
من صـــنــدوق الــثــروة الــســيــاديــة
ـــالـــيـــزي الـــذي مـــوَّل الـــفـــيـــلم ا
ـصـرفي وحتـويــلـهـا إلى حـسـابه ا

الشخصي.
واستُـوحي الفـيلم الـذي يعـد أكثر
أفـالم اخملــــرج األمــــريــــكي مــــارتن
سـكـورسيـزي جنـاحـاً من مـذكرات
بــيــلـفــورت الــتي تــتـضــمن قــصـة
صـــعـــوده كـــســــمـــســـار شـــاب في

{ لـــو س اجنـــلـــوس  –وكــاالت -
ــالـــيــة حــرَّك ســـمــســـار األســهـم ا
الـسابق جـوردان بـيلـفـورت الذي
اسـتـلـهـمت قـصـة الـفـيـلم الـشـهـيـر
ذئب وول سـتريت سـيـرته الذاتـية
دعوى قضائية ضد منتجي الفيلم
مطالبا بتعويض قدره  300مليون
دوالر. ولـــعب الـــنـــجم األمـــريـــكي
لـــــيــــونــــاردو دي كـــــابــــريــــو دور
بـيــلـفــورت في الــفـيــلم الـذي رُشح
لـــنــيل جـــائــزة األوســكـــار وحــقق
.وزعم جنــاحـاً جــمـاهــيـريــاً كـبــيـراً
بـيــلـفـورت وفـقـا لـلـبي بي سي( أن
ــنــتــجــة لـلــفــيــلـم ريـد الــشــركــة ا
غرانيت كذبت عـليه بشأن مصادر
التـمويل لدى بـيعه حقـوق القصة
لـــهم).ووصف مـــحـــامي الـــشـــركــة
دعــوى بــيـلــفــورت(بـأنــهــا يـائــسـة

ومثيرة للسخرية).
ؤسس لـشركة ريد وكان الشـريك ا
غـــرانــيـت رضــا عـــزيــز قـــد أُلــقي

ُـنـتَج عام 2013 صـورهـا الـفـيـلم ا
إلبـطـال صـفـقـة بـيع حـقـوق الـعـمل
نتجـة مدعياً أنه لم يكن للشركـة ا
لـيعـقد تـلك الـصفـقة لـو كان يـعرف

صدر احلقيقي لألموال. با
ويـطالب بـيلـفورت بـتعـويض قدره
 300مليون دوالر وهو ما يعادل

قيـمة مـا حقـقه الفـيلم من إيرادات.
إال أن مـحامي شـركـة ريد غـرانيت
ماثيـو شوارتز عـلَّق على ادعاءات
بـــيــلـــفـــورت بـــالـــقـــول (إن دعــوى
بـيلـفورت لـيـست أكثـر من محـاولة
يائسـة ومثيرة لـلسخريـة للتملص
من صـفـقـة جـعـلت مـنه رجالً غـنـياً
وذائع الـصـيـت عـبـر طـرق شـرعـية
وقـــانـــونــــيـــة لـــلــــمـــرة األولى في

حياته).
وتُــــوج جتــــســــيــــد دي كــــابــــريـــو
لشخصية بيـلفورت بجائزة كولدن
كـلـوب. كمـا حـظي الفـيـلم بخـمـسة

ترشيحات جلوائز األوسكار.

بـــــورصـــــة نـــــيـــــويـــــورك أواخـــــر
الثـمـانيـنات وسـقوطه الالحق في
فخ تـــعــاطـي اخملــدرات ومـــعــاقــرة

النساء والفساد واالحتيال.
ويسعى بـيلفـورت الذي قضى 22
شـهـرًا في السـجن الرتـكـابه جرائم
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 تـــفـــرح مـع األهل واألصـــدقــــاء.تـــزدهـــر الــــعالقـــات
 . العاطفية وحتقق إجنازاً مهماً

qL(«

ـتاعب. كن عنـصراً إيجابـياً وال تسبب ال تتورط في ا
ن حولك.  رقم احلظ.12 النفور 

Ê«eO*«

واضيع اجلديدة. تضطر للسفر أظهر انفـتاحاً على ا
أو للتنقل مسافات طويلة.

—u¦ «

. تـغـضب بـسـبب عـطل أو تـفـهم اآلخـرين وابق هـادئـاً
تأخير. رقم احلظ 2.

»dIF «

نـظم وقـتك جـيـداً وكن واضـحـاً في أولـويـاتك وال تدع
أحد يثير غضبك. 

¡«“u'«

ال تتـسـرع بـإلقـاء الـلوم عـلى أحـبائك. حتـقق جـهودك
تقدماً وجناحاً رقم احلظ.1

”uI «

كُن منتـجاً وجتنب ارتكاب األخطاء كي ال تدفع الثمن
باهظاً. رقم احلظ 5.

ÊUÞd «

فـتـرة واعـدة عـلى صـعـيـد الـعالقـات الـعـاطـفـيـة شـرط
التحلي بالهدوء. 

Íb'«

إحـــتـــرس و إحـمِ نـــفـــسك لـــكـن هـــدىء من روعك وال
تنفعل.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

ـا حتـصل على مـكـافـأة ماديـة.  نـظم األقـساط وال ر
تسمح لها بالتراكم. 

Ë«b «

جتنّـب مخـالـفـة الـقوانـ واحـرص عـلى اسـتـقرارك. 
حاذر الفشل واخملاطر والقطيعة. 

¡«—cF «

ـنـطق وعـالج األمور الـطـارئة فـوراً. قـد حتصل فـكّر 
على شهادة تقدير .

 u(«
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ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا

واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة

طلوبة:(دولة افريقية): ا

جهود متواصلة

اجداد

منشأة

نعاس

كرم

تعب شديد
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جوردان بيلفور
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ردّت الـنــجــمـة الــتــركـيــة هـازال كــايــا عـلى
الـصـحـافي الـتـركي أوبـرام كـانـيـكـال الذي
مـنوع اعتـبر (ان أسـرة مسـلـسل العـشق ا
كـانت تـعتـقـد بـوجـود عالقـة عـاطـفـيـة بـيـنـها
وب النجم التـركي كيفانش تـاتليتوغ مشيرة
الى (ان كالمه غــيــر صــحـيـح وعالقــتـهــا به لم
تـتــخــطى الـصــداقــة) مـســتــغـربــة بــدورهـا كالم

أوبرام الذي شكّل جدال كبيرا.
ـوقع الفن (ان الـثنائي وكشف أوبرام مـؤخرا وفـقا 
كــانـا يــصالن الـى مــوقع الــتـصــويــر مع بــعــضــهــمـا
ويـــغــادران ايـــضـــا ســـويـــا اضــافـــة الى جتـــولـــهـــمــا

ودردشتهما السرية).
مـضـيـفـا (ان عالقـتـهـمـا كـانت غـريـبـة فـكيـفـانـش كان
يـطـلب ايـقاف الـتـصـويـر حـيـنـهـا عـنـدمـا تـتعـب هازال
األمـر الــذي لم يــفـعــله حـيــنـمــا كـانـت تُـرهق الــنـجــمـة

التركية بيرين سات).
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 علّقت الـفنـانة ميـريام فارس بـشباك

الـتــنـمّـر عــلى تـويــتـر حـ قـررت أن
تشارك مع مـتابعيـها مهارتـها بطبخ

طبق األرز بالدجاج. 

مريام فارس

مـقـهى قــهـوة وكـتـاب شـهـدت فـعـالـيـات
مــوسـيــقــيـة وغــنـائــيـة بــحـضــور وزيـر
الـثـقـافـة عـبـد االمـيـر احلـمـداني اضـافة
ـيـة وقدم الى شـخـصـيات فـنـيـة واكـاد
االحتفالـية الفنـان كافي الزم الذي قال (
طه رشــيـد هــو كــاتب وصـحــفي وفــنـان
ومتـرجم من مـحافـظة ديـالى بدا حـياته
ـتـوسطـة واالعـداديـة في بـعـقـوبة. في ا
الـيوم يـوقع كـتـابه نـقـطة ضـوء عـراقـية
ـراحل الـذي يــتـالف من 52 صـفــحــة و
ثالث االول ضـفـاف السـيـاسـة والـثاني
فن وثـقافـة ومسـرح وثـالثـا خـالدون في
الــذاكــرة  ومــذ كــان رشــيــد طــالـبــا في
يـة الفنـون اجلميـلة اجنز الـعديد اكاد
ـــســــرحـــيـــة ومـــثل دور من االعـــمـــال ا
الـــبــطـــولــة فـي مــراحـــله االولى واصــر
اخملـرجـون عـلـى اسـنـاده دور الـبـطـولـة
فكـان نـاجحـا بـعدهـا سـافر الى اصـقاع
االرض كاجلـزائـر وبـاريس ومـارس فنه
هنـاك وحـصل على دبـلـوم لغـة فـرنسـية
ـــؤســــســــة الـــعــــامـــة عـــام  1987مـن ا
الــفـرنــسـيــة وعـمل مــرشـدا ثــقـافــيـا في
اجلــزائــر بــعــدهــا اســتــقــر في فــرنــسـا

ـنتـدى الـعـراقي انـذاك وكتب سـكرتـيـر ا
العديد من الصحف وفي عام  2012عاد
الى العراق وعـمل مديـر العالم السيـنما
ـسرح وهـو عـضـو فرقـة مـسـرح الفن وا
احلـــديث ادى دوره بــشـــكل جـــيــد وهــو

ثل كوميدي ).  
وقــال احملـتــفى به ( الــكــتـاب الــذي بـ
ايــديــكـم هــو يــتــحــدث عن نــفــسه وهــو
جــهـود خــمـســة اعـوام وقـرائــته ســهـلـة
يـرتــقي بـالـقــار فـيه فـقـرات مــنـفـصـلـة
ومـتـصـلـة عـن الـواقع الـعـراقي احلـالي)
ـثـقـف وتـوالت شـهادات مـخـتـلفـة من ا
والفنـان بحق احملـتفى به منـهم زميله
عـــلي الــيـــاســري قـــائال ( تــعـــرفت عــلى
زمـيـلي طه رشـيد بـعـد مـرحـلة الـتـغـيـير
حـينـاسـتـقر في بـغـداد بـعد اربـعـ عام
ــنــفى وكــان رائــعـا مــنــذ صــرخـته في ا
االولى حتت برتقال بعقوبة وكان يتنقل
في اسـفــار الـزمن بـلـغـة الــواقع نـحـيـيه

ناسبة توقيع كتابه ). اليوم 
وقــال الــنـاقــد ســعـد عــزيــز ( طه رشــيـد
يـنبـوع ثـر لم تـغريه بـاريس بـان يـعيش
لـيـعود الى مـهـده كـتـابه الـيـوم يشع في طه رشيد
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ـــســـرحـي طه رشـــيـــد وقع االعـالمي وا
ـاضي كـتـابه (نـقـطـة مـسـاء اخلـمـيس ا
ضـوء عـراقـيــة) الـصـادر عن دار عـدنـان
لـلـنـشر ويـضم مـقـاالت واعـمـدة لـلـكاتب
نــشـرهــا خالل مــدة عـمــله في مــخــتـلف
الـصـحف. االحـتـفـالـية الـتي اقـيـمت في

نهـاية الـنفق يـكتب في الـسيـاسة والفن
وصــاحـب لــغـة ســهــلــة مــنــحــاز لــوجع
الــــنـــاس فـي الـــفـــصـل االول شـــهـــادات
وحــــوادث لـــوجـع الـــنــــاس يـــكــــتب عن

الفساد الذي ظهر في ذلك الزمن
الـى يـــومـــنـــا هـــذا وهـــو
نـافـذة يـنـعش اذهـانـنا
بــتــجــاربه الــغــربــيــة
وكـان مــنــحـازا الى
الــداخل الــعـراقي
ويدون العروض
ـــــســــرحــــيــــة ا
ومـــشــهـــاداته
لـــــلـــــعـــــروض
ــســرحــيـةى ا
الـــــعـــــربـــــيــــة
والـدوليـة ولم
ينسى شهداء
تــــــــشـــــــــرين )
وشــــــــــــارك فـي
االحــــتـــفــــالـــيـــة
ــطــرب مــحــمــد ا
ـــــلــــحن زبــــون وا

علي سرحـان قدم اغنـية يابالدي  واكد
احملـتـفى به ان الـكـتـاب  توزيـع نسخ
سرح العـربي بعمان منه في مهرجـان ا
الـــذي اقــــيم مـــؤخـــرا شـــاكـــرا
(مــقـــهى قــهـــوة وكــتــاب
الحـــــتـــــضـــــان هــــذه

االمسية) .


