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ومن نـاحـيـة اخـرى حتـدث عـبـد الـعـزيز
وذلك خالل حـلـولـه ضـيـفـاً عـلى بـرنـامج
(صـاحـبـة الـسـعـادة) عن فـيـلـمه اجلـديـد
( (الـــبــعض ال يــذهب لـــلــمــأذون مــرتــ
مشيراً أنه شارك فيه ألنه فيلم اجتماعي
أحداثه في الواقع ال تنتهي موضحًا أن
الــفــيـــلم يـــجــيب عـــلى تــســـاؤل لــلــزوج
والــــزوجــة فـيــمـا لــو عــاد بـهــمــا الـزمن
لــلـوراء هل كـانــا سـيـخــتـار كل مـنــهـمـا

اآلخر أم ال?
وإن طــــرح فـــعالً عـــلـــيه هـــذا الـــســـؤال
فــجــوابـه أنه لن يــســتـــغــني عن زوجــته
هايـدي إطالقًـا مضـيفًـا(ده أنا هـختـارها
واخـــــتـــــارهــــــا هي هـــــايــــــدي زوجـــــتي

صاحبتي).
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الـشـاعـر الــعـراقي صـدرت له مـجـمـوعـة شـعـريـة بـعـنـوان
(بروفـايل جانـبي لوجه الـقمـر) تقع في 156 صـفحة من

توسط. القطع ا
 VOBſ ÂUA¼
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الـسـلــمـيـة مـنــذ األول من تـشـرين وحـتى
الـــلـــحــظـــة فـي وقتٍ يـــســـتـــمــر الـــقـــمع
السلطوي لشبـابنا في محافظات الوسط
واجلـــنـــوب قــــتالً وضـــربــــاً واعـــتـــقـــاالً
وشـيـطـنـةً جندد مـوقف نـقـابـة الـفـنـان
الـــعـــراقــيـــ الــراسـخ في الـــوقــوف مع
االحـتجـاج الـسلـمي دون قـيد ونـدعـو ما
تـبـقى من ضـمـيـر لـلـكـتل الـسـيـاسـيـة من
أجل اإلسراع بـتـنفـيذ مـطـالب احملتـج

الـتي تـهدف إلى إصـالح للـبالد في وقتٍ
يحـتاج العـراق الى توحـد أصواته لـبناء
دولة قويـة ذات سيادة ال يـجامل بشـأنها
أحد).مؤكدة(يا أحرار الـعراق ومحتجيه
نــقف مــعــكم ألنــكم تــصــنــعــون مــعــجـزة
العـراق احلـديث مع مـرور مئـة عـام على
تـأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة وأن مـوقـفـنـا
األخـالقي الـــوطـــني مـــنـــكم هـــو أقل دور
ــارسـه في وقت تــتــعــرض صــفــوفــنــا
الــوطــنــيــة الــتي هي أنــتم  الى الــطــعن
ــنـــاورة الـــســيـــاســيـــة والــشـــيــطـــنــة وا
اإلعالمـيــة.مـا ضـاع بـلـد أحــراره مـثـلـكم
ـــســـتـــقـــبـل مـــعـــقـــود بـــســـاحـــات وأن ا

االحتجاج في احملافظات كلها).
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جددت نقابة الـفنان العـراقي وقوفها
الـراسخ مع االحـتـجـاج الـسـلـمي وقـالت
في بـيـان اصـدرته امس االربـعـاء ونـشـر
في موقـعـها االلـكتـروني (في حـ يصل
التوتر األمني والسياسي إلى أشدّه في
طـريــقــةٍ تـشــيــر إلى اعــتــبـاطــيــة الــكـتل
السياسيـة في تعاملهـا مع االحتجاجات
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قـرر الــفـنـان يـاسـر الـعــظـمـة تـأجـيل
تصوير مـسلسل (مرايـا) الى ما بعد
ــقــبل مـبــاشـرة في شــهـر رمــضـان ا
دمــشق.وبـدأت الــتــحـضــيـرات لــهـذا
الـعـمل الــكـومـيـدي مـنـذ عـدة أشـهـر
لـكـن ضـيق الـوقـت وتـأخـر جــاهـزيـة
ـقـدمـة سـاهـمت بـشـكل الـنـصـوص ا
كـبيـر في تـأجـيـله. ويعـد هـذا الـعمل
ـشاركة الـعديد آخر أجزاء (مـرايا) 
من جنـــوم األجــزاء الـــســابــقـــة مــثل
صـفاء سـلـطـان وعبـيـر شـمس الدين

صري  وآخرون. وسلمى ا
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ـصـريـة غـادة عـبـد ــمـثـلـة ا كـشـفت ا
الـرازق سـرّ الـصــورة الـتي نـشـرتـهـا
بــطــرحــة الــعــروس عــبــر حــســابــهـا
اخلــاص عـلى (إنــسـتــغـرام) اذ انــهـا
التقطت خالل االحتفال ببدء تصوير
فـيـلـمـهـا اجلـديـد بـعـنـوان "حـفـلة ٩"
نـطـقـة أبو داخل اسـتـديو تـمـتـلكـه 
الــهـــول بــجــوار أهــرامــات اجلــيــزة.
حيث قطعت قالب احللوى مع صنّاع
شـاركـ وبيـنهم العـمل والـفنـانـ ا
كــمــال أبــوريـة أحــمــد وفــيق نــهـال
ـنـعم عـنـبــر صـبـحي خـلــيل وعـبـد ا
ربــيع الـذي يــتــولى إخـراج وإنــتـاج

قـد تـتــلـقى بـعض األخـبـار اجلــيـدة حـول فـرص عـمل
أفضل. رقم احلظ 9
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تـواجه ايام صـعبة ولـكنهـا قد حتـمل فرص للـسفر و
اكتساب اخلبرات.
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قد تـتم دعـوتك إلجـراء مـقابـلـة في مـكان كـنت تـتـمني
العمل به.
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 ضاعف جهودك وكن اكثر رصانة وحاذر من اتخاذ
قرارات سلبية وكن عاقال.
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هنية اآلن مسارًا جديدًا تمامًا  قد تتبع حياتك ا
.رقم احلظ.8
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عـرفة والـنضج ,مع جتـارب مهـمة تـكسـبك اخلبـرة وا
فرصة لتحص الذات.
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ال تـضيـع الكـثـيـر من وقـتك في الـبـحث عن من يـحبك
أكثر.
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حتصل على نـتائج مرضية نتيجة عملك الشاق خالل
السنوات األخيرة.
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شـهر شـباط يحـمل لك الكثـير من الـلحظـات اجليده و
الكثير من اللحظات السيئة .
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زيـد من اجلهد ا يدفـعك الى بذل ا تشعـر بالراحـة 
حلياة مهنية أفضل.
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قد حتصل عـلى فرصة للترقيات خالل النصف األول
من 2018.
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ـشــاكل الـشــخـصــيـة في الــعـمل  قــد تـواجه بــعض ا
ولكنك تتجاوزها مع نهاية االسبوع.
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الكلمـات بشكل حـروف تشترك
مع بعضها باحلرف االخير من
كل كــلـــمــة من خالل مـــجــمــوع
االرقــام حتـصـل عــلى الــكــلــمـة

طلوبة: ا
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ثل امريكي  =14-1

14-24= مطربة امارتية

24-35= فنانة مصرية معتدلة

ثلة مصرية  =45-35

ــــديــــنـــة 45-50= اسم اخــــر 

جبيل اللبنانية
50-57 = مدينة برازيلية

ي االردني يـضـيـفه بـيت الثـقـافـة والـفـنـون مـساء االكـاد
الــيـوم اخلـمــيس  في مـحــاضـرة بـعــنـوان (إدارة ضـغـوط
الـعـمل واحلـيـاة) ويـديــر احلـوار عـادل اخلـطـيب في مـقـر

. البيت بجبل احلس

طـالب الــدراسـات الـعــلـيـا في كــلـيـة
العلـوم السياسية باجلامعة العراقية
تلـقى تهـاني االهل واالصدقـاء لنـيله
ــاجــســتــيــر عن رســالــته شــهــادة ا
ـكاني لـلحوادث عـنونـة (التحـليل ا ا

رورية في محافظة االنبار للمدة 2014-2012 ). ا

وزيــر الــثــقـافــة والــسـيــاحــة واالثـار يــرعى  في الــســاعـة
ــقــبل مــهــرجــان (الـبس الــســادســة من مــســاء االثـنــ ا
عــراقي) الــذي يــقـام فـي سـوق الــدار الــعــراقــيـة لـالزيـاء

نى الدار في زيونة. الكائن 
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رئـيس قسـم اللـغة االنكـليـزية في كـليـة االداب حاز بـحثه في
مجال عـمل التداولية األسـلوبية على اعـلى عشرة بحوث في
الـعالم  تـنزيلـها واالسـتفادة مـنهـا من قبل طـلبة الـدكتوراه
والباحـثون من مـختلف أنـحاء الـعالم حسـب نشرة مـؤسسة

(اس اس ار ان) للبحوث والدراسات .

غادة عبد الرازق

هـاري بــوتـر بـالــنـسـبــة لي هي مـفـصل
ونقطة انطالق إلى شيء أكبر ومختلف

تماما في مشواري).
وأضـاف (عــنـدمـا عـرضت عــلي الـفـكـرة
أعجبت بـها جـدا فسلـسلة هـاري بوتر
يا وعـندما عمل شهـير جـدا ومؤثر عـا
عـــلــمـت أنه  اخــتـــيـــاري من بــ 80

صوتا زادت سعادتي).
بـدأ فــرزلي مــشـواره في  2003مـقــدمـا
للبرامج في إذاعة دمـشق قبل أن ينتقل
جملـال األداء الــصـوتي حــيث شـارك في
ـسـلـسالت الــتـركـيـة دبـلــجـة عـشــرات ا
والـهـنـديـة واإلسـبـانـيـة واألرجـنـتـيـنـية
تحـركة والتعليق على وكذلك الرسوم ا
األفالم الــوثـائــقــيـة إضــافـة إلى تــقـد
سموعة..وأضاف العشرات من الكتب ا
ر )احليـاة أصـبحت سـريـعة والـوقت 
ــاء من الــغــربــال وهــنــاك كــتب مــثـل ا
مطبوعـة لم يعد أحد يـقرأها فتـحويلها
إلى كــتب مـســمـوعــة هـو إعــادة إحـيـاء

لهذه الكتب وتذكير بها).
ــسـمـوع ــثل الـكــتـاب ا وتــابع قـائال (
أهــمــيــة قــصــوى لــذوي االحــتــيــاجـات
كـفوف وضعـاف البصر اخلاصة من ا
الــذيـن ال يــسـتــطــيــعــون الــقــراءة عــلى

ÊU e « ≠ …d¼UI «

من ب 80 فــنــانـا خــضــعـوا لــتــجـارب
األداء وقـع االخـــتــيـــار عـــلـى الـــســوري
سمـعان فـرزلي للـقيـام باألداء الـصوتي
للنسخة العربية من سلسلة كتب هاري
بـوتر عـلى إحـدى أكبـر مـنصـات الـكتب
ـيــا وهـو مــا اعـتــبـرهـا ــسـمــوعـة عــا ا
فرزلي نقطة انطالق نحو خطوات أكبر
ــســتــمــر مــنـذ 17 ــهــني ا ــشــواره ا
عاما.وأصـدرت شركـة ستوريـتل خلدمة
بث الــكــتب الـصــوتــيـة واإللــكــتـرونــيـة
بــالـــتـــعــاون مـع دار الــنـــشـــر الـــرقــمي
بـــوتــرمـــور اجلــزء الـــصــوتي الـــســابع
ــوت) من (هـــاري بــوتـــر ومــقــدســـات ا
ـيـا بـالـتزامن مع الـسـلسـلـة األشـهـر عا
الدورة احلاديـة واخلمسـ من معرض

القاهرة الدولي للكتاب.
ويؤدي فرزلي (46 عاما) أصـوات نحو
130 شخصية مختلفة في األجزاء

السبـعة للسـلسلـة العربيـة والتي تقول
شــركــة سـتــوريــتل (إنــهــا حتـقـق أعـلى
نــســبــة إقــبــال من مــســتــمــعي الــكــتب
الصـوتيـة عبر تـطبـيقـها عـلى الهواتف

الذكية والكمبيوتر اللوحي).
وقال في مـقـابلـة بالـقـاهرة ان (سـلسـلة

الـــعــربــيـــة.وقــال فــرزلـي (ورثت خــامــة
صـوتي من أبي رجـا فـرزلي الـذي كان
مذيعا تلفزيونيا شهيرا ورافق الرئيس
الراحـل حافظ األسـد في جـوالت عـديدة
خـارج سـوريــا واشـتـغـلت عــلى تـنـمـيـة

موهبتي خالل سنوات العمل). 
وأضــــاف (األداء الـــصـــوتي مــــهم بـــكل
ـهـنة لـكن الـلـغـة عامل تـأكيـد في هـذه ا

االطالق(.وقــــوبل أداء فـــرزلـي لـــبـــعض
ــقــاطـع من كــتــاب هــاري بــوتــر أمــام ا
جمهور معرض القـاهرة الدولي للكتاب
بـاســتـحـسـان كــبـيـر لـتــمـكن فـرزلي من
تأدية أصوات جـميع شخصـيات العمل
على اختالف أعمارها بل وحتى ابتداع
قاعد واحليوانات أصوات لألشجار وا
إضــــافـــة إلـى اتـــقــــانه الــــتــــام لـــلــــغـــة

بغداد  –ياس ياس 
ضـمن فـعـالـيـات مـسـرح الـتـحـريـر قدم

الـعمل الـذي كـتـبه عـمر عـبـد احلـليم
ة والغموض. فيما حول عالم اجلر
تــغـــيّب الـــفـــنـــان طــارق لـــطـــفي عن

احلضور
الى ذلك بدأ تصـوير مسـلسل (نساء
من ذهب) الــذي يـجــمع في بـطــولـته
الـنــجــمـتــ نــبــيـلــة عــبـيــد ونــاديـة
اجلــــنــــدي. وذلك فـي الــــعــــاصــــمــــة
الــلــبــنــانــيــة بــيـروت حتـت إشـراف
اخملـــــرج وائل إحـــــســــان. وهـــــو من
تــألـيف أمــ جـمــال وإنـتــاج صـاق
الصـباح ويـجمع في بـطولـته ايضا
سميحـة أيوب وسهر الـصايغ وهالة

فاخر.
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نـتدى الـعـربي مع الدكـتورة ي االردني  ضـيـفه ا االكاد
شتركـة ب اجلمعية الـفلسفية حياة احلـويك في الندوة ا
نتدى العربي حول (حركة التحرر العربية).  األردنية وا

راتب طربة اللبنانية تصدرت أغنيتها (مش بس هيك) ا ا
األولى ودخـلت هـذا األسـبـوع في سـباق األغـنـيـات عـبر
مـنـصـات اإلنـتـرنت وتـطـبـيـقـات األغـاني.وهي من كـلـمـات

شماس و أحلان سيرج بخعازي.

مــــكـــمـل دون شك خــــاصـــة فـي الـــوقت
الـــراهن الــذي تـــعــاني فـــيه الــعـــربــيــة
الفصحى من اخـتالط بالعامـية وتغول
اللـغـات األخرى).وتـابع قـائال )حرصت
ـنـتـجـة عـلى أن تـكون ومـعي الـشـركة ا
سمـوعة من هاري السلـسلة الـعربيـة ا
بوتر بالفـصحى جلعلهـا سهلة على

ستـمع بأنحاء جميع ا
الــــــوطـن الــــــعـــــربـي مع
اخــــتالف لــــهــــجـــاتــــهم
ا احمللية). وأضاف (ر
تمـنيت في الـبدايات أن
انـــــــتــــــــقل مـن خــــــــلف
ـــــيــــــكــــــروفــــــون إلى ا
الشـاشـة مـثل أي مذيع
في اإلذاعــة لــكـني اآلن
أشــــــكـــــر األســــــبـــــاب
واألشـــخــــاص الـــذين
حـالــوا دون ظـهـوري
في التـلـفزيـون ألنهم
جـعـلــوني أسـيـر في
طريق متفرد حققت
ـا خالله أكــثـر 
كــــنـت أطــــمح

إليه). 

وتــــــــدور قــصــة هــذا الــعــمل
حــــــــــول أربـــعـــة ســـيـــدات
يــــــــقـــــــــعـن فـي مـــــــــواقف

كوميدية. 
عــلــمـــاً أنه مــأخــوذ عن
مـســلـسل أمــريـكي من
إنتاج ديـزني يتناول
قـصــة أربع سـيـدات
ثـالثــــــــــــــــــــة أرامـل
وواحـدة مـطــلـقـة
يـعشـن في مـنزل
واحد ويواجهن
مــــــــــــــــــــواقــف

طريفة.
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ي العـراقي يـشارك في الـندوة احلـوارية فـكر واالكـاد ا
ـقـبل في العـاصـمة الـتشـيـكيـة  براغ الـتي تقـام الـسبت ا
بعنـوان (سياقات التغـيير:االستثنـاء واالستعصاء ومآالت

نقد الفكر والواقع).

الـعــرض االحـتـجـاجي (الـكـوة) تـألـيف
عبد شاكر و اخراج علي مجيد تمثيل

سلوى اخلياط. 
وعـن الــــــعــــــمـل قــــــال اخملــــــرج
ـسـرحـيـة هي مـعـانـاة ووجع (ا
وهم عـراقـي مـتـاصل فـيـنـا مـنـذ
سنوات طـويلة وتـتناول قـضية
ــراة الـتي تـتـطـلع الى حـقـوق ا
بـلد خـالي من الـبنـادق والـعنف
راة وهي والتـهمـيش لقـضيـة ا
دعـوة الى الــبـحث عن ادمـيـتـنـا
الــــتـي اضــــاعــــتــــهــــا احلـــروب
الــعـبــثــيــة واخـفــاقــات احلــيـاة
الـيـوميـة حـتى بـات العـمـر غـير

محسوب ).
واضـــاف ( هـــذا الـــعـــرض هـــو
صــرخـة روح وصـوت الــشـهـيـد
وجتـسيـد الرواح الـشهـداء كون

ـــوت وهــو صـــوت الـــشـــهـــيــد حـي ال
صـــوت الـــوطن ) . وعـن دورهـــا قـــالت
ـمـثـلـة سـلـوى اخلـيـاط ( دوري امراة ا
ضـيـعت زوجـهـا واوالدهـا في احلروب
نصرم وضيعت في ثمانينيات القرن ا
زوجـهـا بــاحلـرب الـعــراقـيـة االيــرانـيـة
ـقابل فـعـمـلت خـادمـة في الـبـيـوت وبـا
ربت اوالدهــا تـربــيــة حـســنــة وابـنــهـا
الـبـكر تـرك الـدراسـة النه يـعتـبـر نـفسه
ابا للبيت وبدا يعمل وينفق على افراد
الــعـائــلـة وهــنـا اخـتــارت له امه زوجـة
و زواجه بــعـدهــا دخل االرهـاب الى
الـــعــــراق وقـــرر ان يـــدافـع عن الـــوطن
فـــــذهب الـى الــــقــــتــــال ضــــد االرهــــاب
ليـستشـهد هـناك وقررت األم بـعدها ان
تـعود الى عـمـلهـا الـسابق كـخـادمة في
الـبـيـوتـات كي تـنـفق عـلى ولـدهـا الذي
اصـبـح مـهـنـدسـا لـكـنه لم يـجـد فـرصـة

تــعــيــ وقــرر ان يــخــرج الى
الـتظـاهـرات السـلمـيـة منـاديا
علـى امه :انا نـازل اخـذ حقي
ثم اســتـــشــهــد فـي ســاحــات
التظـاهر وقـالت االم :انا ابكي
مـنـذ ذلك الـيـوم واقـول اتـركـوا

هذا اجليل يعيش بامان ) .
وقــال الــنــاقـــد عــلي حــمــدان
ــســرحــيــة تــتــنــاول عـدة (ا
حـــكــايـــات واحــداث مــرت
ـراة واحداث عـلى هـذه ا
ـتظـاهرون تعـرض لـها ا
الـــــــذيـن جــــــــوبـــــــهـــــــوا
بــالـرصــاص احلي بـرغم
كــــونــــهم يــــخــــرجــــون
بــتـظــاهـرات سـلــمـيـة
وهم يـــــحــــلــــمــــون

بعراق مزدهر).
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ـصري  كر عبـد العزيز مثل ا كشف ا
عن مرض عانى منه عندما كان في عمر
الشـباب وحتـديداً بـعد تخـرجه في عام
1997 من معهد السينما مشيراً إلى
أنـه عــانـى من مـــرض الـــصـــفـــرا (وهــو
مرض الـيرقـان والذي يـشيـر إلى وجود
مــــشــــكـــــلــــة فى الــــكــــبــــد أو الــــقــــنــــاة
الصفراوية).وأضاف (أن في تلك الفترة
كــان لــديه مـوعــد لــلـمــشـاركــة في فــيـلم
ـصـري الـراحل ـمــثل ا سـيـنــمـائي مع ا
أحمد زكي وطلبه وقتها اخملرج شريف
قـابـلـته) مـنـوهًـا إلى (أن مروان عـرفـة 
ـشــاركـة حــامــد هـو من عــرض عــلـيـه ا

ألنهم طلبوا وقتها وجوهًا جديدة).
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مـــيــنــاج جـــيالني مــراج والـــبــالغ من
العـمر 40 عـاماً إلى قـاعـة محـكـمة في
دة لونغ آيالند  وحُكم عليه بالسجن 
25 عاماَ على األقل بتهمة اإلعتداء

اجلـنـسي عـلى طـفـلة.وذكـرت صـحـيـفة
(ديـلي مـيل) الـبـريطـانـيـة بـأن جيالني
مُتّهم بإغتصـاب إبنة زوجته البالغة
من الـعـمـر (11 عـامـاً) عـلى مـدار
ثـمــانـيــة أشـهــرٍ كـمــا جـاء في
اإلدعـــاءات بــأنه كـــان يـــقــوم
ُـشـ أربـعـة مراتٍ بـفـعـله ا

في األسبوع.
وفـي عـــــــــام 2017 أُدين
جــــيـالني بــــاإلعــــتــــداء
اجلنسي على الـطفلة
وألــــقي الــــقــــبض
عــــــلــــــيه ألول
مــــــــــــــرة فـي
كــــــــانـــــــون
األول عـــام

.2015

{ لــوس اجنــلـــوس - وكــاالت- بــعــد
مــرور أكـــثــر من عــامـــ عــلى إدانــته
بتهمة اإلغتصـاب عاد شقيق النجمة
نـــــــــيـــــــــكي

سلوى اخلياط


