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انـتـهى اخملـرج الــعـراقي حـامـد صـالح من
اخـراج فـيلـمه الـثانـي الدوشگ.. وهـو فـيلم
كـومـيــدي رومـانـسي يـشــارك فـيه عـدد من
ـان العـمـيري من الـفنـانـ الـعرب مـنـهم إ
تــونس مــيس كــمــر من الــعـراق ويــوسف
الــكــعــبي من اإلمــارات و بــاسم قــهــار من
الـعـراق.. و في تـصـريـحـات صـحـفـيـة قـال
صـــالح عن الـــفــيـــلم ( الــفـــيــلم وهـــو ثــاني
افالمي الـروائية الطويـلة بعد فيـلم شغالتنا
ارجـنتينيـة عبارة عن فيـلم رومانسي باطار
كـوميدي.. مـدته ساعه ونصف  تـصويره
مـاب ابـو ظـبي والقـاهرة سـيـناريـو وحوار
حـامد صـالح.. وهو من انتـاج شركـة دجلة
لالنـتاج الـفـني.. و سيـتم عـرضه قريـبا في
صـاالت العـرض السـيـنمـائيـة في االمارات
وبـعدهـا في دول اخلليج والـبلـدان العـربية.
و عن مــشـاريــعه الــقــادمــة قـال صــالح انه
يـقوم بالتحضير لفيلم زبدة سايحة اما اذا
ـمـكن أن نـشـاهـد انـتـاجـاً لـفـيـلم كـان من ا
عــراقـي قــريــبــا قــال صــالـح. انــتــاج فــيــلم
عـراقي للعرض اجلمـاهيري العربي صعب
حـالياً الن الفيـلم العراقي يعـد بضاعه غير
مـرغـوب فيـهـا بـالـنـسـبـة لـشـركـات التـوزيع
لـكن إنتـاج افالم غيـر عراقـية و زج اسـماء
ستـقبل إمكانية عـراقية سيكون لـدينا في ا
لـتـوزيع الـفيـلم الـعـراقي.. و هـذا مـا عـملت
عليه في هذا الفيلم من خالل النجوم ميس
كـــمـــر و بـــاسم
قـــــهـــــار..
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االعالميـة الـعراقـية رئـيـسة مـنتـدى االعالمـيات اعـلنت
الـغــاء حـفل تـاسـيس مــنـتـدى االعالمـيــات الـعـراقـيـات
للـعام اجلـاري لتـزامنه مع ذكـرى استـشهـاد االعالمية

أطوار بهجت .
.d  W½ULł

مـثلـة العراقـية  تـشارك في تقـد برنـامج تلـفزيوني ا
يـحــمل صــبـغــة انـســانــيـة خالل دورة شــهـر رمــضـان

القادم وعلى احدى القنوات العراقية االرضية .
Íœ«bGÐ l¹bÐ
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ـيــدان  ثـمـنت الـعـداءة الــعـراقــيـة  بــطـلـة الــسـاحــة وا
ــبــادرة الــتي قــام بــهـــا مــصــرف االحتــاد الــعــراقي ا

ا حصدته من اوسمة وجوائز. لرعايتها تثمينا 
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أحـد مــواقع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
مــنــشــوراً من الــدعـوى الــقــضــائــيـة
رفـوعة عـلى وزارة الثـقافـة ونقـابة ا
الــتـشــكـيـلــيـ وعــلق عـلــيه قـائالً (
شــكــراً لــقــبــول دعــوة أمــام مـجــلس
ـهرجان.. بس يا رب ؤدين ا الدولة 
تـتم والـقــرار يـتـلـغي وحتـددو اخلط
ــشـي عــلـــيه وإحـــنــا الـــلي إحـــنـــا 
مــعــاكــو.. شــكــرا مــجــلس الــدولــة).
ـــثــيــر أن بــيــكـــا نــشــر اإليــصــال وا
اخلـاص بـالدعـوى الـقـضـائـيـة التي
هـا في مجلس الدولة وهي  تقد
ـوسـيقـي جـهة أخـرى غـير نـقـابة ا
وهي نـقـابــة الـتـشـكـيـلـيـ وهـو مـا
عـرضه إلى الـسـخـريـة من مـتـابعـيه.
وبعـد الهـجوم والـسخـرية من إقـامة
بيـكا دعواه ضـد نقـيب التشـكيـلي

الـذي هـو غـيـر مـعـني بـالـقـضـيـة من
نشور من صفحته. األساس حذف ا
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ـصـري حـمـو بـيـكا تـعـرّض الـفنـان ا
ـتـابـعـ بـعـد لـلـسـخـريــة من قـبل ا
نـشـره عـبــر صـفـحـته اخلـاصـة عـلى

{ بومباي  –وكاالت - خطفت جنمة
بـولـيـوود بـريـانـكـا شـوبـر 37 عـامًا
يوم أمس األنـظار خالل حـضورها
في إحتفال خاص بعالم األزياء في

مدينة بومباي الهندية.
وأطــلت شــوبــرا بـــفــســتــان أســود
طـويل شــفــاف خـطــفت من خالله
أنظـار كل احلـضـور وبـتـسـريـحة
شــعــر ومــاكــيــاج مــنــاســبــ جــداً

إلطاللتها هذه.
وكانت شوبرا قد أطلت خالل شهر
ـاضي كـموديل في كانـون الـثـاني ا
كــلــيـب أغــنــيـــة مع زوجــهـــا الــنــجم
األمــريــكي نــيك جــونــاس وشــقــيــقه
تـابعون النجم جـو جونـاس وأثنى ا
على إطاللتهـا اجلميلـة في هذا العمل

الفني الذي جمعها مع نيك وجو.

ـوسـيـقي الـسـوري قـاد احلـفل الـغـنـائي عـلى خـشـبة ا
مـســرح الـقـبــاني بـدمــشق مع فـرقــة الـتـخـت الـشـرقي
ـسـارح الـدمــشـقي في حـفـل غـنـائي أقــامـته مـديــريـة ا

وسيقى. وا

تحف الرقمي في وزيـر الثقافة االردني  زار مؤخرا ا
عـهد الثقافي الـفرنسي في جبل اللـويبدة واطلع على ا

عرض . اقسام ا

الـكـاتـب االردني صـدرت له مــؤخـراعن دار الــعـائـدون
للـنشر والـتوزيع في عمّـان رواية مايـسترو الـثالثـة بعد

روايتيه  يافا.. بوينس آيرس يافا ونهاوند.

نــقـيب الــصــحـفــيــ الـعــراقــيـ
ـه في الـــــــســــــابـق .. تـــــــكــــــر
احـــتــفــالـــيــة خـــاصــة اقــامـــتــهــا
ـرسى الـثـقـافـيـة على مـؤسسـة ا
حـــدائق و أروقـــة الـــقـــشـــلـــة في

تنبي بدرع االبداع وتسليمه شهادة تقديرية . ا
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وزير الـثقـافة والسـياحـة واالثار العـراقي وجه بإجراء
عمـليات الترمـيم على تمثال الـشاعر الكبـير بدر شاكر
الـســيـاب في الــبـصــرة ويـأتي الــتـوجــيه بـالــتـزامن مع
ربد اإلستـعدادات اجلـارية إلقامـة فعـاليات مـهرجـان ا

الشعري بدورته اجلديدة .

بريانكا شوبرا

 ÊU e « ≠  ËdOÐ

بـــعــد تــشــويق جــمـــهــوره ألغــنــيــته
اجلديـدة  طرح الـفـنان الـفلـسطـيني
مــحــمـد عــسـاف أغــنـيــته الــعـراقــيـة
ــنـفـردة شــهـاحلـالوة عـلى طــريـقـة ا
الـفـيـديـو لـيـريك عـلى يـوتيـوب وهي
من كــلــمــات رامي الــعــبــودي أحلـان
عـلي صــابـر تــوزيع عــثـمــان عــبـود
وجـاءت هـذه األغـنـيـة لـتـتـوج جنـاح
عـسـاف في أغـنيـ سـابـقـتـ وهـما

مكانك خالي وبصراحة.
وتقـول كلـمات األغنـية الـتي سجـلها

في ستديوهات بيروت
 شهاحلالوه.. وهالـنزاكَه وهاجلمال
ســـحــــر بـــعــــيـــونك حــــبـــيــــبي شي

خيال...فدوه للغمازة اروح
إشــارة إلى أن مـحــمــد عـســاف كـان
أحيا حفال غنائيا على مسرح اجملاز
فـى إمـــارة الــــشـــارقـــة وقــــدم خالله
مــجــمــوعـة مــتــنـوعــة من األغــنــيـات
الوطنية والرومانـسية كانت البداية
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حمو بيكا
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جنم مشاري

تـعـبــر عن آرائك بـكل أريــحـيـة وتالقي تــقـبال لـكل مـا
رقم احلظ 9. تقترح
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تـرسم االبـتــسـامــة عـلى وجـهـك طـول الـيــوم.مـا يـزال
الي يشغلك. وضعك ا
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احلظ يـدعــمك بـكل قــوة  فـحـاول أن تــقـوم بــأعـمـالك
توقفة منذ فترة. ا
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ـادي غـيـر مـسـتـقـر وال يـبـعث عـلى الـراحة وضـعك ا
يوم السعد الثالثاء.
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ـفـاجـآت قـائـمـا لـهـذا الـيـوم مـنـذ مـا يـزال مــسـلـسل ا
مساء أمس رقم احلظ 8.
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مـع أن هــــنـــــالك أمـــــواال تــــدخـل الى جـــــيــــبك اال ان
صاريف في اجلهة األخرى أكثر . ا
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ال تـكن مـزاجـيــا فـهـذه لـيـست عـادتك في تـعـامـلك مع
األشخاص الذين حولك .
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تـشد احلـزام عـلى بطـنك وتـؤجل مشـاريع تـود القـيام
بها الى وقت آخر.
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تـتـحـرك بـنـشـاط مـنـذ الـصـبـاح لالنـتـهـاء من أعـمـالك
. تراكمة. يوم السعد االثن ا
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الـثقـة التي شـعـرت بهـا من أمس ما تـزال تـؤثر عـليك
اليوم وبدرجة أعلى.
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يـوم لـلعـمل وحـصـد الـنتـائج اجلـيـدة كـما قـد تـسـتلم
بعض األخبار اجليدة .
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ـمـيـزة وزيـادة شـعـبيـتك جتـعالنـك تنـجح بـكل طـلـتك ا
بادرات التي قد تدخل بها. ا

 u(«
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ضع الـــكــــلـــمـــات في مـــكـــانـــهـــا

ـــنـــاسـب مع احلل الـــصـــحـــيح ا

طـلوبـة ( فيلم لـتكتـشف الكـلمـة ا

سينمائي مصري):

الدوحة - جاز - حصان - اتان

- مركز - خالد - لنا - رواق -

جـمهـور - شـمـال - أريج - قدم

- انواء  –جـوبـا-  درهم- مـداد
 –مرايا.
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ــلـحن الــرائـد جنم مــشـاري يــسـتــعـد ا
لتسجـيل االوبريت الغنائي والـتمثيلي

اجلــديــد بــعــنــوان  اريــد وطن  ودخل
مــــشــــاري اســــتــــديــــوهــــات الــــطــــالب
للـموسـيقى في مـحافظـة البـصرة وبدء
اســـتــــعـــدادتـه لـــتـــســــجـــيل
االوبريت الذي يدعم احلراك
الـــــشـــــــعــــــبي الـــــســــــلـــــمي
ـطـربـ حـيـدر ــشـاركـة ا و
احلــســنـاوي  مــحــمــد عــبـد
حـــــــسن واثـق االديـب  االلـه 
جنم  ســــــعـــــد االعــــــظـــــمي
آالء عـبــدالــله احلــســنـاوي 
عــذاري الــبــصـري ســيــفــان 
احـمـد الـبصـري ومـجـمـوعة
اطـــفـــال مـــدارس االدريـــسي
االهــــلــــيـه الــــنــــمــــوذجــــيه 
ـوسـيـقي لـلـفـنـان الــتـوزيع ا
مـحــمــد اخلـالــدي وهـنــدسـة
الـصـوت لـلفـنـان امـجـد كر
واالشــراف الــفـــني لــلــفــنــان
طـــالـب الـــفـــضـــلي واخـــراج

الفنان رعد غريب.
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حتــتــــــــــفي مــديــنــة الــعـمــارة من
خالل  مـــهـــرجــــــــــــان الـــعـــنـــقـــاء
الـذهـبـيـة الـدولي الـرحـال بـالـدورة
الـــرابــعــة (اســتــرالــيــا - الــعــراق)
بـاخملــرج الـعـراقـي الـكـبــيـر صالح
كــرم وتــكــرمه بــجــائــزة الــعــنــقــاء
الـذهـبـيـة الـدولـيـة الـذي يـتـراسـها
االديـب مــحــمـــد رشــيــد احـــتــرامــا
ـــســـيــرته لـــتـــجــربـــته وتـــقـــديــرا 

الثقافية. 
وســـيــقـــام الـــكــرنـــفـــال في فـــنــدق

كورميك التركي . 
ــــهـــــرجــــان ووجـــــهــــــــــت ادارة ا
الدعـوة للعوائـل العراقـية حلضور
اخملـرج صالح حــفل االفــــــــتـتــاح 
كــرم وهـــــــــــــــو قـادم مـن مــديــنـة
دبي سـيكـون بـرفقـته مـجمـوعة من
الـــفـــــــــــــــــــنـــانـــ الـــعـــراقـــيـــ
بــضــمــنــهم الــفــنــان الــرائــد رضــا

اخلياط .

متنوعة ومـختلفة ترضي
جــــــــــمــــــــــيـع األذواق.
وإعــــتـــمـــد شــــعـــيل
أغـنـيــة واحـدة مـنه
حتـــــــمل عــــــنــــــوان
ندمان تعاون فيها
مع الــشــاعـر قــصي
ـــلـــحن عـــيـــسـى وا
عـــلي صـــابـــر وبــات
واضــحـــاً أنه يـــتــوجه
من خالل هــذه األغــنــيــة
إلى تـقـد الـلـون العـراقي

في خــطــوة مــنه لــلــتـجــدد في
طــــــرحه وإرضــــــاء جــــــمــــــهـــــوره
العـراقي.ويـستـعد شـعـيل للـمشـاركة
في حــفالت فــبــرايــر الـكــويت 2020
حــيث ســـيــجــمــعه حــفل غــنــائي مع

اجد. الفنان السعودي راشد ا

 w «dF UÐ wÒMG¹ ·UÒ Ž bL×

محمد عساف

بــأغــنـــيــة بــصـــراحــة الــتـى حــقــقت
انــتــشـارا واســعــا ثم قــدم عـدداً من
ــواويل مـنــهــا أغـنــيـة األغــنـيــات وا
الـــهـــوارة ورددهـــا مـــعه جـــمـــهــوره
احلــاضــر فى مــســرح اجملـاز والــتي
كـتب كلـمـاتهـا الـشـاعر الـفـلسـطـينى

سامي عفانة.
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ـغنـيـة شمس الـكـويتـية من انتـهت ا
تــسـجــيل اغــنـيــة جـديــدة من احلـان
خـالـد تـهـامي وكـلـمـات زيـاد حـسن
وتـوزيع مـحـمـد عـبـد الـعـظـيم وذلك
بعد تـسجيـلها أغـنية أخـرى بعنوان
شيزوفرينيـا وضمت شمس األغنية
الى ألبومـها اجلـديد الذي سـتطرحه

قبلة. في الفترة ا
واجلدير بـالذكر ان شـمس الكويـتية
كـانت قــد اثـارت مـؤخــرا اجلـدل بـ
تابـع بعـد أن نشرت صـورة لها ا
عـبـر صـفــحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد
مواقع التـواصل اإلجتمـاعي ظهرت
ــطــارات في فــيــهــا مـن داخل أحــد ا
الصـ وعـلّقت  (جـايـالِك يا كـورونا
الـي وراي يــقــول شــفــيــهــا اخلــبــلــة

محتفلة). ع
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شمس

لى صعـيـد آخر بـدأ الفـنـان الكـويتي
ـيني ألبوم نبيل شعيل بالتحـضير 
ــقــرر أن يـــطــلــقه خالل جــديـــد من ا
ـقـبـلة ويـضـم خمـس أغان الـفـتـرة ا
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احــــــــتــــــــفـى احتـــــــــاد االذاعــــــــيــــــــ
ـصــمـمــة االزيـاء والــتــلـفــزيـونــيــ 
العراقية صبيحة عبد الستار  السبت
ـــــاضي عـــــلى ا
ــــركـــز قــــاعــــة ا
الــــثـــــقـــــافي في
الـــصـــاحلـــيـــة 
وبحضور نخبة
من مــنـــتـــســبي
االذاعـــــــــــــــــــــــــــة
والـــتــلـــفـــزيــون
واالعالمـي في
جــلــسـة قــدمــهـا
ـي االكـــــــــــــــــاد
صــــــــــــــبــــــــــــــاح
ـوســوي الـذي ا
قـــال الـــديـــكـــور
يــاخــذ مـســاحـة
واســـــعــــة واالن
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
سـيــنــوغــرافــيـا
الــــذي يـــــحــــقق
حــــــلم اخملــــــرج
وتقع على عاتق
ــــــــصــــــــمم ان ا

يكـون مـلـما بـالـفن الـتـشكـيـلي اضـافة
الى امــتالكــة لــلــثــقــافــة عــمــومــا وان
يـجـسـد روح الـعـصـر فـاالزيـاء عـنـصر
مـــهم وهــو يـــتـــكــلم بـــلـــغــة الـــصــمت
ـتـلـقي عن طـريق اجلـمـال ويـخــاطب ا
احلسي اما مصـمم االزياء يتعامل مع
عــــــ بـاردة وهي الكـامـيـره وعالقته
بـــالـــشـــخـــــــصـــيـــة ولـــغـــة الـــصـــورة
ــســـتــوى االول وظــيــفـي والــثــاني وا
البس حــدث الــيــوم تــعــبــيـــــــــري وا
فــاول زي البــــــــونـــا ادم عــنــدمــا بــدا
يـــقـــطــــــــع اوراق الـــشـــجـــر لـــغــرض
احلـشــــــــمـة واجلـانب الــتـعــبـيـري له
داللـة زمــانــــــــيـة ومــكـانــيـة من خالل
ـــوســـيـــقي وكـــذلك اجلـــانب الـــزي وا
اجلــمـــالـي والــذيـن يــعـــمـــلــون خـــلف
ـمـثل الـكـوالـيس فـعـمــلـهم اليـقل عن ا

واخملرج ).
ومـن جـانـبـها قـالـت الـضيـفـة (مـالزمة
الزي لالنسان منـذ اخلليقة هي حاجة
ملـحة ليـحمي نفـسه من تقلـبات اجلو
وكـيفـية الـتامل بـاحمليط الـذي يعـيشه
بـعدهـا تطـورت احليـاة واصبح تـنوع
في االزيــاء لــتــجـســيــد هــويــة االفـراد

وديــكــورات بــعض االغــاني وفـي عـام
2002 قــررت الــولــوج بــعــالم االزيــاء
وتــصــمــيـم االكــســســورات كــونــهــمـا
مـكـمالت لـلـبـعض واول تـمـثـيـلـيـة لي
هي حكاية الرجل الفلسطيني جلاسم
هرجان شدن ونالت اجلائزة االولى 

فلسط الدولي).
ــــداخالت بــــحق بــــعــــدهــــا تــــوالـت ا
احملـتــفى بـهـا ومــنـهم اخملــرج ضـيـاء
البـياتي قال (اخملـرج يعمل في الـسنة
صـمم يـعمل فـلـما او اثــــــــنـ لكـن ا
مـع كل اخملـــــــرجـــ مــــايـــولـــد لـــديه
اخلـبـرة والتـجـربـة وصبـيـحة هي
فخر لنا كونـها ايقونة اي عمل
ـــعـــرفـــتـــهـــا بـــاالزيـــاء فـــني 

التاريخية).
وفي خـــتـــام اجلـــلـــســة 
تــقــد بـاقــات من الـورود
والــهـدايــا الـتــذكـاريـة من
زمالئـهـا الـتـلـفـزيـونـيـ
والــــتــــقــــاط الــــصــــور
الــــــتـــــذكــــــاريــــــة مع
احملـــــتـــــفـى بـــــهـــــا

وزمالءها .

ـعـنــويـات والـسـعــادة لـلـبـشـر ورفع ا
ــصـمـم االزيــاء حـول الــنص وتــتــاح 
الـتـلـفزيـوني من اصـغـر الـشخـصـيات
البـس غـطــاء لــلــجـسم هي عــمــلــيـة ا
واالكـسسـوار عـنـاصـر تـكمـلـة لـلـزيـنة
مثل احللي كـذلك للوحة اجلـمالية هو
عـالم جـميل يـتـميـز بـتقـنـية من خالله
سرح تاتي الدراسة في التـلفزيون وا
كل هـذه لهـا اهمـية في اجلـانب االخر
وجنــاح اي عـــمل فـــني هـــو من خالل
الــتــصــمـيـم واالزيــاء وعـوامـل اخـرى
ومن خالل خـبـرتي 30 عـامــا في هـذا
اجملـال الـدراسـة الجتـلب اخلـبـرة فقط
هنة دائما عند العمل تعـلمت اسرار ا
نـحن وراء الـكـوالـيس الاحـد يـتـذكـرنا
ـهنة جنـودا مجـهولـ رغم صعـوبة ا
ــصــادر لـعــمل الـديــكـور نــفـتش عن ا
واالزياء خصـوصا االعمال الـبغدادية
مـــنــهــا بـــيــوتـــنــا وبــيـــوت اجلــيــران
واالعـمـال الـتـاريخـيـة مـتعـبـة وعـملت
مع كـــبــار اخملــرجــ مـــثل الــهــاجس
واعـمـال اخـرى ولي حـصـة بـتـصـمـيم
ديــكـــورات بــرامـج االطــفـــال ومــنـــهــا
بــرنـــامج دو ره مـي حلــســـ قــدوري صبيحة عبد الستار


