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ـطربـة التـونسـية لـطيـفة مـتابـعيـها أقـلقت ا
عـلى مواقع التواصل اإلجتماعي بإعالنها
عن فـتـرة عزل نـفـسهـا عن أفـراد عـائلـتـها
ـنزل نـفسـه. حيث مـنعت نـفسـها عن في ا
دة أسـبـوع وألزمـتـهم بوضع مـخـالطـتـهم 
ـستجد كـمامة وقـاية من فيـروس كورونا ا
لـشكـها بعـوارضه بعـدما طـالتـها نـزلة برد

حادة بسبب التكييف في االستدديو.
وشـرحت بــتـعـلــيـقـهــا عـلى الــصـورة الـتي
نــشــرتــهــا وهـي تــرتــدي الــكـــمــامــة أنــهــا
(حـبست نفسها السبوع حتى عن والدتها
ــجـالـســتـهـا عن بــعـد عـلى الـتي اكــتـفت 

الشرفة حتت أشعة الشمس). 
ثم طـمأنت اجلمـيع أنها بـخير مـشيرةً إلى
(أنــهـــا تــنـــاولت أدويــتـــهــا وكـل وصــفــات
ــفــيــدة ومــنـعـت اجلـمــيع من األعــشـاب ا
الـتــواصل الـقــريب مـعــهـا مــطـلـقــة الـوسم

(ماتقربليش).
وقـــالت (احلـــمـــدلــــله حـــالـــتـي حتـــســـنت
وحــرارتـي انــخــفـــضت فال جتـــزعــوا من
نــزالت الـــبــرد لـــكن أحــضـــروا كل مــواد
الـتعـقـيم واحـتفـظـوا بالـقـناع. ولـو شـعر
بـأي عارض اعـزلوا أنـفسـكم مع ضرورة
الـتــهــويــة ). وكــانت لــطـيــفــة قــد أطــــلـقت
مــــؤخــــراً أحــــدث أعـــمــــالــــهــــا بــــعــــنـــوان
(مـاتـقـربــلـيش) الـذي روجت له في سـيـاق
حـديثها عن عزل

نفسها.
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سـاعـدة الـفـقراء في النـاشـطـة الـعـراقيـة اطـلـقت مـبـادرة 
كـركـوك عـلى مـواجــهـة فـايـروس كـورونـا من خالل صـنع
كمـامـات وتوزيـعـهـا علـيـهم مجـانـا بعـد ارتـفاع اسـعـارها

في احملافظة.
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ـمـثلـة الـسوريـة انـضمت إلى أسـرة مـسلـسل (بـورتريه) ا
الـذي يــتم تــصـويـره فـي دمـشق لــيـكــون ضـمن الــسـبـاق
الــرمــضــاني 2020 عن نـص لــلــكــاتب تـــلــيــد اخلــطــيب

واخراج باسم السلكا .
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الــعـــمـل شــريـف عـــرفــة. وتـــشـــارك في
ــصـريـة مـنـة ــمـثـلـة ا بـطــولـة الـعـمل ا
شـلبي الـتي تـعـاقـدت عـلى الـعـمـل مـنذ
يـومـ بـعـد جلـسـات عـمل تمت بـيـنـها
وب اخملـرج. وسيـتم اإلعالن عن باقي
ـمثـل نـتـجة مع ا تـعاقـدات الـشركـة ا

قبلة. مثالت في األيام القليلة ا وا
ـفـاوضـات جـاريـة عـمـا إذا ومــا زالت ا
كان العـمل سيتـم طرحه في عيـد الفطر

أو عيد األضحى. 
من نـاحـيـة أخـرى قـرر هـنـيـدي تـأجـيل
فيلمه السينمائي اجلديد (كينج سايز)
حـتى انـتـهـاء تـصـوير فـيـلـمه (الـنـمس

واإلنس).
ـصري محمود طرب ا الى ذلك كشف ا
الـعـسـيـلي عن اإلعالن الـدعـائي لـكـليب
اغنـيـته اجلـديـدة (جـنـة تـكـفـيـنا) وذلك
عـلى حـسابه اخلـاص عـلى احـد مواقع
التـواصل االجتـماعي. وعـلق العـسيلي
عـلى الـفـيـديو قـائال (أغـنـيـة من األقرب
إلى قـلـبي يـارب تعـجـبـكوا) اال انه لم

يحدد موعد محدد لطرح الكليب.
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صـري مـحمـد هـندي ـمـثل ا يـسـتعـد ا
لـإلنــطالق بــتــصــويــر فــيــلم (الــنــمس
واإلنـس) يــــــوم  14آذار اجلـــــــاري في
ـعـاينـته مـخرج الـديـكور الـذى يـقوم 
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  —وكـــاالت - في
خطوة جريـئة قام معـجب بالتقدم من
عـــارضــة االزيــاء وجنــمــة تــلــفــزيــون
الـواقع كـيـنـدال جـينـر لـيـطـلب يـدها
لــلـزواج وسـط الـشــارع في (ويـست
هــولــيـــود) واقــتــرب مــنــهــا خالل
مـغـادرتـهـا بسـيـارتـهـا وركع على
ركـبـتـيه وطـلب يـدهـا فـكـانت رة
فـــعل كـــيــنـــدال لـــطــيـــفـــة جــدا
وحــاولت ان ال حتــرج الــشـاب
فـــقـــالـت: (يـــا إلـــهي! أنت
حـلـو جـدا ولـكن نـحن
ال نـــــــعــــــرف حــــــتى

بعضنا بعضا!).
 وانـدهشـت النـجـمة
وعـــارضــة األزيــاء من
الــطـلـب إال أنـهــا حـاولت
ان تــرفض عـرض الــشـاب

بــلـيــاقــة: (أنـا ال أعــرف حــتى اسـمك!
ـقابـلـتك.. أنت لـطيف ولـكن سـعيـدة 

جدا).
من جـــهــة اخــرى الــتــقــطت عــدســات
ـــشــــاهـــيـــر كــــامـــيـــرات مــــصـــوري ا
(الــبـابـاراتـزي) صـوراً لـلـنـجم جـورج
كــلــوني (58 عــامــاً) بــرفــقـة صــديــقه
وشـريـكه في الـعـمـل الـتـجـاري راندي
غـــــيــــــربــــر (57 عـــــامـــــاً) فـي لــــوس

أجنلوس.
وكـان كــلـوني وغـيــريـر يــخـرجـان من
مـــطــــعم في لــــوس أجنـــلــــوس بـــعـــد
. وغابت ـدة ساعـتـ بـقـائهـمـا هنـاك 
عن كـــــلـــــونـي زوجـــــته احملـــــامـــــيـــــة
ــتــخــصــصــة في الــقــانــون الــدولي ا

اللبنانية األصل أمل كلوني.
وغـــيـــريــر مـــتــــــــــــزوج من عـــارضــة
األزيـاء الشـهــــــــيرة سـيـندي كـروفرد
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طـربـة اللـبنـانيـة مايـا دياب حصـد ا
جناح فيديو كليب أغـنيتها اجلديدة
طروح بطريقة الرسوم بعنوان أنا ا
ـتحـركـة. حـيث القى الـعـمل تـفاعالً ا
سريعاً لكونه جديد من نوعه لناحية
الفكرة واإلخراج. ما ساعدها لتتبوأ
مراكز متقدمة على الئحة الـ(تراندك)
عـبــر تـطـبــيق تـيك تــوك خـاصـةً مع
الــتــحــدي اخلــاص بــاألغــنــيــة الـذي
أطلقته مؤخراً بـرفقة مصمم الرقص

هادي عواضة.
ـوقع ايالف وفي الـتـفـاصــيل وفـقـا 
ظــهــرت ديــاب في حتــدٍّ جــديــد عــلى
أنـغـام أغـنـيـة (أنـا)عـبـر تطـبـيق تـيك
توك ونشرت فـيديو يتـضمن حركات
راقصة خـاصة باألغـنية وسـرعان ما
حـــقق الــفــيــديـــو انــتــشــاراً واســعــاً
وتـفاعالً كـبـيـراً على مـخـتـلف مواقع

ال تـكن عـطـوفـاً بــإفـراط فـقـد يـســمـيك الـنـاس (عـد
الشخصية)! رقم احلظ 2.
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ـثـابـة رسـالة ـفـاجـآت الـيـوم  و هي  تـتـلـقى بـعض ا
حتذير لك .
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تفـاد مـشـاريع مـالـيـة أو عالقـات عـمل الـيـوم . الوقت
مناسب لالتصال بالشريك.
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أنت الـيوم في رحـلـة اسـتـكـشافـيـة  ومـعك أشـخاص
من حولك . رقم احلظ.4
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حاول القـيام بالنـشاطات واحملادثـات التي تبـني الثقة
وتقوّي االرتباطات.
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كن أن ـا  ـكن ان يذوب في حلـظة    كل خالف 
يبدو مقلقاً لك.
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االسـرة تــمـر بــوضع قـلق بــسـبب مـشــكـلـة ســابـقـة ال
تتردد في حلها .
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عـمل يرهـقك و لـكـنه في احلـقيـقـة يـضـعك في موضع
تاز . 
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تـنتـظرك مـفاجـآت عنـد كل منـعطف  و هي عـشوائـية
بالتأكيد .رقم احلظ 9.
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ـفـاجأت و وجّه كل الـتـغيـرات احملـتمـلة تـرقّب بعض ا
في االجتاه الصحيح .
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 ال تـنتـظر معـجزة لتـنقـذك بل حترك بأقـصى سرعة 
يوم السعد االربعاء.
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اكـتشـاف يغـيّر فـيك شيـئاً مـا  روحك تخـلق ارتبـاطاً
حميماً.رقم احلظ 7.
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اكـتب مـرادف الـكـلـمات بـشـكل
حــــــــروف داخـل الــــــــدوائــــــــر 
ركـزية لتـحصل حـول الدائـرة ا

طلوبة :  على الكلمة ا
©WOÐdŽ WOŽ«–« WD× ®

هن البحرية 1- من ا
2- قــرار مـــعــارض لالجـــمــاع

الدولي
3- حكايات مضحكة
ثلة مصرية  -4
5- مطربة خليجية

6- يخاف
7- صوت يخرج من اللسان

8-  اختباره

رسـام الـكاريـكـاتـيـر العـراقي اقـام امس االثـنـ مـعرضه
ــواطن ٠٠وشــبح الــشــخــصـي الــتــاسع حتت عـــنــوان (ا

نتتدى الثقافي في الشعلة. كورونا ) على قاعة ا

ـاضي رابـطة الـكتّاب القـاص االردني اقامت له الـسبت ا
وضــمن أنــشــطــة جلــنــة الــقــصـة والــروايــة حــفل تــوقــيع

تجهم) . مجموعته القصصية (ا

ـــدرس الــــعـــراقـي نـــعــــته دائـــرة ا
ـــوســـيــقـــيـــة ومـــعـــهــد الــفـــنـــون ا
ـوسـيقـيـة الـذي وافته الدراسـات ا
ــنـيــة إثـر نــوبـة قــلـبـيــة..والـراحل ا
ــعــاون االداري تــســنم مـــنــصب ا
ـعـهـد قبـل احالـته الى الـتـقـاعد كـمـا عـمل مـدرسا ـدير ا
ــادتـي عـلـم الــنــفس الــتــربـوي الكــثــر من ثـالثــ عــامـا  

وطرائق التدريس.

ـغـربي تـعـرض خالل حـضـوره مـهـرجـان الفـيـلم ـمـثل ا ا
ـغـربي بـطـنـجـة الـذي يحـتـفي به في دورته 21 كـضـيف ا
شـرف  لنـوبة قـلبيـة مفـاجئة أودت بـحيـاته عن عمـر ناهز

الـ64 عاماً.
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ـهـندس الـعراقي  قـبـوله في جامـعة عـمـان األهلـية في ا
ــاجــسـتــيــر بــكــلــيـة تــخـصـص هـنــدســة االتــصــاالت / ا

الهندسة للفصل الدراسي الثاني 2020/2019.

مايا دياب

ــثــلــة عن دورهــا في فــيـلم أفــضل 
(آدم).

وفــــازت مـــر تـــوزاني بــــجـــائـــزتي
أفــضل ســيــنــاريـو
وأفضل إخراج عن
فيـلمـها (آدم) الذي
يتـناول قـصة فـتاة
ريــــفــــيــــة تــــغــــادر
مــنـــزلــهــا بــعــد أن
حمـلت خارج إطار
الــزواج فــتــضــطـر
خلــــــوض رحـــــلـــــة
بعيـدا عن عائلـتها
لـلــبـحث عـن مـكـان
لـوضع حـمـلهـا من
أجـل الــــــــــعـــــــــودة
الستئـناف حيـاتها
من جــديــد لـكــنــهـا
تــــلـــتـــقـي بـــامـــرأة
أرمــلــة وطـفــلــتــهـا
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فـاز فـيـلم (خـريف الـتـفـاح) لـلـمـخرج
مــحـمــد مـفــتـكــر بـاجلــائـزة الــكـبـرى
لـلـمهـرجـان الـوطني لـلـفـيلم بـطـنـجة
الـــذي أســـدل الـــســـتـــار عـــلى دورته
اضي احلاديـة والـعـشرين الـسـبت ا
ـغـرب.كـمـا فـاز الـفـيـلم بـجـائزة في ا
هـرجـان وكذلك أفضـل تصـويـر في ا
جائزتي النقد التي تقدمها اجلمعية
ـغــربـيـة لـنـقـاد الــسـيـنـمـا وجـائـزة ا
األنـديــة األدبـيـة الـسـيـنــمـائـيـة الـتي
تـقدمـهـا اجلـمعـيـة الـوطنـيـة لألنـدية

السينمائية.
وضمت مسـابقة األفالم الـطويلة 15
فيلما ومنحت جلـنة حتكيم جائزتها
لــفـيـلم (الــلـكــمـة) من إخـراج مــحـمـد
أمــ مــونــة.وذهــبت جــائـزة أفــضل
ــثل إلى حــسن ريــشــوي عن دوره
في فـــيــلم (أولـــيـــفـــر بالك) بــيـــنـــمــا
حصلت نسـرين الراضي على جائزة

إضــــافــــة إلى جــــائــــزتي الــــصــــوت
واإلنتاج.

ـهـرجـان الـوطـني لـلفـيـلم في وكـرم ا

فـتـغـييـر كل خـطـطـهـا. وحـصل فـيلم
(سيـد اجملهول) لـلمـخرج عالء الدين
اجلـم عــــلى جـــــائــــزة الــــعــــمل األول

حفل اخلتـام اخملرجـة فريدة بـورقية
مثل محمد رزين. وا

وفـي مــســابــقــة األفالم الــوثــائــقــيــة
الطـويـلة فـاز باجلـائـزة الكـبرى
فـــــيـــــلم (قـــــبـل زحف الـــــظالم)
لـلــمـخــرج عـلي الــصـافي
فــيـمــا مـنــحت جلــنـة
التحـكيم جائـزتها
لـفـيــلم (في عـيـنك
كـنــشـوف بالدي)
لــلـمــخـرج كــمـال

هشكار.
وفي مـــســـابـــقـــة
األفالم القـصـيرة
فـــاز بــــاجلـــائـــزة

الـكـبــرى فـيـلم (يـون)
لـلـمـخـرج وديع الـشراد وذهـبت
جائـزة جلنـة التـحكـيم اخلاصة
لــــفـــيـــلـم (ســـراديب الــــغـــضب)

للمخرجة لينا اعريوس.

(53 عـــــامــــاً) مـــــــــــــنـــــذ عــــام 1998
) وكـايا ولـديـهـمـا بـريـسلي (29 عـامـاً

(18 عاماً).

w½uK  oŠöð  «dO UJ «

Ÿ—UA « w  U¼b¹ VKD¹ dMO−Ð V−F

كيندال
جينر

جورج كلوني

Issue 6606 Tuesday 10/3/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6606  الثالثاء 15 من رجب 1441 هـ 10 من آذار (مارس) 2020م

الــتــواصـل اإلجــتــمــاعي.
ـــشــــاركـــ لــــيــــصل عــــدد ا

بالتحدي إلى حوالي 16 مليون
مشارك.

 وإنــضــمـت كــاي إبــنــة مــايــا
للـجمـهـور ضمن هـذا التـحدي
حــيث ظــهـرت بــفــيــديـو وهي
تــقــلــد والــدتــهــا بــاحلــركــات

اخلاصة بالتحدي. 
واألغـــنــــيـــة من كـــلـــمـــات
وأحلــــان زيـــــاد بــــرجي
وتوزيع هادي شرارة
أمـا الــــــكـلــيب فـهـو
مــن إخـــــــــــــــــــــــراج
كـــــريــــــــســـــتــــال
يـــــــــــــــــــــــونــس
وغــرافــيــكس
عـمــاد عـبـد
الـــــــقــــــادر.

ـكتـبـة الوطـنيـة بعـمان ي االردني ضـيفـته دائرة ا االكـاد
ضــمن أمـسـيــات نـشــاط (كـتـاب األســبـوع) لـلــحـديث عن
كـتــابه (حـقـائق الــتـاريخ الـعــربي: قـراءة جـديــدة لـلـوقـائع

فاهيم). وا
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ـي ولــيــد غـازي بــادر الــفــنــان االكـاد
لــتــقــد جتـــربــة جــديــدة وهي فــكــرة

اخــراج فــيــلم وثــائــقي قــصــيــر يــنــقل
ــطــرب الـــراحل نــاظم حــكــايـــات عن ا
الــغـزالي واسـتـهـلـه بـلـقـاءات مع كـافـة
ــثــقــفــ واالعـالمــيـ ا
الـذين عـاصـروا الـراحل
الغـزالي وكانت مـحطته
االولـى فـي مــــــــــقــــــــــهـى
الــشــابــنــدر مع مــحــمــد
اخلـــشـــالي الـــذي عــاش
جــزءا مــهــمــا من حــيـاة
الـــــغـــــزالي حـــــيث روى
اخلـــشـــالي قـــائال ( قــام
الغزالي وزوجته سليمة
مــراد بـجــولــة فـنــيـة في
ـيـة عـدد من الـدول الـعـا
لـغـرض احـياء احلـفالت
وجـميـعـهـا القت جنـاحا
كــبـــيــرا ثم عــاد الــراحل
الـى بـــغـــداد قـــادمـــا من
بـــــيـــــروت بـــــســــيـــــارته
اخلــــاصـــة بــــصـــحــــبـــة
صـــديــقه وقــائــد فــرقــته

ـوسـيقـيـة انذاك الـفـنان سـالم حـس ا
وفـي تـــــاريخ  21- 10- 1963تـــــوقف
قـلب الــغـزالي بـعـد وصـوله الى بـغـداد
وهــو لم يـتــجـاوز  24عــامـا من عــمـره
وكـــان فـي قــــمـــة نــــضــــجه ونــــشــــاطه
وشـاركت في مـراسم تشـيـيع جـنازته )
ويــضــيف الــفــنــان ولــيــد غــازي قــائال
(ضـمن مـراحل اجنـاز الـفـيـلم تـوجـهـنا
الـى مـنـطـقـة احلـيـدرخـانـة حـيث مـنـزل
واطن طرب الراحل لنلـتقي باحد ا ا
ويـدعى ابو احـمد الـذ ي قـال لنـا : ولد
الغزالي من اسرة فـقيرة وكانت والدته
كفيفة البصر واكمل دراسته االبتدائية
تـوسطـة ثم معـهد الـفنـون اجلمـيلة وا
لكن ظـروفه اضطرته الى تـرك الدراسة
والعمل في احد مـعامل الطحـ لينظم
بـعدهـا الى فرقـة الـزبانـية حـيث شارك
في عـروض الـفـرقـة وسـرعـان مـاحتـول
الى الـــغــنــاء ودخـل االذاعــة بــاغـــنــيــة
هالهال ثم اغـنـيـة وين الـكه الـراح مني
من احلـان وديع خـنـده بـعـدهـا تواصل
سيرته الفنية والغنائية ) . النجاح 

عـام 1963 اعــلـنـت اذاعــة بــغــداد نــبـا
وفــاة الــغـــزالي حــيث احـــدث انــقالبــا
بـــنـــفـــوس عـــشـــاقه وابـــكـــاهم طـــويال
ــطـربــ من عـشـاق وحتــدث عـدد من ا
الراحل عن تـاثيـر الراحل عـلى االغـنية

العراقية والبغدادية ).
ويـــؤكــــد اخملـــــــــــرج ولــيــد انه
(في الـــنـــيــة ان اقـــوم بـــعــد
الـغـزالـي بـحـكـايـات عن
الــــــراحـل يـــــــوسف
وعـــــمـــــر وزهــــو
ا حس وفاءا 
قـــــــدمــــــوه من

ابداع ).
ويـــــذكـــــر ان
فــــــــــــيـــــــــــلـم
الغزالي هو
من تصـوير
عـلي جـواد
ومـونــتـاج
بــــــــهــــــــاء

زهير. 

فـيمـا قال الـباحث حـير شـاكر ( تـتلـمذ
الــــراحل نـــــاظم الـــــغــــزالي عـــــلى يــــد
ــوسـيــقــار روحي اخلـمــاش ودراسـة ا
ـوســيـقـيـة من الـعـود وتـعـلـم الـنـوته ا
خالل تدويـنه لالغنـية التـراثيـة ولفرط
ـطـربـة سـلـيـمـة مـراد عــشـقه بـصـوت ا
اقـتــرن بـهـا لــيـشـكـال ثـنـائي مــحـبـوب
ومتالق وجلمالية صوته وحسن ادائه
ـوسيقار مـحمد عـبد الوهاب ان حفز ا

يبدي رغبته بالتلح له ).
ه لـالخـتــبـار في واضــاف (بــعـد تــقـد
االذاعـة والـتـلـفـزيـون عـام 1948 انظم
ـوشحـات الـتي كان يـشرف الى فـرقة ا
ـوسـيـقـار علي درويش عـلـيـها انـذاك ا
ـــــطــــربــــ والــــتـي تــــضم عـــــدد من ا
طـربات ومن اشهـر اغانيه عـيرتني وا
بالشيب وعـشرات االغاني وقبل وفاته
زار بــيـروت والـكـويت وســجل الـعـديـد
من احلـفالت هـنـاك فـضال عن تـصـوير
دوره بــفــيــلم مــرحــبــا ايــهــا احلب مع
ــطــربـة جنــاح سالم والــتي ادى فـيه ا
اغـنــيـة ام الـعـيـون الـسـود وفي مـسـاء وليد غازي وعبد احلس الالمي


