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في صـــفــــحـــة وزارة الـــثـــقـــافـــة في
(فــيــسـبــوك) ان (فــريـدة أعــربت عن
سـعـادتـهـا بـوجـودهـا في الـدار بـ
أهـلــهـا ومـحـبـيــهـا وهي رسـالـة من

اجل احلفاظ على التراث
ــــقــــام الـــعــــراقي) ثم وا
صــــدحت بــــأغــــانــــيــــهـــا
ـــعـــروفـــة ذات الــطـــابع ا
األصيل وعلى أنـغام فرقة
عـشــتـار من خـالل تـقـد
عـدد من األغاني الـتـراثـية
وبـألـوان مـخـتـلـفـة فـمـنـها
أغــاني تــراثــيـة مــصالويه
ودبــكـات أهــالي الــغـربــيـة
ووصـالت كــرديـــة إضـــافــة
إلى األطـــوار الــــغـــنـــائـــيـــة
األخـرى الـتي تـفـاعل مـعـهـا
احلـــضــور وسط تـــصــفــيق
ــقـام حــار قــابــلـتـه سـيــدة ا
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أقامت دار الـثقـافة والـنشـر الكـردية
مـؤخــرا حـفالً فــنــيـاً أحــيـته ســيـدة
ـقــام الـعـراقي فــريـدة حتت شـعـار ا
ـقـام.. الـلـحن الـعراقـي األصيل)  (ا
استـهل احلفل بـكلـمة لـقسم عالقات
وإعالم الـدار جاء فـيهـا (أن الـفنـانة
فــريــدة حــرصـت ومــنــذ بــدايــاتــهــا
الفـنيـة على تـمثـيل الـروح العـراقية
األصــيـــلــة حـــتى أعـــادت لألغــنـــيــة

العراقية بريقها وتألقها).
من جانبه عبر مدير عام الدار أوات
حسن أم عن سـعادته باسـتضافة
ـقام الـعراقي واصـفاً إيـاها سيـدة ا
(بــأنــهــا جتــســد مــشــهــداً عــراقــيــاً
خـالــصــاً وطـريــقـة أداءهــا لــلـمــقـام
الــعـراقي يـحــمل الـهـويـة الــعـراقـيـة
الـتي تـمـتـد جـذورهـا عـمـيـقـاً بعـمق
تـاريخ الـعـراق).واشـار تـقـريـر نـشر
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فيروز

اجلــــاف ورئــــيـس احتــــاد طــــلــــبــــة
كــــردســـتـــان فــــرع بـــغــــداد ضـــيـــاء
ــنـــدالوي قـــدم مــديـــر عـــام الــدار ا

العراقي بكلمات الشكر والثناء.
وفي خـــتــــام احلـــفل الــــفـــني الـــذي
حضـره النـائب األول الحتاد األدباء
والــكـــتـــاب في الـــعــراق حـــســ

درعيـ تذكـاري وشهـادة تقـديرية
إلى كل مـن الـفـنـانـة فـريـدة تـثـمـيـناً
قام لدورهـا الرائـد في مجـال أداء ا
الــعــراقي بــشــكل خــاص واألغــنــيـة
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 اخملــرج الــعــراقي بــدأ تــصــويـر
احــداث الـفـيــلم الـروائـي الـطـويل
(أحبـيني) في خـطوة تهـدف لفتح
الـبـاب نـحـو االنـتـاج الـسـيـنـمـائي
اخلــاص وبــتــعـاون مــشــتــرك مع

شركة دراكون ميديا وفريق صدى السينما.
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فرق مع الشاعر الشاعرة االردنية ضيفها بيت الشعر با
مـحـمـد خـلـيف الـعـنـزي في أمـسـيـة ادارهـا الـشـاعـر عـبد

اضي. الكر أبو الشيح مساء االثن ا
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الـكــاتب واخملــرج الـعــراقي صـدر لـه عن دائـرة الــشـؤون
الثقـافية كـتاب بعـنوان (ابصم بـأسم الله) يضم مـجموعة

سرحية. من النصوص ا
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يـة السـورية القت مـحاضرة في الـندوة الـتفاعـلية االكاد
ـناسـبة الـيوم ـركز الـثـقافي في صـافيـتا  الـتي اقامـها ا
ي لـلـصداقـة بعـنوان (مـفهـوم الـصداقـة.. هل يتـمرَّد الـعا

ستحيل). اخلِلّ الوفي على ا
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ــسـرح مـديــر قـسـم احلـســابـات فـي دائـرة الــسـيــنــمـا وا
ـوت الــعـراقـيــة نـعـاه زمـالؤه في الـدائـرة بــعـد ان غــيـبه ا

سائل الله ان يسكنه فسيح جناته. االحد
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الـشـاعـر االردني ادار االثـنـ في قـاعـة مـؤسـسـة إعـمـار
الـسـلـط فـعـالـيـات الـيــوم الـسـابع من  مــهـرجـان الـشـعـر
الـعـربي الذي تـقـيـمه إدارة مهـرجـان جـرش بالـتـعاون مع

شاركة شعراء عدة.  رابطة الكتاب األردني 
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الــكــاتــبــة الــســــــــــوريــة تــوقـــع الــيــوم االربــعـاء ضــمن
فـعـالــيـات مـعــرض الـكـتـاب الــسـوري في مـكــتـبـة األسـد
روايـتــ بــعـنــوان (ديالرا) و(لــيــلكَ يــسـتــحق االنــتــظـار)
الصادرتـ عن دار الولـيد للـطباعـة والنشـر والتوزيع في

مصر.
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واقـتـصـرت الـقـائـمـة الـسـنـويـة اجلـديـدة
ألشـــهـــر وأجنح الــنـــجـــوم الــعـــرب عــلى
ـيــة عـلى الــذين حــقـقـوا الــسـاحــة الـعــا
شـهــرة واســعــة وجــمــاهــيــريــة غــفــيـرة
وجتـــاوز فــنّـــهم حـــدود الــوطن الـــعــربي
ـيـة وتــضم الـقـائـمـة 5 لـيـصـل إلى الـعـا
ـمــثــلـ ــطــربــ وا فــئــات هي فــئـات ا

واخملــرجــ ومـصــمــمي األزيــاء والعـبي
كرة الـقدم. ويـتم الـترتـيب في كل الفـئات
ــركــز األول إلى األخــيــر إال قــائــمـة من ا
الغنـاء فقـد منح لقب األسـطورة للـسيدة
نهاد حداد الشهـيرة باسم فيروز وأكدت
ــؤســســة (أن صــوتــهــا الــنــادر جتــاوز ا
حدود االخـتالفات بـ محـبيـها انـطالقًا
من لـــبـــنـــان إلى أنـــحـــاء الـــعـــالـم وفـــقًــا
لــفــيـرجــيـنــيـا دانــيــلـســون اخلـبــيـرة في
مــوســـيــقى الـــشــرق األوسـط بــجـــامــعــة
نيـويورك أبـوظبي).وقـد بيع أكـثر من 80
ملـيـون نسـخـة من ألبـومـات فيـروز حول
الــعــالم كــمـــا وغــنّت عــلى الـــكــثــيــر من
ـلكية ية مثل قـاعة ألبرت ا سارح العـا ا
في لنـدن وقاعـة كـارنيـغي في نيـويورك
ـسرحـية ومركـز جـون كيـنيـدي للـفـنون ا

في واشنطن العاصمة.
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احـتــلّت  الــفــنــانـة الــلــبــنـانــيــة فــيـروز
الــتـصــنـيف األعــلى في قـائــمـة الــنـجـوم
العـرب األكثر تـأثيـرًا في الساحـة الفـنية
ـيـة ضـمن قـوائم مـؤسـسة فـوربس الـعـا
ــشـــاهـــيـــر حـــيـث أكــدت اخلـــاصـــة بـــا
ــؤســـســة (أن فــيــروز أســطــورة يــحب ا
صوتهـا النـادر كلّ من يسـمعه سواء في

لبنان أو في أنحاء العالم كافة).

ا تمـر بخالف مع احلـبيب سبـبه الضغط الـنفسي ر
.يوم السعد االربعاء.
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تتأكـد من عدم وفـاء بعض االصدقـاء رغم تضـحياتك
فتقرر االبتعاد عنهم .
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تعـيـد الـنظـر في عالقـتك مع الـشـريك وتعـطـيه فـرصة
أخيرة ليكون واضحا.
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شروع ا تفكر  الشريك يقدم لك كل ما حتتاجه,ور
مشترك رقم احلظ 3.
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ال تـترك األمـور تتـعقـد وعلـيك الـقيـام باخلـطوة األولى
إلعادة االمور الى طبيعتها.
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يـدخل الـفـرح فـجـأة إلى داخل األسـرة وتـعم األفـراح
شاركة األهل واألصدقاء .  أليام 
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سافة قد تتـطور صداقة ما إلى عالقة حب  وتقرب ا
بينكما وتعيش حلظات جميلة .
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تـشـعـر بـأن خطـرا مـا قـد يـداهمك ويـهـدد اسـتـقرارك
ادي وتتحضر حلالة الدفاع. ا
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ــا تــوصــلك إلى تــزداد مــشــاعــرك قــوة ومــتــانــة ور
. االرتباط.يوم السعد االثن
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مهما واجـهتك من صعاب فـستتجاوزهـا بنجاح ولكن
احذر من بعض األوهام .
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ن يـسـاعـدك فال تـفـقـد الـسـيـطـرة عـلى أمـر وحتـتـاج 
جتد أحد من األصدقاء .
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احذر من افكار تراودك في احلصول على الثروة عن
طريق اخملاطرة.
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ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا
واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة

طلوبة ( مدينة امريكية): ا
انواع -1

تدخل في تركيب الغذاء -2

نفس -3

شك -4

بعل -5

مرض نفسي -6

مخابئ سرية -7
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{ لـوس اجنـلـوس - الـزمـان - تـصـدر فـيـلم احلـركـة
اجلــديــد (مـــيــشن إمـــبــوســيـــبل: فــول آوت) إيــرادات
السيـنمـا في أمريـكا في مطـلع األسبـوع محـققا 61.5
ملـيون دوالر. والـفيـلم بطـولة تـوم كروز وهـنري كـافيل
وريـبـيــكـا فــيـرجـســون ومن إخـراج كــريـسـتــوفـر مـاك
وسيقي (ماما ركز الثاني الفيلم ا كويري. وجاء في ا
) مـحـقـقـا إيـرادات بـلـغت 15 مـيـا! هـيـر وي جـو أجـ
مـلـيــون دوالر.والـفـيــلم بـطــولـة كـريــسـتـ بــارانـسـكي
وبيـرس بروسـنان ودوميـنيـك كوبر وكـول فـيرث ومن
ـركز الـثالث اجلـزء الثاني إخراج أول باركـر.واحتل ا
من فـيــلم اإلثـارة (ذا اكـوااليــزر) بـإيــرادات بـلـغت 14
مـلـيـون دوالر.والـفـيـلم بــطـولـة دنـزل واشـنـطن وبـيـدرو
باسكال وميليسا ليو ومن إخراج أنطوان فوكوا.وجاء
ــتـحــركـة (هــوتـيل ـركــز الــرابع فـيــلم الـرســوم ا في ا
) بإيرادات بلغت 12.3 ترانسيلفانيا  :3سمر فاكيش
ـركـز اخلـامس فـيـلم الـرسوم مـلـيون دوالر.وحـل في ا
ـتـحـركـة (تـ تــيـتـانـز جـو! تـو ذا مــوفـيس) مـحـقـقـا ا

إيرادات بلغت  10.5مليون دوالر.

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
ــيــة عـــاشت عـــارضــة األزيـــاء الــعـــا
ناعومي كامـبل فترة صعـبة وحزينة
ـاضــيـة بـدأت مع خالل األسـابــيع ا
مطـلع الشـهـر احلالي بـوفاة عـارضة
األزيــاء أنـابــيل نــيـلــسـون عن عــمـر
ناهز الـ  49عاماً بسبب نـوبة قلبية
بعد معاناتها من االكتئاب على مدار
ـاضي ســنـوات ومن ثمّ األســبــوع ا

بوفاة صديقتها لوسي بيرلي.
ولـهـذا كتـبت كـامـبل عـبـر صفـحـتـها
ا اخلاصـة قائـلةً: (مـا الذي يـحدث? 
يُقدِم كل أصدقائي الذين يـستعينون
ـضـادات االكتـئـاب عـلى الـتـخلص
من حـياتـهم? البـد من إيـجاد وسـيـلة
يــتـم الــتــعــامل من خـاللــهــا مع تــلك

شكلة). ا
وأطــلـقت هــاشــتـاغ  عن الــتـاثــيـرات

ــضــادات االكــتــئـاب اجلــانــبــيـة 
الـذي تــفـاعل مـعه الــكـثـيـر من
ــتـابــعـون إذ نــوه كـثــيـرون ا
إلى تـــلــمـــيح كـــامــبل إلى أن
ضادة لالكتئاب قد األدوية ا
ــشــكــلــة تــكــون هي أصل ا
ـتابـع بـقوله وعلق أحـد ا
البـد من حـمـايـة األشـخاص
الذين يستخدمون مضادات

االكتئاب فهذا وباء.
وذكـرت صـحـيـفة ديـلي مـيل
الـــبــريــطــانـــيــة من مــصــادر
مـــقـــربــة مـن كــامـــبل (أنـــهــا
تـخـطط لإلسـتـعـانـة بـبـعض
ــشـاهـيـر صـديــقـاتـهـا من ا
مـــثـل كــيـت مـــوس بـــغـــيــة
مــشـاركــتـهــا تــلك احلـمــلـة

الهامة).
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ـوجـهة الى اال قـالت في رسـالـتـهـا ا
تحـدة ومنظـمات حقـوق االنسان في ا
الـعـالم بـلـغـة انـكـلـيـزيـة صـافـيـة ( هذا
لـيس مـنـشـورا لـلـتفـاعل وال ابـحث عن
الشهرة الني مشهورة مسبقا في بلدي
كـمـمـثـلـة ) و في آخـر الـرسـالـة قـالت (
ـــا يـــتم الـــقـــبـض عــلـي بـــعـــد هــذا ر

اخلطاب من يدري )?!
 لــــكن اول رد فـــعـل بـــعـــد االنــــتـــشـــار
الـنـووي الـهـائل لـرسـالـتـهـا ألـصـوتـية
هو ان مـنظمـة هيـومان رايتس ووتش
عـبــر  االنـســتــغـرام  صــرحت رسـمــيـا
ـــتـــظــــاهـــرين بـــوجـــود عــــنف ضــــد ا
وتـسـجــيل حـاالت اطالق رصـاص حي
. وعدم التصرف بحكمة ازاء احملتج
ومع الفنانة آالء كان لنا هذا احلوار:
{ آالء : فـــوجيء الـــنـــاس بـــصـــفـــاء لـــغـــتك
االنـكـلــيـزيـة .كم درجـة كـنـت تـنـالـ بـهـا في

الدراسة االعدادية ?
ن ـــقـــربـــون  ــــا لم يـــفـــاجــــأ ا  - ر
يــعــرفــون انـي  قــادرة عــلى الــتــحــدث
بــاالنـــكــلــيــزيــة ســيــمــا وانــني مــثــلت
شخصيـة مترجمة تـعمل مع االمريكان

في مـســلــسل الــسـيــدة واشــتـرطت ان
ـشـاهد بـاللـغـة االنكـليـزية وان تـكون ا
ـمــثل اجـنـبي اجلــنـسـيـة وقـد يـكـون ا
تـعــاون مــعي اخملــرج وجـهــة االنــتـاج
ـالــكي عــمــلت عـلى ـؤلف حــامــد ا وا
تـطــويــر لــغـتي ومــفــرداتي مــنـذ اولى
مــراحل الــتــعــلــيم حــتى الــيــوم (وهـو
اهــتـمــام عــائـلـي) كـنت اتــمــنى اتــمـام
دراسـة الـلـغـة االنـكلـيـزيـة ولـغـة اخرى
لـكــني دخــلت مـعــهــد الـفــنـون وبــقـيت
انــطــبـاعــات الــصــديـقــات هي الــفــخـر
ـــســـافــات واحملـــبـــة نـــتـــواصل رغـم ا
ـتبـاعـدة وتوزعـنـا على الـقـارات مثل ا

واهلية النذور.
{ هل سافـرت الى لـنـدن عـاصـمة االنـكـلـيز

االقحاح ?
- سافرت الى دول اوربية كـثيرة لكني
ـؤمل زيارتـها لم ازر بـريطـانيـا و من ا
قـريبـاً  ولـدي عالقـات مع اصـدقاء من
جـنـسيـات مـختـلـفـة يجـدون في نـطقي
لالنــكــلــيــزيــة لــكـنــةً اخـف وطـأة عــلى

اذانهم من باقي لكنات الشرقي
{ مــاهـو رد فـعـل االجـانب الــذين يـنــطـقـون

ن عملت معهم? باالكليزية 
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ـقـدسـة مـوفـدا من االعالمي الـعـراقـي غـادر الى الـديـار ا
قناة (الشرقية نيوز) لتغطية مناسك احلج.

مـثل االمـريكي في - قال جـويل ادمـز ا
مــســـلــسـل الــســـيـــدة انتِ  الـــعــربـــيــة
الوحيدة الـتي اعرفها اسـتطيع فهم ما
تقول من اول مرة دون ان اقول عفواً

طلباً لتكرار اجلمل.
 { اخــــمـن انك تــــشــــاهـــــدين  افالمــــا دون

ترجمة?
- اجل اشـــاهـــد افالمـــاً دون تـــرجـــمــة
عـربـيــة لـكـني افــضل وضع سـبــتـايـتل
انكلش الجـل تقويـة القراء ة و الـكتابة
و حتـســ الـلــفظ لـذا احــيـانــاً اقـضي
ثالث ســـاعــات فـي مــشـــاهــدة فـــلم من

ساعت .
ثل يأسرك اداؤه ? { هل هناك 

سرح -السـير انـتوني هـوبكـينـز ابن ا
ـثل يـأسـرك ـلـكي و  الــشـكـسـبـيـري ا
مــتــنــوع و ذو بــصــمــته قــبل احلــوار 

مسيرة هائلة .
{ هـل  لك احالم مــؤجــلــة في الــوقــوف الى

جانب من  –من جنوم هوليوود ?
- النك قـلت حـلم فـهذا يـعـني انه بـعـيد
ـــنـــال و ال احب كــــلـــمـــة احالم فـــهي ا
تـضــفي عـلى اهـدافي صـبـغـة الـبـعـد و

ـا االســتــحــالــة.لــيس اســتـعالءاً لــر
لـست من عشـاق هولـيوود فـسيـنمـاها
حتـمل ب طـياتـها الـتجـارية اكـثر من
ـــوجـــود في الـــشـــعـــريـــة و الـــعـــمق ا
الـــســيـــنــمــا االوربـــيــة و الــكـــنــديــة و

الروسية و االيرانية ال شك.
{ فـيـلم اجـني تـعيـدين الـتـفرج عـلـيه بـشكل

يقارب  االدمان ?
- من اكثر االفالم التي احـبها حتديقة
يــــولــــيـــــســــيـس لــــلــــمـــــخــــرج ثــــيــــو
اجنيلـوبولص الـفائز بـ 11 جائزة و7
ترشـيحات حـيث قام بـتحويل قـصيدة
واعدها لـلسينـما واستـحالت الصورة

شعراً والشعر سينما وجمال.
{ هل من كــتــاب تـضــعـيــنه حتت الــوسـادة

تقرأينه كل يوم?
- اقرأ تقريباً كل يوم الكتاب الذي في
حــوزتـي غــالــبـــاً مــا يـــكــون روايــة او
دراسـة تـاريخـيـة او شـعـر قـربي بضع
دواوين لـــصـــديـــقـي الـــســـيـــاب قــرأت
مـؤخـراً روايـة (ان تـرحل لـلـطـاهـر ابن
جـــلــون) وصــيــادون في شــارع ضــيق
جلــبـرا ابــراهـيم و بــضع دراسـات في

تـاريـخ حـركــات و انــشـقــاقــات ديـنــيـة
مندثرة.

{ كتاب ماتزال تبحث عنه ?
ــطـيـرجي - مـازلـت ابـحث عن روايـة ا
لـلـكـاتب ايـلي عـمـيـر من يـهـود الـعراق
واطـنة يـسرد احـداثا عن الـتهـجيـر وا
ر بـبعض الـشخـصيـات و االحداث و
الــتــاريــخــيـــة عن دار اجلــمل بــعــد ان
شـاهــدتـهــا فـيـلــمـاً.مــجـمــوعـة قـصص
مـــعــــرض اجلـــثـث حلـــسـن بالسم اود

قبلة. قرائتها في االيام ا
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مثل السوري  مـحمد خير اجلراح اكـد ا
أنـه ال يـعرف مـصـيـر اجلـزء الـعـاشـر من
بــاب احلـارة ولـم يـتــحـدث مــعه أحـد في
ــوضــوع بـعــد) مــشـيــراً إلى (أنه هــذا ا
جـاهـز الستـكـمال شـخـصيـة أبـو بدر في
ـوقع الـفن ( حــال طُـلب مـنه ذلك). وقـال 
أحـب أبـــو بـــدر وســـأبـــقى وفـــيـــاً له لن
أخـذله أو أخذل الناس الذين أحبوه ألنه
حتـــول إلـى مـــاركـــة مـــســـجـــلـــة لـــلـــرجل
الـــضـــعـــيف أمـــام زوجــتـه وهــو الـــرجل
الــــطـــريف واحملـــبـــوب رغـم ضـــعـــفه).
ــكن تـــخــيل مـــحــبــة وأضـــاف (ال 
الـنـاس ألبـو بـدر الـذي لن أخونه
وأتــــمـــنـى أن أقـــدم لـه مـــا هـــو
جــديـد ومــتــجـدد لــكن لـيس
عــنــدي أي مــعــلــومــات إن
كــانت هـذه الــشـخــصـيـة

ستستمر أم ال).
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ــصـري إيـهــاب تـوفـيق يـعـيش الــفـنـان ا
حــالــة من الــنــشـــاط الــفــنيّ اذ انه قــام
بتـصـوير أغـنيـته اجلـديدة  أحـلى حـاجة
دي وال ايه  عـلى طـريـقـة الـفـيـديـو كـلـيب
غـرب.اغنـية أحلـى حاجة في مراكش بـا
دي وال ايه من كلمـات نينـا نبيل واحلان
أحــــمــــد الــــبــــرازيــــلي وتــــوزيـع أحــــمـــد
عـادل.والالفـت هـو ان تــوفـيـق اسـتــعـان
غـرب لتصـوير األغـنية بفريق عـمل من ا
الـتي يــتــخـلــلـهــا مــوديل راقـصــة وهـذا

قرر ان يطرح قريبا. الكليب من ا
وكــان تـوفــيق قــد طــرح مــؤخــرا أغــنــيـة
جــديــدة حتــمل عـــنــوان مــبــروك وكــانت
ـصري الذي ثابـة تشجـيع للمـنتخب ا

شارك في مونديال كأس العالم.

الــعــراقـيــة بــشــكل عـام
والـى فــرقـــة عــشـــتــار

وسيقية. ا

آالء حس


