
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

u½ËdÐ VÒOG¹  u*«

 e½Uł

ÊöH²% WO «dF « ¡U¹“_«Ë  WOIOÝu*« ÊuMH «

V(« bOFÐ

WODG² « Ã—Uš WKzUFÐ W uGA  rO¼«dÐ≈ U³

 5HK²  s¹—ËbÐ wLN  ¡ö$

sÞu « oAŽ w  ÕbBð WOŁ«dð ÊUſ√Ë  UŠu

ناسبة عيد احلب وسيقى و األزياء في حفل  eOL²∫ تناغم ب ا  qHŠ

ـمـثل { زوريخ - وكـاالت - قــال وكـيل أعـمــال ا
الـسويـسري بـرونـو جانـز إن جانـز الـذي اشتـهر
بـتجسـيد شـخصيـة هتـلر في فيـلم السـقوط توفي
ــــديـــنــــة زوريخ  الــــســــبت عن 77 في مــــنـــزلـه 
ـسـرح عـامـا.وقـدم جـانـز أدوارا في الـسـيـنـمـا وا
ـانـيـا ألكـثر من  50عـامـا.وقال والـتـلـفزيـون في أ
اني هـايكو مـاس في تغريدة( وزير اخلارجـية األ
ـثـلي عـصــرنـا وأعـمــاله بـاقـيـة. رحل أحـد أهـم 
نـتـقـدم بـالــعـزاء ألسـرة وأصـدقـاء بـرونـو جـانـز).
ونشـأ جانـز في زوريخ وترك سـويسرا في أوائل
ـسـرح في الـســتـيـنــيـات لـلــوقـوف عـلـى خـشـبــة ا
ـانـيـا.وكان جتـسـيد جـانـز لشـخـصـية هـتـلر في أ
فيلم السقوط عام  2004أحد أشهر األدوار التي
مـثل الراحل. ويتناول الـفيلم الذي ترشح أداها ا
جلـائـزة أوسـكـار األيـام األخـيـرة في حـيـاة هـتـلـر
. ويـعد الـفيلم والـتي قضـاها في خـندق في بـرل
ـانـيـة لـتـقـد شـخـصـية أحـد أوائل احملاوالت األ
الدكـتـاتور الـنـازي عـلى شاشـة الـسـينـمـا.وصور
جـانز هـتلـر على الـشاشـة في هيـئة رجل مـجنون
واهم كثيـر الصراخ ولكنه في الوقت نفسه يحمل
صفـات األبوة ويعـاني من مرض الشـلل الرعاش
(بـاركنـسون). وأصبح جتـسيد جـانز لـلشخـصية
مـادة لـلـمــحـاكـاة الـسـاخـرة عــلى اإلنـتـرنت.وقـدم
جانـز أدوارا مـسـرحـيـة كالسـيـكـيـة مثـل فاوست
وهـامــلت كــمـا ظــهـر فـي أفالم شـهــيــرة مـثل (ذا
ريـــدر) الـــقـــار و(ذا تـــري أوف اليـف) شـــجــرة
احلــيـاة. وتـزوج جــانـز مـرة واحــدة وانـفـصل عن
زوجـته الـتي أجنب مـنــهـا ولـدا. وكـان يـعـيش في

زوريخ وبرل وفينيسيا.
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ــمــثـلــة جنـالء فـهــمي فـي درامـا تــشــارك ا
ــقـبل بـدورين مــخـتـلـفــ كـلـيـا. رمـضـان ا
ـــســــلـــسل الـــعـــراقي االطاللـه االولى في ا
الك في (العرضحاجلي) مع الفنان قاسم ا
اول تـعاون فـني مشـترك .. وهـو من تأليف
الك واخراج جـمال عـبد جـاسم و بطـولة ا
انــعـام الـربــيـعي و هــنـاء مــحـمـد ومــحـمـد
هــاشم و حــسـ عــجـاج و ســوالف جــلـيل

وغيرهم .. 
وتـؤدي فهـمي في العـمل دور (رفاه) والتي
ـــوقع دنـــيــا فن قـــالت عـــنه في تـــصـــريح 
(شخصـيتي رفـاه جديدة بـالنـسبة لي ذات
طابع سـلـبي اديتـها وفـرحه جدا بـالنـتائج
ـشـاهـد .. وان شـاء الـله سـتـنـال اعـجـاب ا
الك وسـعـيـدة بـالعـمل مـع الـكبـيـر قـاسم ا
)..اما وكوكـبة جـميـلة من الـزمالء الفـنانـ
العـمل الثـاني فهـو مسـلسل (يـسكن قـلبي)
ؤلف بـاسل شبيب لـلمخرج اكـرم كامل و ا

ـان الـشـخـصـيه وتـؤدي فـيه شــخـصـيـة ا
عاكسة تماما لرفاه .. ا

ــمـثــلـة  صــبـا ابــراهـيم الـى ذلك تـواصل ا
تـصـويــر مـشـاهـدهــا في مـسـلــسل (عـائـلـة
خارج التـغطية) من تألـيف قحطان زغير و
إخراج عـلي ابـو سيف.. عن هـذه الـتجـربة
ـوقع دنـيا فن في تـقول صـبـا في تـصريح 
(انـــهـــا تــمـــثـل جتـــربـــة جــديـــدة لـــهـــا في
ـرة األولى الـتي مـســيـرهـاالـفـني كــونـهـا ا
تــــقــــدم فــــيــــهــــا دور االم ألبــــنــــ في سن
ـراهقة).. أمـا عن ادائها في هـذا العمل و ا
هل سـتـقـدم (كـركـتـر) خـاص بـالـشـخـصـيـة
ـمتنع في تـقول (اعتـمدت اسلـوب السهل ا
األداء كـــون هــذه الــشــخــصــيــة ال حتــتــمل
الـتــعــقــيــد..كـون الــعــمل هــو (ســيت كـوم)
ـوقف). كـما تـطل يـعـتـمـد عـلى كـومـيـديـا ا
ابـراهــيم خالل هـذه األيــام من خالل سـيت
كــــوم (كــــومه دي) مع نــــخــــبـــة مـن جنـــوم

الكوميديا.
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{ لـوس اجنلوس  –وكاالت - قـال منـظمـو حفل
جوائـز األوسكار ( إنهم قرروا التراجع عن خطة
لتـقد أربع جوائز أوسكار خالل فقرات إعالنية
في احلـفل الـذي سـيقـام في  24شـبـاط وذلك في
ثـل وآخرين في أعقـاب غضب من مخـرج و
يـة علوم وفـنون السـينما هوليـوود). وقالت أكاد
في بـيان (إنـها اسـتجـابت لرد الـفعل مـن أعضاء
ية وعددها ـية وإن جميع جوائـز األكاد باألكاد
 24سـتـقـدم بدون تـغـيـير في شـكـلـنـا التـقـلـيدي).
ـيــة أعـلـنت أن جــوائـز األوسـكـار وكـانـت األكـاد
ألفـضل فيـلم قصـير وتـصويـر ومونـتاج ومـاكياج
ستـقدم خالل الفقـرات اإلعالنية في احلفل وذلك
في إطـار خـطة لـتـقلـيل مـدة عرض احلـفل وزيادة
اإلقـبال عـلى مشـاهدته عـبر شـاشات الـتلـفزيون.
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ـسـرحي الـعـراقي يـشـارك في فـعـالـيات ـعـد واخملـرج ا ا
قـامة في ـسرح اخلـليـجي في دورته الـثالـثـة ا مـهـرجان ا

الشارقة بدولة االمارات العربية.
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الـشـاعـر والـكـاتب الـعـراقي تـلقى
تـــــــهــــــانـي االوســــــاط االدبـــــــيــــــة
واالعالمية لفوزه باجلائزة األولى
في فــرع الــروايــة ضــمن جــائـزة
ــيـة لإلبـداع الـطــيب صـالح الــعـا

الكتابي في السودان.
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مـثلة الـسوريـة تخوض الـسباق ا
ـــقـــبـل من خالل الــــرمـــضـــانـي ا
مسـلسل (مـقامات الـعشق) الذي
بــــدأت بــــتـــصــــويــــره األســــبـــوع

اضي. ا

s×B « ` U

ـلـتـقـى االذاعي والـتـلـفـزيــوني الـعـراقي اعـلن ان رئـيس ا
الك مـسـرحـيـة ـلـتــقى سـيـحـتـفـي عـصـر غـد الـثالثــاء  ا

(فالنة).
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الـتشـكيـلية الـسوريـة اقامت مـعرضهـا الفـردي الثالث في
ــعــارض بــثـقــافـي ابـو رمــانــة وضم  45 لــوحـة صــالــة ا

تعبيرية.
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اخملـرج والـكـاتب الـعـراقي احـتـفى به الـبـيت الـثـقـافي في
مـديـنة الـصـدر وعـلى هـامش االحـتـفـالـيـة وقع نـسـخاً من

كتابه (القمر السابع).
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رئيس قـسم اللغة الـعربيـة في اجلامعـة األردنية اقامت له
جلـنة الـشعـر في رابطـة الكـتاب االردنيـ أمسـية شـعرية

قر الرابطة.

 fłdÐ ‰öł

الشـاعر االردني ضـيـفه (مسـرح الـشمس) في عـمان مع
الشـاعـر عـلي شنـيـنـات بأمـسـية عـنـوانـها (شـاعـران على

دينة) وقدمت األمسية الكاتبة حليمة الدرباشي. باب ا
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اعلن جتمع (فنانو العراق) أن
مهرجان بغداد الدولي لعروض
مسرح الشارع بدورته اخلامسة
سيكون تظاهرة فنية مختلفة
ومختصة بفنون مسرح الشارع او
سرح االحتجاجي حيث مايسمى با
ستشارك فيه مجموعة من الدول
العربية واالجنبية وفرق مسرحية
من محافظات العراق كافة  والتي
قبل تقدم عروضها في شهر آذار ا
تنبي و حدائق ابونؤاس  بشارع ا
هرجان مجموعة من ويتضمن ا
احملاضرات و الندوات يقدمها كبار
. الفنان العراقي
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اطـلـقت الـفــنـانـة الـلـبـنـانـيـة هـيـفـا
وهــــبي مــــاركــــة مـالبس جــــديــــدة
beau-  خــاصـة بــهــا حتـمل اسم
voyo وكان الفـتاً دعـمهـا للـمثـلية
اجلــنــســيــة من خالل هــذا الــعــمل
اجلـديــد.ونـشـرت عــبـر صـفــحـتـهـا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع
الــــتـــواصل اإلجـــتــــمـــاعي صـــورة
جلـاكــيت جـلــدي من تـصــمـيم خط
أزيــائــهــا ومـزيـن بــشـرائـط ألـوان
قـوس قــزح مـعـلـقــة عـلـيه بــالـلـغـة
اإلنكليزية مـا معناه(ال يوجد شيء
عـــشــــوائي ولــــكن كل شـيء لـــديه
زمــــنـه اخلـــاص وهــــنــــاك أوقـــات

ــتـأرجـحـة تـبــدو األمـور مـتــشـابـكـة تــواجه الـعالقـة ا
ضغوطاً ومصاعب.
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مـا حـلـمت به بـدأ يـتـحـقق فـالـشـريك يـبـدي رغبـة في
. مساعدتك. يوم السعد االثن
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 مارس أقصى جهدك للبقاء قرب احلبيب أطول وقت
كن .رقم احلظ.8
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 تكون حاسماً في قرارت مصيرية و ال تصرح
بوعود قد ال يكون بوسعك الوفاء بها.
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ـنزل تـاعب الـصحـية واحـرص عـلى سالمة ا حـذار ا
والعائلة.رقم احلظ.3
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قــد تـنــفـعل بــسـبب بــعض األوضـاع الــشـخــصـيـة أو
هنية ما يثير عصبيتك ويشنّجك.  ا
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انـعــطـافً نـحـو مـرحــلـة جـديـدة وقـد تــكـون مـعـرّضـاً
ساءلة . النتقاد او لبعض احملاسبة وا
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 حتتاج إلى وسيلة مختلفة لالستمتاع بوقتك. حدد
قواعد تعينك على إجناز مهامك.
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مـشـروع زواج يـخـصّك او يـخص مـقـرّبـ يـرفع من
ادية لعائلتك. كانة االجتماعية وا ا
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شروعـات الصغـيرة قد تأتـيك بربح لم تـكن تتوقعه. ا
تواصل مع اآلخرين.

Ë«b «

ـتواصـل الذي يـنـتابك سـبـبه نـفسي بـالـدرجة القـلق ا
تواصل . األولى واإلرهاق ا
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ال تـخــجل من مـفـاحتــة أصـدقـائك من أهـل الـثـقـة في
أدق مشكالتك. رقم احلظ .7
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كــلـــمــات ثالثـــيــة وربــاعـــيــة تــشـــكل مــفــردات
ومـرادفـات الـكـلـمـات الـست عـشـرة.في الـدائرة
الـداخـلـيـة حول االرتـكـاز حتـصل عـلى الـكـلـمة

طلوبة: ا
مجموعة اجزاء من جسم االنسان

حيوان ضخم
مدينة هندية

كم ارضي صاعق
دولة افريقية

من اخمللوقات الالمرئية
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ضمن مـنهاجـها الـسنوي وتـزامنا مع
احتفاالت العراقـي بعيد احلب الذي
يــؤكـد  تالحم ابــنـاء الــشـعب من اجل
الــسالم والـبــنــاء واحلب بــ جــمـيع
ـبـادرة اطـيــافه ومـكــونـاته  وضــمن ا
ـوسـيـقـيـة الـرائـعــة لـدائـرة الـفـنــون ا
ودار االزيـــاء الـــعـــراقــــيـــة انـــطـــلـــقت
فــعــالــيــات احلــفل الــذي اقــيـم مــسـاء
اضـيـة وعلـى قاعـة الـرباط اجلـمـعـة ا
الـتي شـهدت اقـبـاال جمـاهـيريـا رائـعاً
من الـــعـــوائل الـــبــغـــداديـــة وعـــشــاق
ـــــوســــيــــقى والـــــغــــنــــاء وعــــدد من ا

ي .  سؤول واالكاد ا
في احلـفل الـذي صـدحت فـيه حـنـاجر
الـفــرق الـغـنـائــيـة والـتـابــعـة لـلـدائـرة

وهـي تــــؤدي االغـــــاني الـــــتــــراثـــــيــــة
وعـلى انـغام والـفلـكـلـوريـة اجلـمـيـلـة 
وسيقى  قدمـت دار االزياء العراقية ا
لوحـات فلكـلوريـة رائعة نـالت اعجاب
واستحسان اجلـمهور الذي غصت به
الـقــاعـة  احلـفل بــدا بـعـزف الــنـشـيـد
ــايــســتــرو عــلي الــوطــنـي  بــقــيـادة ا
خـــصــاف واداء فـــرقــة االنـــشــاد   ثم
كــلــمــة مــعــاون مـديــر دائــرة الــفــنـون
ــوســيــقـــيــة االعالمي عــمــاد جــاسم ا
ديـر عام واسـتـهلـها بـالشـكـر الكـبيـر 
ـندالوي دار االزيـاء الـعـراقيـة عـقـيل ا
ــشــاركــة دائـــرته اجلــادة في احــيــاء
احلــفل وشـكـر فـي الـوقت ذاته كل من
ــتـابـعــة احلـفـل وهـو يـلــتـقي حــضـر 
حتت خــيـــمــة قـــاعــة الـــربــاط  قـــاعــة

فـي هــذه الــلــيــلــة لـــنــدين كل اشــكــال
العـنف والـتـخـلف والـهـمـجـيـة ولـيكن
غــنـاؤنــا ردا عـلى قــتـلــة كـامل شــيـاع
وعـالء مـشــذوب وردا عـلـى سـمــاسـرة
احلـرب ومــروجي خــطـاب الــكـراهــيـة
لـــــتـــــرف رايــــة احلـب والـــــتــــضـــــامن
االنـــســــاني ولـــنــــعـــلن ان الحـل لـــنـــا
االاحلب ) واعلن ان (الدائـرة ستعاود
اقامة االمسيات االسبوعية واالحتفاء
ــبــدعــ ). واكـــد  مــديــر عــام دار بـــا
ــنــدالوي االزيــاء الـــعــراقــيــة عــقــيل ا
بـكـلمـته (ضـرورة الـتعـاون اجلـاد ب
الـدائـرت لـتـقد كل االبـداعـات التي
شهـد الثقافي)  ودعا (الفرق تليق با
وسيقية والغنائـية القامة فعالياتها ا
مــســتــقــبال في مــقــر دار االزيــاء ومن

الـشـهـيـد عثـمـان الـعبـيـدي الـذي دفعه
كونـات الوطن لـيهدي احلب والوفـاء 
روحه لـلـمـوت لـيـتـرجم اسـمى مـعـاني
احلب مــضـيــفـا ( انــنـا نــلـتـقـي الـيـوم
بـعـيد احلب حب الـعـراق وجنـتمع من
جـديـد لـتـاكــيـد االنـتـمـاء لـهـذه االرض
وهويـتـنـا الـوطنـيـة الـتي سـتحـسـمـنا
حــتــمــا من الــتـــشــرذم حتــســمــنــا من
الــطــائـفــيــة واحلـرب االهــلــيــة ونـحن
الــيــوم نــحــتــفل بــتــاريخ هــذه الــبالد
بتـنوعهـا وبهائـها واليوم نـترجم هذا
الــتــعــلق بــالــوطن عــبــر االزيـاء الــتي
حتـفظ ذلك التـنوع وعـبر الـغنـاء الذي
يـحــلق بـارواحـنــا في فـضــاء اجلـمـال
ـوسـيـقى الـتي تـعطي والـتـحـضـر وبا
حلـيـاتـنـا الـقا اضـافـيـا ونـحن جنـتمع

ـشتـرك ب الـدائرت مبـدا التـعاون ا
واللـت تضـيفـان العوائل واجلـمهور

الواسع) . 
وقــدمت الــدائــرة لـــوحــة فــلــكــلــوريــة
ـشــاركـة عـدد من بـعــنـوان االفـنــدي 
العـارضات والـعارضـ  تلتـها اغـنية
طـالعـة من بيت ابـوهه لـلمـطربـة غادة
واصـف والـــتي ادت مـــجــــمـــوعـــة من
االغـــاني الــتـــراثــيــة  وشـــارك عــمــار
الـعربي بـاغنـية الـبصـرة تلـتهـا لوحة
الـعـاشق  وادى حـسـ جـبـار اغـنـية
اشية وشارك جواد محسن باغنية يا
ولـــفـي واريــده وقـــدم عـــلـي خـــصــاف
مـعـزوفــة عـلى شـواطي دجـلــة تـلـتـهـا
اغــنــيــة من الــتــراث الــعــراقي لــفــرقـة

االنشاد العراقية.

سائل حلو الطعم
انية مدينة ا

قلم
فئة من اجلمهور اليوغسالفي

حزن عام
عالمة سيارات

طموحات مستقبلية
اشية من انواع ا
يقطع بشكل نهائي
لقب وزير بريطاني

UNzU¹“QÐ rŽbð w³¼Ë

WO M'« WOK¦*«
مـسـمـوح بـهـا كل شيء عـلى األقل
ــوقع ي).وأضــافـت وفــقــا  في عــا
ـــســـاواة بـــالـــنــســـبـــة لي الـــفن (ا
مــســمـــوح بــهــا طــول الــوقت لــذا
اســــتـــعـــدوا لــــطـــرح مـــجــــمـــوعـــة
تـصـميـمـات خـاصة بـكم) وخـتمت
كالمـهــا (بــانــتـظــروا لالحــتـفـال
بــحب ال حــدود له… فــلــتــبــدأ
شاكل).وختمت بالقول(من ا
قــلب بــيــروت لــكل الــعــالم

رســـــالـــــة حـب بـــــكل
ألــوانـه لــكل شب
وصبـية بِـآمنوا

باحلب).

جنالء فهمي في أحد أدوارها التمثيلية

هيفا وهبي
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