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eO2 rKO∫ زهرة الربيعي في مشاهد من فيلم (أنا يوسف يا أمي)
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ـصريـة أي عـامر من ـمثـلة ا تعـرض طفل ا
زوجـهـا مـديـر الـتـصـويـر مـحـمـد عـز الـعـرب
لـــوعـــكــــة صـــحـــيـــة دخل عــــلى إثـــرهـــا إلى
سـتـشـفى لتـلـقي الـعالج.ونـشر عـزب عـبر ا
صـفحته اخلاصة على أحد مواقع التواصل
اإلجتـماعي صـورة ليـد طفـلهـما وبـها أنـبوبة
لـتركيب احملـاليل وعلق قـائالً( يا رب اللهم
إنك وهـبت لي يوسف من غيـر حول مني وال
قـوة فاحفظه بحفـظك من غير حول مني وال
قوة).وبـدورهـا نشـرت عـامـر عبـر صـفحـتـها
اخلـــاصـــة صـــورة لـــدعــــاء طـــلـــبت من رب
العـا أن يريح قلبها ويخفف عنها الضيق
الـذي تعيش به فـي إشارة إلى وجعـها على
وضـوع ردود فعل طـفلـها الـصغـير. وأثـار ا
ـتـابـعـ الـذين أعـربـوا عن كـثـيـرة من قـبل ا
قــلــقـــهم عــلـى صــحـــة الــطــفـل في ظلّ عــدم
تــوضــيح عــامـر وزوجــهــا تــفــاصــيل مـرض
طــفــلـــهــمــا مــتــمـــنــ له الــشـــفــاء الــعــاجل.

صـر).واتـصل األقارب بـوالدة رامي
تحـدة لتهنئـتها بفوز في الواليات ا
ابــنـهــا ودعـوته لــزيـارة مــصـر.وقـال
قـــريب آخـــر يـــدعى رامـي (إن والــدة
رامي مـالك أكدت أنـهـا تتـوق لـزيارة

مصر هي وابنها).
ومالك (37 عامـا) من مـواليـد مديـنة
لـوس اجنـلــوس وتـعـود أصـوله إلى
صــعـــيــد مــصــر. وأشــار مــالك وهــو
يــــتـــــســــلـم اجلـــــائــــزة إلـى (أنه ابن
مهاجرين من مصر... أنا أمريكي من
اجليل األول وجـزء من قصـتي يكتب

اآلن).
وقــال قــريـبـه رامي وهــو أيـضــا في
الــثالثـيــنـات من الــعـمــر(إن مـوهــبـة
مـالك كـانت واضـــــــــحـة عـنـدمـا زار
ـرحلة مصـر للمـرة األولى وهو في ا
الـثـانويـة خالل الـتـسـعيـنـات بـعـدما
تـحدة هاجــــــرت أسـرته للـواليـات ا
عام 1979). وأضاف (لم أكن أتخيل
ــثال وقـــتــهــا أن رامـي ســيــصـــبح 
ـــيـــا مــــشـــهـــورا لــــكن كـــان من عـــا

{ القـاهرة  –وكاالت - الـتف أقارب
ـــمــثل رامـي مــالك حـــول شــاشــات ا
الـتـلـفزيـون في مـصـر كـمـا لـو كـانوا
ـنـتـخـب الـوطـني لـكـرة يـشـجــعـون ا
القـدم لـكنـهم كانـوا يـحتـفلـون بأول
جـــائــزة أوســـكــار يـــفــوز بـــهــا وهي
ــــثل عـن دوره في فــــيــــلم أحــــسـن 
ــلـحـمـة الـبــوهـيـمـيـة (بــوهـيـمـيـان ا
رابسـودي). وقال قـريبه فـادي البالغ
من الـــعــمــر 24 عـــامــا (إن أعـــمــامه
وعمـاته وأبنـاءهم وبنـاتهم جتـمعوا
في مـنـزل الـعـائلـة بـقـريـة فـلـتاؤوس
ـنـيـا الـواقـعـة عـلى ـحـافـظــــــــــة ا
بعد 265 كيلومـترا جنـوبي القاهرة
شـاهدة حفل األوسـكار مـباشرة من
لـوس اجنــلـوس.وعـنــدمـا أعـلن اسم
ــثل رامي فــائــزا بــجــائــزة أفــضل 
انـفجـر أفـراد العـائـلة فـرحـا وأخذوا

يرقصون ويتعانقون).
وقـــال فـــادي فـي تــصـــريـح( كـــأنـــنــا
نـشـاهـد مــصـر تـسـجل هـدفـا لـتـفـوز
بالكأس... هذا ليس فـوزا للعائلة بل

ئـي مــهــدي عــبــاس ( عــمل ســيــنــمــائي
بالـلهجـة العـربية واخلـليـجية ويـتناول
عـــدة قــــضـــايــــا زاخـــرة بــــالـــتــــشـــويق
والـغـمـوض من خالل قـصـة انـسـانـيـة )
واضـاف ( يــاخـذنـا الــفـيـلم الـى حـكـايـة
ــهـد وتـقع انـســانـيــة من خالل كـاروك ا
احـــداثه فـي الــعـــراق حـــيث ام يـــوسف
زنـوب الراويـة الـصـامـته وهي تـسـتظل
بـحكـايـاتـهـا وتكـشف االيـام الـنـقاب عن
مـخـابئ حتـتـفظ بـهـا لـنـفـسـهـا والـفـيـلم
يتـحرك عـبر ثالثـة ايام بـغداديـة غطـينا
ـهمـش لكن هـناك هـامش مدفون بها ا
حتــتـــنــا فـي نــهـــارات ولــيـــالي بـــغــداد
والــفــيــلم مـن انــتــاج مــؤســـســة فــنــيــة

كويتية).
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الـتـشـكـيـلي الـعـراقي يـشـارك في
ــلـــتـــقى الـــدولي ( مـــعـــا لــلـــفن ا
ـعـاصـر ) بـدورته الـرابـعـة الـتي ا
تقـام في مدينة احلـمامات بتونس
ـــــقــــــبل فـي الـــــثــــــالث مـن اذار ا
شـاركة أكثر من خمـس فنانا

ثلون 20 دولة .
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طالب الدكـتوراه العراقي في قسم التصمـيم بكلية الفنون
ـقــبل اطـروحـة اجلــمـيــلـة يـنــاقش في اخلـامـس من اذار ا
ـعـنونـة (الـتـوظـيف الـبيـداغـوجي لالغـنـية في الـدكتـوراه ا

عروض مسرح الطفل)
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الــروائي الــســوري يــســتــعـــرض في روايــته (شــوكــة في
احلـلق) الـصــادرة عن الـهـيـئـة الـعـامــة الـسـوريـة لـلـكـتـاب
ــعـانـاة الـتي يــعـيـشـهــا الـفـنـان الــتـشـكـيــلي في واقـعـنـا ا

االجتماعي وتقع في 245 صفحة من القطع الكبير.
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مـثل األردنى وعد جـمهوره ومـحبـيه في العـالم العربي ا
ـسـلـسل الـتـاريـخي (احلالج) بـعـمل مـخـتـلف من خالل ا

قرر عرضه في رمضان القادم. ا
  dOš dLŽ

صري يعود إلى دبي أوبـرا إلحياء احلفل الفني لـحن ا ا
ــقــبل حـيـث سـيــأخـذ الــثــالث فــيــهـا في الـ16 من اذارا
ـســتـمــعـ في رحــلـة مــوسـيــقـيــة رائـعــة بـرفــقـة فــرقـته ا

األركسترالية.
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اضي معرضه رسام الـكاريكاتير العـراقي اقام السبت ا
الــشـخــصي الـســادس حتت عـنــوان (رسـوم عــلى الئـحـة
االنـتـظـار) ضـمن فـعــالـيـات  مـهـرجـان االغـنـيـة الـعـراقـيـة

االصيلة االول  على قاعة نادي اليرموك ببغداد .
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الــفــنـــان الــعــراقي شـــارك مع الــفــنـــانــ صالح مــهــدي
اخلــفــاجي ومــحـمــد عــلي كــامـل ومـهــدي اجلــيــاشي في
شتـرك الذي اقيم في البيت الثقافي عرض الـتشكيلي ا ا

في السماوة بعنوان (رؤى تشكيلية).
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مــنــاسك الــعــمــرة بـرفــقــة مــديــر أعــمـاله
ـشـاركة وشـقيـقه حـسـام حـسني وقـام 
صور لـهمـا من أمام الـكعـبة وتـرك علـيها
تعليقًا قال فيه (احلـمدلله ..وربنا ينولها
). وبـدأ لــكل من يــتــمـنــاهــا ..الـلــهم آمــ
حـسنـي فقـرته خالل احلـفل اجلـمـاهـيرى
الــكـبـيــر فى الـســعـوديـة بــأغـنــيـة عـيش
بشوقك ثم تابعه بعد ذلك تقد كل مرة
وبنت االيه وقرب حبيـبى واكتر حاجة
وضــحـــكــتـــهــا مـــبــتـــهــزرش ارجـــعــلى
وبتـغـيب وكل حاجـة بـينـا ولوال الـهوا
وحـلم سـنـ ووأخــيـرا ونـاسـيـنى لـيه
وعــمـرى ابـتــدا ونـور عــيـنى و يــانـا يـا
مـفـيش ولـو كـنت نـسـيت ويـا تـاعـبـنى
ومـيحـرمـنيش مـنك والـله يبـاركـلى فيك

وكفايك اعذار و 100وش.
من نـاحـيـة أخـرى أطـلق حـسـني حتـديـاً
جـديــداً عـبـر حــسـابه اخلــاص عـلى أحـد
مـواقـع الـتـواصـل اإلجـتــمـاعي من خالل
تأدية إحدى الرقصـات الصعبة على وقع
أنغام أغـنيته أنـا وال عارف وعلق قائالً:
(حد ركب الرقـصة دى على أغـنية أنا وال
عــارف.. وبـصــراحــة اليـقــة أوى.. وبــجـد
ـــكـن نـــعــــمـــلــــهـــا حــــركـــة صــــعـــبــــة و
حتدى..والـلى هيـعرف يعـملـها يـكتب أنا

بقى عارف).
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قدم الفنان تامر حسـني حفلًا غنائيًا في
ــلك عــبــدالـله الــســعــوديــة في مـديــنــة ا
االقــتــصـــاديــة في جــدة وشــهــد احلــفل
اقــبـاال جـمــاهـيــريـا وتـفــاعل كـبــيـر عـلى
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي والــذي
اســـتــمـــر ألكـــثــر من 3 ســـاعــات.وبـــعــد
االنتهاء من احلفل توجه حسني لتأدية

√b³ð Êu²K¼
…b¹bł W öŽ من داخل الــعـراق وخــارجه وتـمــيـزت هـذه

الـدورة بـوجـود مـسـابـقـتـ هـمـا مـسـابـقـة
لالفالم العراقية ومسابقة لالفالم االجنبية
والـعـربـيـة وتـوجـد جـائـزة جلـنـة الـتـحكـيم
اخلــاصــة الـتـي تـمــنح لـالفالم من الــعـراق
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اختـتـمت امس االربعـاء فـعالـيـات مهـرجان
الـقـمــرة الـسـيـنـمـائـي الـدولي الـرابع  عـلى
قـاعـة ومسـرح الـتـا سكـويـر في الـبـصرة
ـدة اربعـة ايام وبـحضور والتي تـواصلت 
هتمـ بصناعة نخبة من الـسينمائـي وا
ــهــرجــان مــشــاركــة 50 االفالم وتـــضــمن ا
فـيـلـما بـضـمـنـهـا عشـرين فـيـلـمـا من خارج
الـعـراق وبـحـضـور  34مـخـرجـا ومن ابـرز
ـشـارك من الـعراق الـفنـانة االء النـجوم ا
حـســ والـفـنـان الـكــومـيـدي ايـاد راضي 
وكــــانت هــــنـــاك جلــــان حتـــكـــيـم من داخل
وخــارج الــعــراق لـتــقــيــيم االفالم الــفــائـزة
ـهـرجان حتـدث مؤسس ـهـرجان. وعن ا با
هـرجان سـرمد الـتميـمي قائالً:(أن ومديـر ا
هرجان هذه السنـة أحتل مساحة واسعة ا
مـن األنــتــشــار واحلــضـــور بــســبب صــدى
ــهـــرجــان الــواسع في مــديــنــة الــبــصــرة ا
ـثقـف وأيـضاً في قـلـوب السـينـمـائيـ وا
والـناس الـتي لـهـا شغف بـالـسـينـمـا  هذه
هـرجان وافق على قبول  50فيلما السنه ا

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - افــادت تــقـاريــر أن الــنــجــمـة
ـيـة بـاريس هـيـلـتـون الـبـالـغـة من الـعـمـر 38 عـامًـا عـلى الـعـا
عالقة مـع مغني الراب ماشـ غان كيلي الـذي يصغرها بـ10

أعـوام حــيث الـتـقــيـا في حـفل عــشـاء أقـيم لـالحـتـفـال
بـالــعــدد الـثــاني جملـلــة (تــنـكــز)في لـوس أجنــلـوس
اضـيـة. وذلك بعـد انـفـصالـهـا نهـائـياً اجلمـعـة ا
عن خــطـيـبــهـا االســتـرالي كــريس زيـلــكـا.وقـد
نشـرت وريثة فنادق هيلتون العديد من مقاطع
الــفــيــديـو والــصــور جتــمــعـهــا بـــكــيــلي عــبـر
حـسـابـاتـهـا اخلـاصـة عـلى مـواقع الـتـواصل
االجـتمـاعي وظـهر في إحـدى الـصور مـغني
الـراب يـضع يـده حـول مــؤخـرتـهـا في حـ
قــامـت هي بــاالقـــتــراب إلــيـه ورفــعت إحــدى
وقع قدمـيها عاليًا. وبعـد انتهاء احلفل وفقا 
هــا إلى فـنــدق لـتـنــاول مـشـروب الــفن تـوجـَّ
رح كـما بـدا االنسـجام واضـحاً وحظـيا بـا

بينهما إلى درجة عالية.

ـنحك ـفرطـة التي  تشـعر بـاالطمـئنـان بسـبب الثـقة ا
اياها شريكك .

qL(«

 يـجب عـليك ان ال تـسـتـغل نـقـاط ضـعب شريـكك الى
الوصول الى غايتك .
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عـليك ان ال تـضـغط عـلى نفـسك كـثـيرأ واالبـتـعاد عن
كل ما يسبب لك االذى.
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قــد تــضـطــر الى اتــخـاذ قــرارات ومـواقـف حـاســمـة
تسامح مع الشريك.
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صـــديق يــعــرض عـــلــيك شــراكـــة بــالــعــمـل ال تــفــكــر
وضوع بل وافق في احلال. با
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التـعتـقد ان صـحتك ستـدوم لألبد اال اذا كـنت مهـتمأ
بالرياضة واالكل الصحي.

”uI «

عـلـيك ان حتاول حـل مشـكالتك الـتي تـواجـهـهـا  هذا
كن . االسبوع بأسرع وقت 
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ـاليـة الـتي عـلـيك تـتـطلـب منك أن بـعض االلـتـزامـات ا
توفي بها .
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تضـطر الى اتخـاذ مواقف حـاسمة  ,تـنتـابك مخاوف
من مستقبل عالقتك باحلبيب.
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ارتــبــاطك  بــاشــخــاص نــافــذين بــالــعــمل يــســهم في
وصولك الى حتقيق االهداف .
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ال تـتـخـذ مـوقـفـا عـدوانـيـاً من احلـبـيب النه يـحـبك ولم
يفعل شيئ يغضبك.
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حتقق الطـموحات التي حـددتها لنفـسك وتتخلص من
الية. ديونك ا
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
(6 +35+19=11+29+66= من

اسماء الشيطان)
ة 1-11= عيادة طبية قد
11-15= اجرام سماوية
15-23= دولة اسيوية
23-30= مطربة عربية
30-40= ملحن عربي
40-45= يقطنون
45-48= املس

48-57= رئيس امريكي
57-68= والية امريكية

68-71= اليف
71-76= منظمان ارهابية
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رود االديـبـة الـسـورية كـتـبت عـرض مـسـرح الـعـرائس (
واألصـدقـاء) كـمـا اخـرجـته وحلـنت اغـانـيه والـذي عـرض

مؤخرا في قاعة احملاضرات بثقافي أبو رمانة.

تامر حسني

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
ــســرح الــوطــني عــرض عــلى شــاشــة ا
مـؤخـرا فـيـلم انـا يـوسف يـاامي تـالـيف

واخراج الفنان محمد رضا الفرطوسي.
عن الــفــيــلم واحــداثه الــتــقت (الــزمـان)
ـمــثـلـة  زهـرة الـربـيـعـي بـطـلـة الـفـيـلم ا

فقالت ( يعد فـيلم انا يوسف ياامي اول
جتـربة سـينـمـائيـة لـلفـرطوسـي والفـيلم
ــعــانـاة يــتــنـاول مــوضــوعــة احلـرب وا

الناجتة عنها). 
واضـافت (لـغـة الــفـيـلم عـربـيـة وهـو من
تمثيل االيراني عباس غزالي الى جانب
ــوســوي وحــمــيـد الــفــنــانــ حــمــيــد ا
حـميـدي واحـمد حـيـدري والفـيـلم يروي
حــكــايـــة شــاب بــغــدادي اســمه يــوسف
يــشــارك في احلــرب فـيــعــتــقـلـه اجلـيش
ويـخـتـفى اثــره ) مـوضـحـة (الـفـيـلم هـو
انــتــاج مـــشــتــرك لـــشــركـــة اوركــيــد من
العـراق وشركـات مـساهـمة من الـكويت
وايـران بــالـتـعــاون مع دائـرة الـســيـنـمـا

سرح).  وا
ـــهــــرجــــانـــات ــــشـــاركــــات فـي ا وعن ا
اخلــارجـيـة أكــدت الـربــيـعي (ان الــفـيـلم
ــكــســيـك و حــصــد جــائــزة شـــارك في ا
الـنــخـلـة الـفـضـيــة ومـهـرجـان دلـهي و
مــهـرجــانــات ســيــنــمــائــيــة أقــيــمت في
الـبرازيـل وامريـكـا وحـصل عـلى جـوائز

عديدة هناك) .
وسـبق لـلــمـخـرج الـفـرطـوسي ان اخـرج
عدة افالم وثـائقيـة منـها ايـران اجلنوب
الـــغـــربي الــذي شـــارك في الـــعـــديــد من

ـيــة كـمــيـونخ وكـان ــهـرجــانـات الـعــا ا
ودبي وبـرشـلـونـة وحـصل عـلى الـعـديد

من اجلوائز .
وعن الــفــيـلـم قـال الــنــاقـد عــلي الــطـيب
(تـخـرج اخملـرج الــفـرطـوسي من مـعـهـد
السينمـا وتتلمذ عـلى يد اخملرج هباس
كــيــا رســتـمي وهــو احــد اعــضــاء بـيت
الـسـينـمـا االيـرانيـة وشـارك في الـعـديد
من الـورش الــسـيـنـمــائـيـة في دول عـدة
ونال الـعديـد من اجلـوائز وفـاز بجـائزة
جلــنـة الــتــحـكــيم في مــهـرجــان الـفــجـر
االيراني ) واضاف ( محور الفيلم يدور
حــول احلـرب الــعـراقــيـة االيــرانـيـة و
انـتاجه بـالـلغـة الـعربـية وهـو اول فـيلم
روائي طـويل لــلـفـرطــوسي الـذي اخـرج

الـــــــــــعـــــــــــديــــــــــد مـن االفـالم
الوثائقية).

وقــال الـــنــاقــد
الـسـيـنـمـا

الــــواضـح حــــبه
لــــلـــتـــمــــثـــيل).
وهـنـأت وزارة
الـــــــهــــــجــــــرة
ـــــصــــريــــة ا
عـــــــــــــــــــــــلــى
حسـابـها في
تويتر الفنان
ــــــــصــــــــري ا
رامي مــــــالك
ه بــعــد تـكــر
وفـــــــــــــــــــــــوزه
بـــــاألوســــكــــار
قائـلة (تـهانـينا
صرى للممثل ا
رامـى مـــــــــــــالـك
لــلــفــوز بــجــائـزه
ـــثل في أفـــضل 
فــــيــــلم درامــــا عن
دوره فـــــــــــــــــــــــــــــــي
بـــــوهــــــيـــــمــــــيـــــان
رابـــــــــــــســــــــــــودي).

ـهـرجان وخـارجة  امـا الـهـدف من اقامـة ا
هو من أجل بناء وتعزيـز وتوسيع مساحة
االهتمام الثـقافي والسينـمائي النه الثقافة
الـسـيـنـمــائـيـة لـهـا وجـود مـهم يـسـاهم في

استقرار العراق وهذا ما نطمح له).
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انـطـلق مـؤخـرًا الـبــرنـامج الـواقـعي اخلـاص
بـالـفــنـانـة الـشـابـة حال الـتـرك والـذي يـحـمل
اسـمـهـا ويـعرض عـلى قـنـاة (ام بي سي 4)
وفي ثـاني حلـقـات البـرنامـج كشـفت الـفنـانة
ا حدث ب البـحرينـية عن تأثرهـا الشديـد 
والدهـا محـمـد التـرك ووالدتـها مـنى السـابر
واالنـفصـال الـذي استـمـر لسـنوات وال زال.
وظــهـرت الـتـرك فـي حـلـقـتــهـا اجلـديـدة وهي
تتـبـادل احلـديث مع صـديقـتـها وتـشـكي لـها

همها قائلة:(حياتي كثير صعبة).
ـــشـــاكل الـــتي وأكـــدت أيـــــــضًـــا (أن ا
حــدثت بـيـنــــ والــديـهـا كــان لـهـا أثـر
كـبــيـر عــلى صـحــتـهــا ونـفــسـيــتـهـا
وبــالــتـــالي اخـــــــــتـــلــفت طـــريــقــة
نــظــرتــهــا لــلــحــيــاة ولألمــور من

حولها).


