
…dOš_« q³11

www.azzaman.com

w  w “ vM

‚dÞ lÞUIð

WÐU d « »UOſË 5z—UD « ‰ušœ

w½Uſ_« w½b²Ð ÊU³³ ²¹ W UI¦ «Ë

W¦ U¦ « tðœu u0 VÒŠd¹ ”UO OKſ≈

ŒUM*« qł√ s  W× UJ  sŽ wIzUŁË rKO

∫WO «dŽ ÊU(QÐ ‰UHÞ_«  U¹UJŠ bÒ −¹ qONÝ bFÝ

وسيقية q∫ مسيرة سعد سهيل حافلة بالنشاطات ا «u²  Ÿ«bÐ≈

ÊU e «≠ …d¼UI «

صـرية مـنى زكي في السـباق مـثلـة ا تطـل ا
ــسـلـسل تــقـاطع طـرق ــقـبل  الــرمـضـاني ا
ـاضية. الـذي انطلق تـصويـره خالل األيام ا
وهــو مـن تــألـــيف وإخــراج تـــامــر مـــحــسن
عروف ـدوح ا ويـشارك في بطـولته مـحمد 
بـتـايسون محمد فراج وسيد رجب وغيرهم
ـــعـــروفـــة حـــيـث تـــســـتـــمـــر من الـــوجــــوه ا
الــــتـــعــــاقــــدات عــــلى بــــعض األدوار لــــعـــدة
شخـصـيـات ستـظـهـر مع االنـتهـاء من كـتـابة
ــطــربـة بــاقى احلــلــقــات. الى ذلـك طـرحـت ا
مروة نـصر وتزامـنا مع عيـد احلب أغنـياتها
بــعـنـوان إنـت حاللي كـتب كــلـمـات األغــنـيـة
طـاهـر كـمـال وهي من أحلـان أحـمـد محـيي
وتــوزيع زووم وإنــتــاج مـحــمــد عالم كــيـوب
مــيـــوزيك وهــنـــدســة صـــوت خــالــد رؤوف
وتأتـي ضمن أغـاني ألبـومهـا القـادم بعـنوان

حلوة السهرة. 

تخوضه الناشطة البالغة  17عاما
في سـبـيل هـذه الـقـضـيـة مـسـلـطاً
الضوء على لقاءاتها مع علماء من
الــصف األول وقـــادة ســيــاســيــ

لــــكــــنـه ســــيــــضيء أيــــضــــاً عــــلى
مسيرتها نـحو سن الثامنة عشرة.
ـــســلـــسل بــعض كــمـــا ســيـــنــقل ا
حلــظــات الــســكــيــنــة الــتي تــكــتب
خاللــهــا (تــونـــبــرغ) خــطــابــاتــهــا
ـؤثرة الـتي بـاتت تنـتـشر وتُـحلل ا
ـراهـقـة فـي الـعـالم أجـمـع و هـذه ا
الـشـقـراء التي تـعـاني أحـد أشـكال
الـتــوحـد أصــبـحت نــاطـقــة بـاسم
جــــيل يــــســــكــــنه هــــاجـس األزمـــة
ـنـاخـيـة منـذ االعـتـصـامـات الـتي ا
ان الـسويدي في بدأتـها أمام الـبر
شــهـر اب 2018مع الفــتـة عــلــيــهـا
ــدرســـة من عـــبـــارة إضــراب عـن ا

ــغـني { لــنـدن  –وكــاالت -رحب ا
اإلســبــاني إنــريـكـي إغـلــيــســيـاس
ـــولـــودته الـــثـــالــثـــة من زوجـــته
الـــروســــيـــة جنـــمـــة الــــتـــنس آنـــا
كـورنـيـكـوفا فـور مـيـالدهـا بـغـرفة
الـعمـلـيات.ونـشر إغـلـيسـياس (44
عاما) صورة لطفلته عبر حساباته
في تويتر وانستغرام ومعها علق
كــانـون بــتــاريخ مــيالدهــا في  30 
ــاضي وكــتب (شــمـسي الـثــاني ا

شرقة). ا
عـــــلى صـــــعـــــيـــــد آخــــر اعـــــلـــــنت
اســـــــتــــــوديــــــوهـــــــات بي بـي سي
البريطـانية (عزمهـا إنتاج مسلسل
وثـائـقي عن الـنـاشـطـة الـسـويـديـة
راهقة غريتـا تونبرغ رمز الكفاح ا
ـناخ. وسيتابع الشبابي من أجل ا
ي الذي هذا البـرنامج الكفـاح العا

ــنــاخ.وهـي أصــبــحت رمــزاً أجل ا
لـلـمـخـاوف الـبـيـئـيـة لـدى الـشـباب
وألـهــمت ماليـ األشـخـاص حـول
ـعـركة الـعـالم لالنـخـراط في هـذه ا
ـنــاخـيـة كـمــا أنـهـا تــلـقت دعـوة ا
ـنـاخ التي إللـقـاء كـلـمة أمـام قـمـة ا
نتج تحدة. وقال ا نظمتها األ ا
التنفيذي في استوديوهات بي بي
ناخي سي روب ليدل (إن التـغير ا
ــثّل عـلى األرجح الــتـحـدي األهم
ـناسب في حـياتـنا. لـذا يـبدو من ا
إجناز مسلسل يستكشف احلقائق
ــوضــوع الــعــلــمـــيــة خــلـف هــذا ا
ــــعـــــقــــد). ورأى (أن إجنــــازه مع ا
غــريـتـا امـتــيـاز مـذهل). إال أنه لم
ــســلــسل أو يــكــشف عن اسم ا
عـدد حــلـقـاته أو تـاريخ الـبث

رتقب حتى اآلن. ا

ـــهـــرجــان بـــابل الـــدولي وعـــربــيـــا 
االسـمــاعـيـلــيـة في مــصـر وجـرش في
االردن ودولـيـا مـهـرجـان كـرحـنـتو في
ايـطـالـيـا ونـالت الـفـرقـة فـيـهـا جـوائز

وشهادات تقديرية .
طرب شباب ?  { هل حلنت 

ـطـرب - نـعم قـدمت بـعـض االحلـان 
شـــبــــاب لـــكـن لم تــــلق ذلك الــــصـــدى
ــوافــقـة الــواســــــــع وحــالـيــا تــمت ا
عــلى انــشــاء فــرقــة مــوســـــــــــيــقــيــة
خـاصـة تـتـنـاول الـغـنـاء احلـديث عـبر
مـــنــهــاج مــتــكــامـل من قــبل اجلــهــات
عنية وانا بانتظار جهة انتاج لدعم ا

الفرقة .
{ مــاذاعن اسـبــاب هـبــوط وتـدني االغــنـيـة

العراقية في السنوات االخيرة ?

- حلنت مجموعة من حكايات االطفال
مـن وحي الف لـــيــــلـــة ولـــيــــلـــة عـــبـــر

موسيقى عراقية واجواء تراثية .
{ وددنا ان نـتـعـرف عـلى مـسـيـرتك الـفـنـية

ن تاثرت ?  و
وسيقية في - انا ملم بجميع االالت ا
الــعـزف والــلــحن والــتــوزيع وتــأثـرت
ـوسيقى باغـلب من عمـلت معـهم في ا
مــنــهم نــور الــشــيـخــلي وعــقــيل عــبـد
الــسالم وســامـي شــاكــر وحــالــيــا انـا
عـضــو في الـفـرقـة الــوطـنـيـة لــلـفـنـون
الــشــعــبــيـــة كــعــازف ومــعــد لــوحــات
مـوسـيـقـيـة لـلـفـرقـة ومـازلت مـسـتـمـراً

فيها.
{ ماذا عن  ابرز مشاركاتك ? 

- شـاركت مـحـلـيـا بـكـافـة مـهـرجـانـات
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ـصـريـة رانـدا الـبـحـيـري ـمـثـلـة ا أنـضـمـت ا
لـفـيـلم خـان تـيـوال  بـطـولـة نـضـال الـشافـعي
ووفــــاء عـــــامــــر وتــــألــــيـف وإخــــراج وســــام
دنـي.وتقـدّم البـحـيري في الـفـيلم دور فـتاة ا
رومـانـسـيـة تـقع في حب نـضـال الـشـافـعي
بطل الـفيلم وتدور بـينهما قـصة حب كبيرة.
كــمـا تـشـارك الـبـحــيـري في مـسـلـسل (األخ
الكـبير) بطـولة محمد رجب ديـنا فؤاد هبة
مــجــدي مــحـــسن مــنــصــور أشــرف زكي
حــمـادة بــركـات مــحـمــود حـجــازي إيـهـاب
فــهـمي مـحــمـد عـز وهــاجـر أحـمــد أحـمـد
حالوة وفـاء سالم زينة منصور عمرو عبد
العـزيز سيـناريو وحوار أحـمد عبـد الفتاح

وإخراج إسماعيل فاروق.
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وكـيل وزارة الـنفط  الـعـراقيـة أقـامت له الوزارة احـتـفالـية
ـدراء الـعـامـ ومــنـهم مـديـر عـام لــتـوديـعه مع عـدد مـن ا

مصافي الوسط الحالتهم الى التقاعد.
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ـــغــتــربــة الـــروائــيــة الــعـــراقــيــة ا
ترشـحت روايـتـها (الـتـانكي) الى
الـقـائمـة الـقصـيـرة من مـنافـسات
جائزة (البوكر) للرواية العربية.
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ـاضي ألـبـومه اجلـديـد ـصـري طـرح االربـعـاء ا ـطـرب ا ا
(ســهـــران). ومن بــ اغـــاني االلـــبــوم (يـــا روقــانك وعم

الطبيب وهيعيش يفتكرني).
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الـكـاتب الـعـراقي تـقـوم مـؤسـسـة ثـائـر الـعـصـامي لـلـطـبع
والنـشـر والـتوزيـع بطـبع كـتـابه (مابـعـد.االنـوثة - لـلـنـساء
قبلة و يضم خمسة وسبع مقاال مواقف) خالل االيام ا
عن مـواقـف نـسـائـيـة عـبـر الـتـأريخ  نـشـرت جـمـيـعـهـا في

صحيفة (الزمان) الدولية.
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لك عبد الله التشـكيلية االردنيـة افتتحت في قاعة مـركز ا
الثاني الـثقـافي في الزرقاء مـعرضهـا الشخـصي الثامن
بـعنـوان (جـد بـحكي). واشـتـمل عـلى أربعـ لـوحة فـنـية
تضمـنت بورتريهات ومـناظر طبيـعية مختـلفة اضافة الى

لوحات جسدت شخصيات كرتونية.
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الـصــحــفي الــعــراقي تــلـقـى تـعــازي االوســاط االعالمــيـة
والـثــقـافـيـة لـوفـاة والـدته احلــاجـة ام كـاظم سـائـلـ الـله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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ـيـة درعـهـا ـمـثل الـسـوري مـنـحـته شـركـة يـوتـيـوب الـعـا ا
الذهـبي وذلك بعد وصول عـدد مشتركي قـناته على موقع
ـليـون ومـئة ألف مـشـترك .وتـضم قـناته الـفيـديـو األحمـر 
ــشـاهـده في مــسـلـسالته عـدداً وفــيـراً من الـفــيـديـوهـات 

وخصوصاً شخصية النمس في مسلسل باب احلارة.
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مثل العراقي تلقى تهاني االوساط الفنية والثقافية لنيله ا
ـاجستير بدرجة امتياز من كـلية الفنون اجلميلة شهادة ا
عنونة (التنوع والالتنوع في اداء في بغـداد عن رسالته ا

سرح). مثل الكوميدي في ا ا
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قبل العرض يبدأ اخلميس ا
اجلماهيري للفيلم العراقي اجلديد
( الى بغداد ) في كل دور السينما
نصور وبغداد وزيونة  في موالت ا
والفيلم من تأليف عبد اخلالق كر
واخراج أنور الياسري وانتاج زيد
: ستار مثل اخلفاجي وبطولة ا
سعد  -سامي قفطان  - فاطمة
الربيعي -  آسيا كمال - كاظم
القريشي - اياد الطائي - سوالف
- مارينا العبيدي - علي جنم الدين
 - مرتضى حنيص  - ضياء
ؤمل سامي و غيرهم .  ومن ا
عرض الفيلم في دور السينما
اخلليجية قريبا.
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(أن مسـلسل ذات ـمثـلـة نيـللي كـر كـشفت ا
قرّبة لقلـبها) مشيرةً إلى من أكثر األعمـال ا
(أن مـخــرجـة الـعـمل كــامـلـة أبــوذكـرى تـهـتم
بأدق الـتفاصـيل لكل الشـخصيـات ما أخرج
يّز ومختلف).وأضافت كر العمل بشكلٍ 

ـهرجان أسوان ألفالم ها  خالل ندوة تكـر
ـرأة (أنـها ال تـختـار أعـمالـها قـيـاساً بـحال ا
ـشـاهـدة كل الـسـوق ألن اجلـمـهور يـحـتـاج 
شيء وأنــا ال أحب حـبـس نـفــسي لــنـوعــيـة
مـحددة ولـذلك أحب التـغيـير من الـكومـيدي
للـتراجيدي واألكـشن).وعبّرت عـن (اعتزازها
بــتـجـربــة مـســلـسل ســقـوط حــر رغم ضـعف
وقع التـفاعل الشـعبي معه). مـوضحة وفـقا 
ـسـلـسل عــمل ثـقـيل ولـيس ايـالف أن (هـذا ا
جتـاريًـا و تصـويـره في مصـحـة نفـسـية
بـالـعـبـاسـيـة حـيث بـذلت مـجـهـودًا كـبـيـرًا
إلجنــــــازه مع اخملــــــرج الــــــراحل شــــــوقي
ـاجـري). واكـدت (أن صـحـتـهـا أصـبـحت ا
عـلى خيـر ما يـرام وأنـها أسـتطـاعت التـغلب

يوم ا تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك استعـد فر
السعد االربعاء.

qL(«

 تـواجه بـعض الـعـوائق لـتـحـقـيق الـتـقـدّم لـكنـك قادر
على تخطي الصعوبات .

Ê«eO*«

من األمـور الــتي يــجب أن تـهــتم بـهــا هي اســتـشـارة
قرب فيما يشغلك. ا

—u¦ «

تتجـاوز الصعوبات  بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي ال
.رقم احلظ .3 يل

»dIF «

 ال تفقـد األمل وال تعتـمد على غـيرك واستـغل طاقتك
في التفكير بعقالنية.

¡«“u'«

ـزاج الـهـاد واألجواء اجلـيّـدة هـمـا احلل األنسب  ا
لعالقتك مع الشريك.

”uI «

الت غـــيــر حـــاذر عـــدم االســـتــقـــرار وجتـــنّـب الـــتــنـــقـُّ
رقم احلظ .9 دروسة ا

ÊUÞd «

تكـون عرضـة النتـكاسـة صحـية نـتيـجة فـيروس مـع
يصيب معدتك.

Íb'«

يوم  ال يجوز الـتأجـيل واإلهمال في احلـب بعد الـيوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

عـمـلـيـة مـالـيـة طــارئـة تـقـوم بـهـا ابـتـداءً وحتـقق مـنـهـا
أرباحاً طائلة.

Ë«b «

ـة إلكـمال  جتـد عـدة حـوافـز تـمـنـحك اجلـرأة والـعـز
خطواتك العاطفية .

¡«—cF «

 عالقة صداقـة تتحول إلى حب حقـيقي فتنسجم مع
طباع احلبيب و تتفق معه .

 u(«
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اكــــــتب مــــــرادف ومـــــعــــــاني
الــــكـــلــــمـــات من اعــــلى الى
ـظلـلة أسـفل في الدوائـر ا
حتـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة
ــــطـــلـــوبــــة: (مـــجـــلـــة ا

عربية):
 1- مـنـطـقـة بـرازيـلـيـة

شهيرة
 2-لعبة رياضية

 3-مداواة
 4-حبوب مهدئة لاللم

 5-اوتاد
 6-هيامي

 7- ماركة اآلت تصوير
 8- امال مطلوبة
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- هي اســبــاب كــثــيــرة مــنــهــا دخـول
ا الـطـارئ دون الـتـسلح بـالـثقـافـة 
افرز نـتـاجـا غـنـائيـا هـشـا اليـخـلد في
الـذاكــرة واليالمس مـشــاعـر االنــسـان

كذلك غياب الرقابة.
عاجلة ?  { وكيف تتم ا

ــــفـــروض وجـــود جلـــان خـــاصـــة - ا
بــــفــــحص االصــــوات والــــنــــصـــوص
واالحلان وتسـمع من قبل اللـجنة قبل

بث االغنية.
{ بــــرأيك مـــا هي مــــواصـــفـــات االغـــنـــيـــة

الناجحة ?
ـيز الـفنان سـواء كان مـطربا أم - ما
عـلـيه ان يــحـمل في طـيـات مـلـحـنــا 
اغنياته التراث والفلكلور العراقي

االصيل.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

وسـيـقي سعـد سـهيل لـلـفنـان ا
ـــشــهــد مــســيـــرة طــويـــلــة مع ا
ــوســيــقي واالته عــزفـاً ا
. الــــتــــقــــته وحلــــنــــاً
(الــــزمــــان) وكــــان
معه هذا احلوار:
{ حــــــدثـــــــنــــــا عن
احدث اجنازاتك?

سعد سهيل 

{ نيويورك (أ ف ب) - أصدر مغني البوب جاس بيبر
الذي ابتعد عن األضواء في اآلونة األخيرة ألبوما جديدا

اضية بعنوان تشاينجز يضم مجموعة من اجلمعة ا
األغاني الرومنسية والهادئة وهو األول له منذ العام

غني الكندي البالغ من العمر  25عاما .2015وقد انسحب ا
شكالت تتعلق باخملدرات والذي شوهت سمعته 

خصوصا من الساحة الفنية أخيرا وكشف أنه عانى من
االكتئاب وحتدث عن السعادة التي وجدها في الزواج.

ويضم األلبوم اجلديد  17أغنية قصيرة ومليئة برسائل حب
موجهة إلى زوجته هيلي بالدوين بيبر وكلها حتمل

موضوعا متكررا وهو رغبته في التطور.وتعاون بيبر مع
عدد من مغني الراب في ألبومه اجلديد من أبرزهم بوست
اضي أطلق مالون وكوافيو وترافيس سكوت. والشهر ا
جاس بيبر مسلسال وثائقيا بعنوان سيزنز على موقع

يوتيوب يروي فيه مسيرتيه الفنية والشخصية.

ÎU u³ √ ‚Òu ¹ d³OÐ
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انريكي اغليسياس مع مولودته

Â«e ≈ V% ô .d  wKKO½

WMOF  —«ËœQÐ UN H½
عـلى مــحـنــة مـرضــهـا   وأنــهـا ال
تــرفض تــمـثــيل دور شــخــصــيـة
مـريـضة فى حـال عـرض علـيـها
ــا كــان احملــتــوى هــادف). طــا
وكانت كر قد عانت من أزمة
صحية كبيرة في نهاية العام
ـــــاضي حــــيـث خــــضــــعت ا
جلراحة أزالة ورم حميد من
تحدة وجهها فى الواليات ا

األمريكية.


