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شـاهد بـدأ اخملرج مـحمـد عبـد العـزيز تـصويـر ا
األولى من مـسـلـسل شـارع شـيـكـاغـو الـذي ألـفه
بـنـفــسه ويـشــارك فـيه نـخــبـة من جنــوم الـدرامـا
الـسـوريـة وبـيـنـهم سالف فـواخـرجي وأمل عـرفـة
وعبـاس النوري وشكران مرجتى ونـظلي الرواس
ومــهـيـار خــضـور ونـادين سالمــة ونـادين خـوري
مثل وقع الـفن انضـم  ا وهدى شـعراوي.ووفـقا 
الــســـوري دريــد حلـــام إلى قــائـــمــة األبـــطــال مع
اللـحـظات األخـيـرة قبل الـبـدء بالـتـصويـر. الـعمل
رومـانــسي بـولــيـسي تــدور أحـداثـه بـ فــتـرتـ
ــاضي والــزمن زمــنــيــتــ ســتــيــنـيــات الــقــرن ا
الراهن وتروي حكاية فتاة دمشقية تهرب برفقة
بـــطل شـــعـــبي وتـــلـــجـــأ إلى مـــلـــهى فـي شــارع
شــيـــكــاغـــو لــتــواجـه اجملــتـــمع واجلــهـــات الــتي
تالحقهـا جملة من األحداث والصراعات تنتهي
ــة قــتل تــبــقى غــامــضــة حــتى تــقــودهـا بــجــر
الــصـدفــة إلى يــد مـحــقق يـكــشف خــيـوطــهـا في
الــــزمـن احلــــالي. وعـــــاد حلــــام إلى الــــشــــاشــــة
اضي عـندمـا حل ضـيفـاً على الـصغـيرة الـعـام ا
حـلـقة واحـدة من مـسلـسل (نـاس من ورق)بعـدما
غــاب لــســنـــوات عــدة إذ يــعــود آخـــر عــمل قــام
بــبـطــولــته إلى عـام  2014 في مــســلــسل (بـواب
الـريح) وتـخـلل ذلك مـشـاركـته في فـيلـم (دمشق

. حلب) قبل عام
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بعد مـا ما أثار الفنـان محمد رمضـان الكثير من
ـصري اجلدل عـلى خـلـفيـة قـضـيـته مع الطـيـار ا
الـذي  توقـيـفه عن الـعـمل مـدى احليـاة بـسـببه
دعـا بـعض الــنـشـطـاء إلى مـقــاطـعـته عـلى مـواقع
التـواصل االجتماعي من خالل هاشتاغ( قاطعوا
محمـد رمضان) والذي تصدر الترند على تويتر
ــاضــيــة لــيــرد رمــضــان وفي أول خالل األيــام ا
تعليق لـرمضان على حملة مقاطعته بنشره فيديو
الحــتــفـاله بــآخـر إجنــازاته عــلى مــوقع يـوتــيـوب
وقع البوابة  (قاطعوا وترك تعـليقًا قال فيه وفقـا 
مـحمـد رمضـان.. في نـفس يوم احـتفـالي بقـناتي
عــلى يـوتــيـوب بــكـســر حـاجـز الـ2 مـلــيـار و450
مـلـيـون مـشـاهدة فـي وقت قـياسـي..رقم واحد ده
إرادة ربنـا مش إرادة تويتـر). وفي منـشور آخر
عـرض رمـضـان مـقـطع فـيـديــو يـظـهـر فـيه بـرفـقـة
مـعـجـبــيه في الـشـارع وقـال سـاخـرًا:( احلـمـدلـله
قـاطعـوا مـحـمد رمـضـان تريـنـد رقم واحـد...وانا

فعلًا هدومي اتقطعت فالشارع).

ÍdDA « b Uš bO Ë

ـغـتـرب تـلـقى شـكـر وتـقـديـر رئـيس الـكـاتب الـعـراقي ا
اجلـمــهـوريــة بــرهم صـالـح عن جـهــوده االســتـثــنـائــيـة
بـذولـة في اعـداد وتـأليف كـلـمـات االنـشودة الـوطـنـية ا
ـطــرب الـتــونـسي لــطـفي (هـنــا الـعــراق) الـتي اداهــا ا

بوشناق.
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ــطـربــة الــلــبـنــانــيـة حتــيي في ا
قـبل حفال الـعشـرين من اذار ا
بـاحدى قـاعـات مديـنـة عيـنـكاوة
بـــاربـــيل تـــزامــــنـــا  مع اعـــيـــاد

نوروز.
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الـكــاتب والــصـحــفي الـعــراقي تـلــقى دعـوة مـن مـركـز
لـتقى اخلاص كالويز في الـسلـيمانـية للـمشـاركة في ا
بالـشاعـر الـعراقي الـكـبيـر مظـفـر النـواب الـذي ينـطلق

قبل. السبت ا
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الــشــخـصــيــة الــسـيــاســيــة الــعـراقــيــة نــعــته األوسـاط
ــوت واقـيـمت االجـتـمــاعـيـة والــفـكـريــة بـعــد ان غـيـبه ا

الفاحتة على روحه في جامع الزوية ببغداد.
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الــطــيـار الــعــراقي وافق رئــيس مــجــلس الــوزراء عـلى
ـدني في ـهـام مـديـر عـام سـلــطـة الـطـيـران ا تـكـلـيــفه 

العراق وكالة.
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ـنـتـدى الـرواد الكـبـار في عـمان ـسـتـشارة الـثـقـافـية  ا
نـتدى بـعنوان (شـاعرية ادارت االمسـية التـي نظمـها ا
ـيـ يـوسف الـكــامـيـرا) شـارك فــيـهـا كل من االكــاد

أبوأصبع و راشد عيسى.
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ـي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط اجلـامـعـية االكاد
ته اثر حـادث مؤسف  سائل والتـدريسية لـوفاة كر

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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ــصـري تــرشـحت روايــته (فـردقــان) ضـمن الــروائي ا
ـيــة لـلــــــــــروايـة الــقـائــمـة الــقـصــيـرة لــلــجـائــزة الـعــا

العـــربية دورة  2020.
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. وجــــاء في مــــضــــطــــربــــة نــــســــبــــيــــاً
كـلـمـتـهـا(أردت أن أكـتب شـيـئًـا عن يوم
اضي الـصـحة الـعقـلـية في األسـبـوع ا
ولكني كنت منهمكة في العمل. غير أنه
ــرء في بـــعض األيـــام يــصـــعب عـــلى ا
كــتـابــة مــشــاعــره عن عــدم وجـوده في
ـنـاسب. وأنــا أشـعـر أنـني في ــكـان ا ا
ــاضـيـة كـنت في األسـابـيع الــقـلـيـلـة ا
مـكـان غـريب حـقًـا ... أجـد صـعـوبـة في
الـتحـدث عنه .. أعـتقـد أن هذا بـنتـيجة
الـــقـــلق والـــضـــغـــوط في احلـــيـــاة ...)
وتـابــعت: (عـنــدمـا وصــلت فـعــلـيًـا إلى
شـخص شعـرت أننـي استـنزفـته. وأنا
أشعـر أن هذا هو الـسبب في أن بعض
شاعرهم ألنفسهم. الناس يحتفـظون 
أنــــا أكـــره بــــالــــتـــأكــــيـــد احلــــديث عن
مشاعري. وكوني عـبئاً هو أكبر خوفي
... أنـا مـحـظـوظـة ألن أكـون قـادرة على
التـقاط أنـفاسي عـندما أشـعر بـالسوء.
ولـــكن فـي بـــعـض األوقـــات قــــد يـــجـــد
الــشـخص نــفـسه عــاجـزاً عن مــعـامــلـة
الناس بلطف. كـونوا لطفاء مع الناس.

فأنتم ال تعرفون أبدا ما سيجري).
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ـــيـــة ضـــجّت مــــواقع األخـــبـــار الـــعـــا
ــمــثــلـة والــعـربــيــة بــخـبــر انــتــحـار ا
كارولـ فالك. وهو اخلبـر الذي أكدته
عـائلـتهـا بحسـب صحيـفة (ديـلي ميل)
الـبريـطانـية الـتي نشـرت خبـر انتـحار
الـنـجـمة الـبـالغـة من الـعـمر  40 سـنة.
حيث عثروا عـلى جثتهـا داخل شقتها
في مديـنة لـندن بـعد ساعـاتٍ قلـيلة من
انتـحارهـا عقب ليـلة عـيد احلب وقبل
أسـابـيع قـلـيـلـة من مـوعـد مـحـاكـمـتـها
بتهـمة االعتـداء على صديقـها السابق
لويس بـيرتون.وفـيما رفـضت عائلـتها
الـتـعـلـيق عـلى خـبر انـتـحـارهـا ذكرت
الــصــحــيـفــة (أنــهـا تــعــرضت مــؤخـراً
لـضغـوط نفـسيـة خاصـةً بعـد اتهـامها
بــضــرب صــديــقــهــا وتــأثــرت ســلــبــاً
ـؤذية التي بالـتصريـحات الصـحفية ا

تالحقها منذ فترة).
وكــانـت الــراحــلــة قــد نــشــرت مــدونــة
مطـولـة عـبـر صـفحـتـهـا اخلـاصـة على
(إنسـتغـرام) حتدثت فيـها عن الـصحة
الـعـقلـيـة وبدت من خاللـهـا شخـصـية
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طوال مـدة العـرض. وتابع شـهاب قوله انه
ــكــان ورغم (رغـم تــواضع االمــكــانــيـات وا
اجملهود الفـردي من قبلي ومن قبـل الفنانة
وداد هـــاشم اال ان الــعــمـل حــقق حــضــورا
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شـهـدت فـلـكـة االحـرار في مـحـافـظة كـربالء
عرضا مسرحيا من مـسرح الشارع بعنوان
(وداع احلــنــظل) تـــألــيف الـــشــاعــر صالح
الـسـيالوي واخـراج الـفـنـان عـبـاس شـهاب
وتـمـثيل وداد هـاشم.وقـال مـخـرج الـعمل لـ
(الـزمـان) امس ان (هـذا الـعـمل يـنتـمي الى
ـسـرحـية ونـودرامـا و تـقد ا مـسـرح ا
بــشــخــصــيــتــ وهــو في احلــقــيــقــة عــمل
لشـخصيـة واحدة ولـكن  ذلك جتاوبا مع
الـوضـع الـعــام في الــشــارع). مــضــيــفـا ان
ـســرح االحـتـجـاجي (الــعـمل يـنــتـمي الى ا
ولـكــنه قــدم بـطــريـقــة اخــرى وهي طـريــقـة
الـتغـزل ببـغداد وجـمـالهـا وروحيـتهـا التي
كانت حـاضـرة في فلـكة االحـرار). موضـحا
ان (مــســرح الــهــواء الــطـــلق يــخــتــلف عن
غلق الن هـناك فـرقاً جوهـرياً ب سـرح ا ا
انـك تــــذهب الـى الــــنــــاس وتــــتــــنـــــاغم مع
شاهدتك في عواطفهم وب مجـيئهم اليك 
سرح وهنـا تكمن صعـوبة العمـل). مبينا ا
ان (وداع احلـنـظل لــيـست جتـربـتي االولى
ولــكن الول مــرة اشــعـــر بــأنــتــمــائي لــلــفن
وشــعـوري بــاالنـسـانــيـة والـوطــنـيـة في آن
واحد من خالل فرحة اجلماهير وجتاوبهم

جـمـاهـيـريـا واسـعـا ومــطـالـبـات مـسـتـمـرة
بــأعــادة الــعــرض اكـــثــر من مــرة). وابــدى
امـتـنـانه (لـكل من سـاهم في اجنـاح الـعـمل

ودعمه لوجستيا وماديا). 

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت - نــــشـــرت
ية جيـنيفر لوبـيزصورة جريئة النجمـة العا
ـايــوه عـلى طــريـقـة جــديـدة ظــهـرت بــهـا بــا
الــســيــلـــفي مــؤكــدة (انــهـــا كــانت في فــتــرة
استراحـة واستعادة نشـاط). وكانت قد غنت
ـيـة من أصـول لـوبـيــز بـرفـقـة الـنـجــمـة الـعـا
لـبنـانـية شـاكـيرا في احلـفل الـذي أقيم خالل
ــبـاراة الــنــهــائــيـة فـتــرة االســتــراحــة في ا
ـسابـقة (سـوبر بـول).وارتدت في إطالالتـها
اوال جـامـبـسـوت أســود جـلـدي فـوقه تـنـورة
زهـريـة.ثم إرتـدت (كات سـوت) فـضـياً مـزيـناً

ـرايـا وخالل غنـائـهـا مع ابنـتـها بـا
ـيه مــاريــبـيل مــون يـز خــطـفت ا
ـرفـقـة مع االنـظـار بــإطاللـتـهــا ا
سترة ضـخمة على شـكل علم
مـن اخلــــارج عــــلـم الــــواليــــات
ـــتـــحــدة االمـــريـــكـــيــة ومن ا
الـــــــــــــــــــــــداخـــل عـــــــــــــــــــــــلــم
بـورتـوريكـو.الـستـرة تـزينت
بـــالـــريش األحـــمـــر واألزرق
واألبـيض جـمـيـعـهـا مـخـيط

بشكل فردي.

ـعـدة لـذا حـاول أن قـد تـعـاني من اضـطـرابـات في ا
اء. تلتزم بحمية مع تناول ا

qL(«

 عـلــيك الــتــزود بــالــثـقــة بــالــنـفـس واإلقـدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

قد تشـعر باضطـراب ال تستـطيع التـعبير فـكر بهـدوء 
عنه يوم السعد االربعاء.

—u¦ «

 ال تــخش وضع الــشـروط وتــوســيع اآلفـاق بــاآلمـال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.

»dIF «

 في نهايـة الشهر يـحدث أمر يؤدي لـعودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .

¡«“u'«

تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  . 6

”uI «

تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ . 2

ÊUÞd «

ـهني وتكون  تسنـد إليك مسـؤولية هـامة في اجملال ا
مترددا بقبولها .

Íb'«

ادي ,وفي مـنـتصف هـنـاك مفـاجـأة عـلى الصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.

bÝô«

مهـمة تتردد من الـقيام بها   ,علـيك االتكال على الله
ألنك جدير بها.

Ë«b «

تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.

¡«—cF «

 حتــقق بــعض األمــنــيــات الــتي راودت أحالمك فــفي
منتصف العام يحالفك احلظ .

 u(«
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حــــاول ربط الــــكــــلــــمـــات
ــشــتــركــة مع بــعــضــهـا ا
بـــعـــضـــا بـــحـــرف واحـــد
والــــتي تــــدور مع اجتـــاه
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لـحن جعـفر اخلفـاف يهدف إلى طرح ا
ــوشــحــات الـعــراقــيــة بــشـكل تــقـد ا
عــصــري جـديــد وذلك خالل إســتـقــبـال
ـوســيـقـيـة مـديـر عــام دائـرة الـفــنـون ا
مــحـمـود عـبـداجلـبــار مـوسى لـلـمـلـحن
الكبير جعفـر اخلفاف في مكتبه لبحث
ـدير ـبادرة  وحـضر الـلـقاء مـعاون ا ا
الــــعــــام دريــــد فـــاضـل.ورحب مــــوسى
بادرة الفنية التي طرحها اخلفاف  با
مـشيـرا الى أن (الـدائرة تـفـتح ابوابـها
ـوسيـقي لكل تـعاون فنـي ثقافي مع ا

ـوسـيـقي من شـأنه اإلرتــقـاء بـالـواقع ا
الـــعــراقي). مـن جــانــبـه أكــد فــاضل أن
ـشروع (الـدائـرة جتـري التـحـضـيـرات 
مــــوســـيـــقي جــــديـــد بـــطـــابـع ثـــقـــافي
وحـــضـــاري بـــاالســـتـــعـــانـــة بـــخـــبــرة
ــوسـيــقــار الـعــراقي الــقــديـر جــعــفـر ا
بادرة بـتقد نـخبة اخلفاف صـاحب ا
وشحات العراقـية والعربية التي من ا
ــــشــــرق لـــلــــتـــراث تــــعــــكس الــــوجه ا
وسـيقي). و زار اخلـفاف قـسم الفرق ا
الـفـنـيـة لإلطـالع عـلى طـبـيــعـة عـمـلـهـا
ومـاتضـمه من الـوان غنـائـية وخـاصة

ـوســيـقـيــة فـهــو قـامـة فــنـيــة بـاهـرة ا
يـرفـدهـا بـخـبـراته الــفـنـيـة والـعـلـمـيـة
ـوشـحات لـقدرتـه العـالـية في تـلـح ا
ــوشح لــون من الــوان الـــعــراقــيــة). وا
الغناء اجلمـاعي العربي االصيل وهو
ـوسـيقـيـة وأصل الكـلـمة من الـفـنون ا
جـاءت من الـوشـاح وهـو فن أنـدلسي
ـوصــلـي قــد قـدم ـال عــثــمــان ا وكـان ا

وشحات في وقته. اجمل ا
عـلى صــعــيـد اخــر قـام وزيــر الــثـقــافـة
والــــســـيـــاحـــة واآلثــــار عـــبـــد االمـــيـــر
ــاضي  خالل احلـــمــداني اخلـــمــيـس ا

وشـحات. وكـان مديـر قسم في مجـال ا
الـفـرق الــفـنـيـة جنــاح عـبـدالــغـفـور في
استقـباله ومرافقـته مستـعرضا االلوان
الـغـنـائـيــة الـتي تـقـدمــهـا الـفـرقـة.وقـال
عبدالغفور (دورنا سيكون تعاونيا معه
ومع كل فــنـان اصــيل وكـبــيـر من خالل
تـبادل االفـكـار اجلـديدة لإلرتـقـاء بـالفن
العـراقي وكذلك سـنتـعامل مع الـشباب
الــذين يـحــمـلـون طــاقـات خالقــة تـخـدم

العراق).
كمـا أكد عـبدالـغفـور ان (زيارة اخلـفاف
تــعـــتـــبــر مـــكــســـبـــا لــدائـــرة الــفـــنــون

ــســرح زيــارته لــدائـــرة الــســيــنــمــا وا
ــــســــرح بـــــوضع احلــــجـــــر االســــاس 
بـــغـــداد.مــؤكـــدا في  كـــلـــمـــة له بـــهــذه
نـاسبـة (ستعـملـون على إقـامة صرح ا
جـمــيل يــعـزز حــركـة الــفن والــفـنــانـ
فــمــســاحـــة االبــداع وســاحــة احلــريــة
تنطلـق من عندكم.. وليس عـندنا رقيب
ـسرح اجلـاد.. فـالـعـمل اجلاد له عـلى ا
اولـــويـــة إليـــصـــال الـــفـــكـــرة اجلـــيـــدة
والــتـــأكــيــد عــلى الــهـــويــة الــعــراقــيــة
وتـسـليط الـضـوء عـلى جـوانب االبداع

فيها).

تــشــغـيــلــهـا في الــقــاعـتــ الالتي
يسعن نحو 2100 زائر فضالً عن
ـؤتمرات). مؤكداً (ان إجناز قاعة ا
ـشروع احلـكـومـة احملـليـة تـتـابع ا
عـن كــــثب وهي حــــريــــصـــة عــــلى
إجنازه بـالـشكل الـصحـيح الدخاله
اخلـــدمـــة). مـــوضـــحـــاً (ان قـــصــر
الــثــقــافــة يــعـد مـن  أكــبـر االمــاكن
الــثـــقــافــيــة فـي الــفــرات األوسط 
ويعد مركزاً ثقافياً زاهياً لكل أبناء
الــنـــجف  والــذي  يــحـــتــضن  في
ــســـتــقــبل جـــمــيع الــفـــعــالــيــات ا
واالنشطـة الثقـافية والفـنية  التي
من شـــأنــــهـــا ان تـــعــــكس مـــاضي
وحـــــاضـــــر الـــــنـــــجـف األشــــرف).
ومـــشــــروع قـــصـــر الـــثــــقـــافـــة من

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

اكـدت مـحـافـظـة الـنـجف ان الـعـمل
في مبنى قصر الثقافة والفنون قد
شــــارف عـــلـى االنــــتـــهــــاء.وأعــــلن
احملافظ لؤي الياسري في تصريح
(نـــعـــلـن الـــيـــوم عـن قـــرب انـــهـــاء
اإلعــمــال اخلــتــامــيــة في مــشــروع
قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة  وان األعـــمــال
الــهــنـدســيـة والــفــنـيــة عــادت قـبل
أشـهـر قـلـيلـة  وهي اآلن مـسـتـمرة
وهــنــاك تـصــاعــد بــنــسب االجنـاز

تحققة فيه). ا
وبـيّن الـيـاسـري (ان األعـمـال الـتي
 االنــتـهــاء مــنـهــا هي مــنـظــومـة
الــتــدفـئــة والــتــبــريــد ومــنــظــومـة

الـــصــوتـــيــات واإلنـــارة  الــتي 

ــشـاريـع اإلسـتــراتــيـجــيــة ضـمن ا
مـشـروع الـنـجف عـاصـمـة الـثـقـافة
فـترض ان اإلسالمـية  وكـان من ا
يـنـجـز ويـفـتـتح عام  2012 اال انه
لـم يـــنـــجــــز في وقـــتـه احملـــدد. من
ـهـندس جـهـتـة بـ رئـيس دائـرة ا
قـيم في مشـروع الشركـة التـركية ا
ـهنـدس أسـعد ـنـفذة لـلـمشـروع ا ا
ـالكــات الــهــنــدســيــة مــهــدي (ان ا
شروع تواصلت والفنية في هـذا ا
نفذة  للحصول على مع الشركة ا
التصامـيم واخملططات التـفصيلية
شاكل للمـشروع  لغـرض متابـعة ا
والــعــقــبــات  والــتــعــاون إلصالح
األخــطـــاء واألضــرار الـــتي حلــقت
رحـلة الـسابـقة) شـروع خالل ا بـا

.الفـــتـــاً (الى
ان الـــشــــركـــة
اســــــتــــــجــــــابت
وقامت بـتجهـيزنا
بــهـــا  مع جتـــهــيــز
ـــعــدات ـــشـــروع بـــا ا
واألجـــــهـــــزة الــــــنـــــقص
والــــعــــاطـــــلــــة  حــــيث ان
الكــات الـهــنــدسـيــة تــعـمل ا
ــــشــــروع  عـــــلى إجنـــــاز  ا

والــــــــــــــذي مـن
ـــــــــتــــــــــوقع ا
إجنــــــــــــــازة
خـــــــــــــــالل
الـشــهـرين
.( القـادم الواجهة األمامية لقصر الثقافة في النجف
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ــطـربـة زين عــوض أغـنــيـتـهــا اجلـديـدة (أهـل الـهـوى) في اســتـوديـو أطــلـقت ا
الــرسـالــة في الــقـاهــرة بـالــتـزامن مـع االحـتــفـال بــعـيــد احلب.وأبـدت
سـعادتـها بـالعـمل الذي يحـمل مزيـجاً من الـطرب األصـيل ويأخذ
ـسـتـمع في رحـلة إلى الـزمن اجلـمـيل. مشـيـرةً إلى أن (الـعمل ا
عاني واألهم من ذلك أنه يذكرنا يحمل في طياته الكثير من ا
بــزمن الــفن اجلــمــيل وأغـنــيــات وردة وعــبـد الــوهــاب وبــلـيغ
حــمـدي ولـكن بــأسـلـوب جـديــد).ولـفـتت إلى أن(الــعـمل كُـتِبَ
لحـن "مدين" أصرّ على خـصيصـا لصوتـها) موضـحة أن (ا
أن يـشرف على العـمل بحيث يكـون مصمماً خلـامة صوتها).
و األغـنــيـة من كـلـمـات مالك عـادل وتـوزيع زيـزو فـاروق نـاي
مـحـمـد مـصطـفى طـبـلـة أحمـد عـيـادي وتريـات حـسن سـعـيد

مكس وماستر أحمد جودة.
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مشهد من (وداع حنظل)
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