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ناهد السباعي تشعل قرطاج 

مخرجة أمريكية في البصرة لتصوير أربعينية اإلمام الحسين 

�شهر من النجاحات واالفراح والتهاين يعي�شها "برن�س 
الغناء" املط��رب ماجد املهند���س يف نوفمرب/ت�رشين 
الثاين م��ع �رشك��ة "روتان��ا لل�شوتي��ات واملرئيات"، 
فبع��د ان احتف��ل املهند�س بعيد مي��اده موؤخراً وتلقى 
الته��اين م��ن زمائ��ه يف الو�ش��ط الفن��ي وجمه��وره، 

تتوا�شل االنت�شارات يف حياته.
حي��ث �شيحتف��ل ي��وم 27 نوفمرب يف مدين��ة نيويورك 
يف الوالي��ات املتح��دة االمريكية بت�شل��م جائزة "بيغ 
اأب��ل مي��وزك اأوورد" كاأف�ش��ل مط��رب عرب��ي للع��ام 
2016 وذل��ك يف املهرج��ان ال�شخ��م ال��ذي �شيق��ام 
هن��اك بح�شور العدي��د من النج��وم وامل�شاهري العرب 

والعامليني بينهم "روتانا".

ح�شل��ت الديف��ا �شم��رية �شعي��د على جائ��زة اأف�شل 
الب��وم "عاي��زة اأعي���س" له��ذا الع��ام، م��ن خ��ال 

مهرجان القنوات الف�شائية العربية 
ظهرت  الفنان��ة �شمرية �شعيد خال احلفل بف�شتان 
اأ�ش��ود ق�ش��ري من قما���س اجلوبري، وج��اءت بطانة 

الف�شتان من اللون البيج الفاحت.
لك��ن م��ا ك�شف��ه ن�شط��اء عل��ى مواق��ع التوا�ش��ل 
االجتماعي خال اإحدى ال�شور، هو ظهور "امل�شد" 
ال��ذي ارتدته �شم��رية �شعيد وهو خط��اأ مل تنتبه له، 
حيث ظهر اأثناء حركتها على امل�رشح اأثناء ا�شتام 
اجلائ��زة وانتبه اجلمهور على هذا ال�شيء من خال 

املتابعة 

حالة م��ن اجلدل �شاحبت املن�ش��ور االأخري الذي كتبه 
الفن��ان ح�ش��ن ال��رداد عل��ى �شحفت��ه الر�شمي��ة عل��ى 
الفي�شبوك، والذي ينفي في��ه اإنه اأجرى اأي ت�رشيحات 
�شحفي��ة يف الفرتة االأخرية. وكتب ح�شن الرداد قائًا: 
"م�ش��اء الف��ل عليك��م، عايز اأق��ول اأن��ى ماقولت�س اى 
ت�رشي��ح يخ�س حياتى ال�شخ�شية او الفنية فى الفرتة 
االخ��رية دى حت��ى كتابة ه��ذا البو�ش��ت وكل ما ين�رش 
ع��ن ل�شاين اليومني دول ه��و من وحي خيال الكاتب... 
باملنا�شبة اأن��ا بحب كل النا�س، اجلمه��ور وال�شحافة 
واالأ�شدق��اء ... م���س بتكلم ع��ن خرب ال��زواج". انهالت 
التعليق��ات غري را�شية على كلمات ح�شن الرداد، حيث 

وجد متابعوه اأن ر�شالته غام�شة للغاية.

 �شارك��ت كًا م��ن الفنانتني هند �ش��ربي وناهد 
ال�شباعي يف مهرجان قرطاج ال�شينمائي، لتنال 
ا�شتح�ش��ان حمبيهم��ا عل��ى مواق��ع  اإطالتهم��ا 
التوا�ش��ل االجتماع��ي. ناه��د ال�شباعي ح�رشت 
مهرج��ان قرط��اج ال�شينمائ��ي برفق��ة والدته��ا 
املنتج��ة ناهد فري��د �شوقي، لتبه��ر حمبيها فور 
ن�رشه��ا ل�شورت��ني من داخ��ل احل��دث بف�شتانها 
الذي اأبرز اأنوثتها على نحو كبري. اأما هند �شربي 
فه��ي ت�ش��ارك يف مهرج��ان قرط��اج ال�شينمائي 
االفتت��اح  يف  لتط��ل  حل��ب"،  "زه��رة  بفيلهم��ا 
بف�شت��ان اأبي�س اأنيق مطرز م��ن اجلانبي باخلرز 

و�فقت �ملمثلة �لرتكية فهرية �أفجني، بطلة م�سل�سل "طائر �لنمنمة" على م�ساركة �ملمثل �لرتكي �أجنني �أكيورك" بطولة م�سل�سله الذهبي، وله �شال متديل من اأحد اجلانبي.
�جلديد "ثمن �لعبودية".

م��ن املتوق��ع اأن ت�ش��ل اإىل مدين��ة الب���رشة 
املخرج��ة االأمريكي��ة كاثري��ن بيجلو وهي 

اأول ام��راأة حت�ش��ل على جائ��زة االأو�شكار 
الأب��رز خم��رج فيل��م روائ��ي طوي��ل ع��ن 

فيلمه��ا “ذا ه��ارت لوك��ر” اأو )خزان��ة 
االأمل(، ع��ن �شع��رية امل�ش��ي اإىل مرق��د 

االإمام احل�شني يف زيارة االأربعني.
و�شرتافق املخرجة االأمريكية ال�شحفية 

االأ�ش��ول  ذات  الربيطاني��ة  واملونت��رية 
اجلزائري��ة �شارة بن بادي�س، التي  كانت 

تعم��ل يف ب��ي ب��ي �ش��ي االإجنليزية 
يف اململك��ة املتحدة ومن 

ب�رشك��ة  اإلتحق��ت  ث��م 
بيكت���رشز  �ش��وين 
تينمين��ت  نرت اإ

لاإنت��اج ال�شينمائ��ي العاملية، الت��ي تتوىل اإنت��اج الفيلم 
املرتقب.

و�شتب��داأ املخرجة االأمريكية كاثري��ن بيجلو عملها 
يف الب���رشة باالنط��اق م��ع جم��وع الب�رشي��ني 
الذي��ن يب��داأون مرا�شيم زي��ارة اأربعيني��ة االإمام 
احل�ش��ني يف االأول م��ن �شهر �شف��ر يف كل عام، 
ليتمكن��وا من الو�ش��ول اإىل كرب��اء م�شيًا على 
االأقدام قاطعني م�شاف��ة نحو 600 كيلو مرتاً. 
ور�شدت �رشكة �شوين بيكت�رشز اإنرتتينمينت 
لاإنت��اج ال�شينمائ��ي العاملي��ة يف هوليود 
ميزاني��ة الإنت��اج الفيلم تبل��غ 200 مليون 

دوالر.
وبح�شب م�ش��ادر �شينمائية يف هوليود، 
ف��ان اجلزائري��ة �ش��ارة ب��ن بادي�س، هي 
م��ن اأقنع��ت �رشكة �ش��وين بيكت�رش 
واملخرج��ة االأمريكي��ة باإنتاج 

الفيلم.

دع��ا وزي��ر الثقاف��ة وال�شياح��ة واالآثار فري��اد رواندزي 
اإىل تخفي���س اأقي��ام مطبوع��ات ال��وزارة اإىل %50 م��ن 

اأ�شعارها.
وج��اءت ه��ذه الدعوة خ��ال م�شارك��ة دائ��رة العاقات 
الثقافي��ة العام��ة يف ال��وزارة يف معر�س الكت��اب الذي 

نظمه املجمع العلمي العراقي.
وكان��ت امل�شارك��ة مبجموع��ة متمي��زة م��ن املطبوعات 
الثقافي��ة واالأدبية والعلمي��ة والتاريخي��ة والتي حظيت 
باهتم��ام وا�شع من قبل امل�شارك��ني ال�شيما بعد مبادرة 
وزي��ر الثقاف��ة والت��ي توؤك��د عل��ى نه��ج وعمل ال��وزارة 
و�شعيه��ا ال��دوؤوب يف ر�ش��م م�شه��د ثق��ايف عراق��ي يعيد 
للمثق��ف والكات��ب العراق��ي دوره عل��ى خمتل��ف ال�شعد 

خ�شو�شا يف  جمال القراءة ودعم املبدع العراقي.
وق��ال مدير عام دائ��رة العاقات الثقافي��ة العامة فاح 
ح�شن �شاكر، "حينما الحظنا عزوف ال�شباب عن القراءة، 
بع��د ان اجتذبهم التطور االلك��رتوين والتكنولوجي الذي 
الميك��ن اال�شتغناء عنه، كان البد م��ن اإيجاد حلول تعيد 
الكت��اب بني ي��دي القارئ الأهميته الت��ي ت�شاهي اأهمية 

ه��ذا التطور التكنولوجي، لذلك اأطلقنا مبادرة تي�شري بيع 
املطب��وع الثقايف، وهي ان نهدي كتاب��ا ذا قيمة ثقافية 
ل��كل من ي�ش��رتي كتابني، وان نخف���س %50 من ال�شعر 
الكل��ي للكت��اب، وكذلك ن�شم��ح بقراءة الكت��اب يف مكان 
املعر���س دون �رشاءه ملن يرغ��ب"، موؤكدا على اهمية اأن 
ينتف��ع املواطن من ه��ذه املبادرة، ا�شاف��ة اىل �رشورة 
الرتويج للمطبوعات الثقافية، م�شريا اىل معاناة ا�شحاب 

املكتبات واملطابع االهلية يف بيع مطبوعاتهم.
جدي��ر بالذك��ر، ان هناك العدي��د من ال��دور واملوؤ�ش�شات 
امل�شارك��ة يف املعر���س ومنه��ا  �شبكة االع��ام العراقي 

وموؤمت��ر العمي��د العلم��ي العامل��ي والعتب��ة احل�شيني��ة 
وجامع��ة بغداد م��ن خال مرك��ز احياء ال��رتاث العلمي 
العرب��ي ومن�شورات اجلمل والتي له��ا العديد من الفروع 
يف الع��امل ومنه��ا املانيا ودار الكت��ب والوثائق وديوان 

م��ن الوقف ال�شني  متمي��زة  نخب��ة  بح�ش��ور 
ملثقفني  بال�ش��اأن ا واملهتم��ني 

الثقايف.

ُت�ش��ارك الفنانة التون�شي��ة �شيما هايل الأول 
مرة يف مهرجان املو�شيقى العربية اخلام�س 
والع�رشي��ن ب��دار االأوب��را امل�رشي��ة، وال��ذي 
يب��داأ اليوم يف 31 اأكتوب��ر وي�شتمر حتى 13 
نوفم��رب مب�شاركة نخبة م��ن جنوم الغناء يف 

م�رش والوطن العربي.
واأعربت عن �شعادتها الختيارها للغناء على 
اأعرق امل�شارح العربية بدار االأوبرا امل�رشية 
يف احلف��ل ال��ذي �شتق��وم باإحيائ��ه ي��وم 3 
نوفم��رب 2016 �شم��ن فعالي��ات مهرج��ان 

املو�شيق��ي العربي��ة، حيث �شُتغن��ي جمموعًة 
م��ن اأغانيها من اأحل��ان امللحن "طال" مثل 
"اإح�شا�ش��ي" وغريه��ا من االأغ��اين باللهجة 
امل�رشية مثل "اإمتي ن�شيتك"، والتي ح�شلت 
عل��ى جائزة اأف�ش��ل اأغني��ة يف العام 2014 
كم��ا �شُتغّن��ي لكب��ار املطرب��ات مث��ل وردة 

وجناة ال�شغري.
يذك��ر اأن "هايل" طرحت ه��ذا العام األبومها 
الثاين بعنوان "�شيما هايل 2016" وهو من 
اإنتاج وتوزيع �رشكة "روتانا"، و�شم 6 اأغان 

متنوع��ة بني اللهجة اخلليجية 
واللبنانية وامل�رشية. علمًا اأن 

األبومها االأول "واليهمك" حقق 
جناح��ًا كبرياً وح�شلت فيه على 

جائ��زة "امليم��ا ميوزي��ك اأورد" 
كاأف�شل مطرب��ة �شابة لعام 

.2014

راوندوزي: خصم 50% لمطبوعات وزارة الثقافة

شيما هاللي تغني في دار األوبرا المصرية
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كان��ت البهجة ت�شبقه وه��و ُيطل علينا من موعٍد مهم جداً 
،  لقد اأْبلغْته بلديُة العا�شمة الربيطانية خرباً �شعيداً فوق 
الع��ادة ، اإن��ه �شديقي  قدا�ش��ة املط��ران اثنا�شيو�س توما 
داوود رئي�س الطائفة ال�رشيانية يف بريطانيا، االأُب الذي 
اأع�ش��ق اال�شتماع له واحلديث مع��ه بحرية تامة ، يذكرين 
باأ�شتاذ يل يف اجلامعة ايام الثمانينيات وهو يتحدث يف 
الدي��ن وال�شيا�ش��ة والتاريخ والدنيا واالآخ��رة والنازحني 
والهوية واملجتم��ع، وكاأنه امل�ش��وؤول املبا�رش عن الب�رش 

جميعهم .
 من��ذ اكرث من عام واملطران داوود يف ازمة مع جمموعة 
 ) م��ن القطريني يري��دون ���رشاء كني�شة يف منطق��ة )اأكتنِ
�شمال غ��رب لندن وحتويلها اىل م�شج��د، وقد بذل الرجل 
م��ا يف و�شعه ك��ي يتمكن من ���رشاء الكني�ش��ة وجتديدها 
يف  ال�رشياني��ة  للجالي��ة  عب��ادة  مرك��ز  اىل  وحتويله��ا 
بريطانيا ، وبف�شل اهلل وبركات �شيدنا  امل�شيح  مل يتمكن 
القطريون من غايتهم  ، واآلت الكني�شة القدمية اىل  �شيدنا 
توم��ا  واجلالي��ة الت��ي وراءه ليب��داأ العم��ل ببنائه��ا بعد 
ا�شتح�شال اإجازات البناء واالإجراءات الازمة ، با�شتثناء 
اإج��ازة واحدة رف�شت بلدية لندن بادئ االمر منحها اياه 
،ومع االحلاح اخ�شعته��ا للدرا�شة  ، حتى اتخذت قرارها 

الذي اعتربه اأبونا الرحمَة كاملة ًبعينها.
لق��د وافق��ت البلدي��ة اأخ��ريا على طلب��ه باأن يدف��ن داخل 
الكني�ش��ة نف�شه��ا، ولي���س يف املقاب��ر اخلارجي��ة. وه��ذه 
املوافق��ة الثمين��ة لي�ش��ت ب�شيط��ة يف بريطاني��ا، لكنه��ا 

بالن�شبة لاب توما تعني احلياة االبدية .    
حت��ى االآن اخل��رب اعتي��ادي يف �شي��اق االمي��ان بالي��وم 
االآخ��ر ، وعمل اخلري خوفا م��ن نار اهلل او طمعا يف جنته 
،  وكث��ري من الروايات واحلكم والن�شو�س املختلف حول 
كونه��ا حقيق��ة اأو افرتا�ش��ا ،  لك��ن م�شتوى الف��رح الذي 
ا�شتع��ل يف �شدر وحميا املط��ران يجعله حمط ح�شدي له 
فع��ا .. ح�ش��دي ..وانا العبد الفقري الب�شي��ط الذي مل اأح�شْد 
�شخ�شا يف حياتي ل�شعوري بان اأي كائٍن م�شريه الزوال 
يف النهاي��ة، ال ي�شح معه احل�شد مهم��ا متتع به من جاه 
او م��ال و امتياز اأو نفوذ. ف��رُح االأب توما يعني بال�شبط 
اليق��ني الت��ام ، اليق��ني غري امل��رتدد بانه �شيدخ��ل القرب 
معززا مكرما معط��راً باأبهى ماب�شه و�شوجلانه ، يودعه 
اأحب��اوؤه وهو ي�شغ��ي اىل ادعيته��م  ، وي�شتقبله املائكة 
الذين طاملا حدث النا�َس عنهم ، والقدي�شون الذي خدمهم 
و نقل اىل الب�رش تعاليمهم ، دافئا اآمنا داخل الكني�شة التي 
بناها بنف�شه ، وخارطة  القرب التي �شممها بيده واأ�رشف 
عل��ى تنفيذه��ا. َف��َرُح م��ن ينتظ��ر املكافاأة عل��ى �شربه، 
��ه من امُلتعنِ واللذائذ  وحرم��ان ج�شده من ال�شهوات، ونف�شنِ
،  �شع��ور ت��ام ينعدم مع��ه الهلع من فكرة امل��وت والفناء 
، يق��ني ال يح�ش��د ابن اآدم عل��ى �ش��يء االه ، وال يباَرك اال  
عليه ،طاقٌة فريدٌة م��ن االطمئنان وال�شكينة ، ال ت�شتطيع 
ان تقلَده��ا او تت��درَب عليها  ، طاملا كنَت اأ�شرياً لل�شك مبا 
يق��ال والرتدد يف اتخاذ القرار . فاالإميان رحمة، االميان 
اأه��م من الوعي واملال والثقافة بل اهم من ال�شحة واأهم 
م��ن احلري��ة .. الن باالإمي��ان واليق��ني ت�شغ��ر يف عين��ك 
عظائم الدنيا ، وتتغري تعاريف املر�س واحلاجة واملوت 
واالأ�ش��ف والياأ�س ،  لكن املع�شل��ة الكربى : كيف يتحقق 

يف روحك ذلك اليقني النهائي الفذ .. ذلك هو ال�شوؤال؟ 
اأحيي��ك اأخ��ي نيافة املط��ران ، واهنئك على  ق��رار بلدية 
لندن بدفنك بعد موتك داخل الكني�شة ، ومبارٌك لك يقيُنك.
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بغداد – سعد المندالوي

�الن ، وملتابع����ة �خر �مل�ستجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ساحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�الخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �الجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�سو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�سًا �لدخول �إىل �أي �سفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�س����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�سة، كما ميكنك م�ساركة �خلرب �أو �إعادة ن�سره على ح�ساباتك �خلا�سة 

على �سبكات �لتو��سل �الإجتماعي كالفي�سبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً


