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يــطـلـق قـسم الــســيـنــمــا في دائـرة
ــســـرح فــعــالــيــات الــســيـــنــمــا وا
مهرجان أيام السينما العراقية في
ـــقــبل الـ 25 من شـــهــر حـــزيــران ا
ــشـاركــة واسـعــة لــلـمــحـافــظـات

العراقية .
وعن ذلك قــــال رئــــيس الــــلـــجــــنـــة
التحكيمية للمهرجان اخملرج عزام
صــالح (لــقــد اسـتــكـمــلــنـا تــنــظـيم
هـرجان ابتداءً اللـجان اخلاصـة با
من الـسـكــرتـاريه الى جلــان الـنـقـد
وجلان الفرز والتحـكيم ...ونستعد
الســـتـــقـــبــال األفـالم اجلــديـــدة من
جـــمـــيع مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق ..
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سيـعـرض الـفيـلم الـتونـسي الـروائي الـطويل
ـؤلف مــحـمــد بن عـطــيـة ولـدي لــلــمـخــرج وا
ـنتـجـة درة بـوشوشـة بـالـتزامن مع إعالن وا
مــهــرجــان كــان الــســيــنــمــائي عن الــعــرض
ي األول لـلفـيـلم ضمن فـعـاليـات نصف العـا
شـهـر اخملرجـ الـتي تُـقـام خالل الدورة الـ

هرجان (من  9 إلى  19 أيار)  71من ا
ــقــرر أن يــكـون ولــدي هــو فــيـلم حــيث من ا
خــتـــام الــبــرنـــامج. ولــدي هـــو ثــاني األفالم
الروائـيـة الطـويـلة لـلـمـخرج مـحـمد بن عـطـية
بعـد فيلم نحبك هادي الـفائز بـجائزة أفضل
أول فــيـلـم طـويل لـــ عـطــيــة وجـائــزة الـدب
الفـضي للـممثل مـجد مـستورة في مـهرجان
بــرلـ الــسـيــنـمــائي الـدولي فـي إجنـاز هـو
هرجـان باإلضافة إلى األول لـفيلم عربي بـا
ات الدولية. عدد كبير من اجلوائز والتكر
ويـحكي فـيلم ولـدي قصـة رياض وهو رجل
عـلى وشك التـقاعـد من عـمله كـسائق رافـعة
شـوكـيـة في مــيـنـاء تــونس في الـوقت الـذي
تـتـمـحـور حيـاتـه وزوجتـه نازلـي حول

ابنهما الوحيد سامي.

بـــهـــا بـــدرع اجلـــواهـــري قـــدمه رئـــيس
ـعموري وقالدة االبداع االحتاد ناجح ا

قدمها اخملرج الرائد صالح الصحن .
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الشـاعرة االردنـية وقعت ديـوانهـا (لو في يـدي) الصادر
ـركـز اجملــتـمـعي عن دار أزمــنـة لـلــنـشــر والـتـوزيع فـي ا
سكوني ـ اخليمة وأدارت حفل التوقيع غدير الربضي. ا

ــــطــــرب الــــعــــراقـي انــــتــــهى من ا
تسـجيل اغـنية وطـنيـة تتـغنى بحب
الـعـراق كـلـمــات بـشـيـر الـعـبـودي

واحلان علي سرحان.
œuL×  X¼e½

الـتدريـسـة في قسم الـصـحافـة بـكلـية االعـالم في جامـعة
بــغـداد شـاركت في الـنــدوة الـتي اقـامـهــا الـقـسم مـؤخـرا
(البيـئة االتصـالية احلديـثة - الوسـائل واالهداف ) بورقة
علـمـية عـنوانـها (الـتـطور الـتكـنـولوجي وتـاثيـره في الـبيـئة

االتصالية ).
 ÂU ≈ ‰œUŽ bL×

ـمـثـلة ?يـاسمـ صـبري?? ـصـري يـواصل مع ا ـمـثل ا ا
تـصـويـر فـيـلم (لـيـلـة هـنـا وسـرور) بـعـدمـا إنـتـهـيـا خالل
ـاضية مـن التدريـب على بـعض مشـاهد األكشن الفـترة ا
مع مـدرب من بـلـغـاريـا حـيث حـرص إمـام ومـعه صـبري

على تنفيذها بشكل واقعي.
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ـصـريـة كـشـفت عن شـخـصـيـتـهـا في مـسـلـسل ـمـثـلـة ا ا
(أيوب) بنـشرها عبر صـفحتها اخلـاصة على أحد مواقع
الــتـواصل اإلجــتـمـاعي صــورة لـهــا من كـوالـيـس الـعـمل

ظهرت فيها باحلجاب.

œ«uł ¡«Ë—

ــســلــسل اخملـــرج الــعــراقي يــواصل تـــصــويــر احــداث ا
ؤلـفه حـس الـنجـار الذي يـعرض خالل الـكومـيدي 56 

قبل. رمضان ا
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\وعن حــالــتــهــا الــصــحــيـة قــالت (إن
الـــعالج الـــدوري الــذي حتـــصل عـــلــيه
سـيـطـر عـلى الــفـيـروس لـدرجـة أنه لم
ـمكن اكتشـاف أثره في دمها يعد من ا
كن نقله مـجددا). وتابعت (أرجو وال 
أن أمنح اآلخـرين الشـجاعـة وأن أتخذ
خـطـوة أخـرى ضـد تـشـويه األشـخاص
الــذين أصــيــبـوا بــاإليــدز إمــا بــسـبب

سلوكهم أو سلوك األخرين).
ي بعدما وحظيت فورست باهـتمام عا
مـثلت الـنمـسـا في مسـابقـة يوروفـيجن
الــغــنــائــيـة في 2014 الــتي أقــيـمت في
سابقة رك وفازت با كوبنهاغن بالدا

عن أغنية (رايز اليك آ فونيكس).
ـغنيـة مؤخرا نسـخة خاصة وسجلت ا
ألحـد برامج احملـطـة الثـنـية لـراديو بي
بـي سي وقـدمت مــجـمـوعــة من أفـضل
صاحبة 60 عازفا من فرقة أغنياتها 
أوركــســتــرا بي بي سي.وســوف تــذاع
احلــفــلــة فـي وقت الحق هــذا الــشــهــر
قـبيـل افتـتـاح الدورة 63 من مـنافـسات
يــوروفــيـــجن لألغــنـــيــة في لـــشــبــونــة

قبل. بالبرتغال في أيار ا

ـغـنـيـة { فـيـيـنـا  –وكـاالت - اعـلـنت ا
الـنــمـســاويـة كـونــشـيـتــا فـورست عن
ـــنـــاعــة ــرض نـــقص ا إصـــابــتـــهـــا 
كتسبة (اإليـدز) وتلقيها عالج دوري ا

على مدار أعوام.
ـــغــنــيــة الــفـــائــزة بــجــائــزة وقــالت ا
يوروفيـجن وتبلغ مـن العمر  29عاما
(إنــــهــــا حــــرصت عــــلـى إبــــقــــاء هـــذه
علـومات شخـصية وعدم الـبوح بها ا
لكـنهـا قررت في النـهايـة الكشف عـنها
بعد أن تلقت تـهديدا من صديق سابق

بأنه سيعلنها للجمهور).
واشــــار تــــقـــــريــــر لــــلــــبـي بي سي ان
ـساوية وكانت (فورست هي مغـنية 
فـي األصـل رجل يــــــــدعـى تـــــــومـــــــاس
نــويـورث لـكــنه قـرر في 2011 ابـتـكـار
هـذه الـشـخـصـيـة والـغـنـاء بـزي إمرأة

فيما يعرف باسم دراغ كوين). 
وكـتـبت فــورست عـلى انـســتـغـرام (لن
أمـــنح أحـــدا احلـق في أن يـــخـــيــفـــني
ويؤثر عـلى حياتي).وأضافت (إعالني
لـلـخـبـر أفـضل من أن يُـعـلن عـنـه طرف

ثالث).

تـقـوم بـبعض اخلـطـوات الـصـحـيـة النـاجـحـة وتـشـعر 
على أثرها بأنك حققت إجنازاً .
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شاكل بدون سبب  ستقـرّر بحكمة أن ال تقـلق حول ا
حقيقي.
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كن هــادئــا مـع الــشــريك عــنــد الـــغــوص في تــنــفــيــذ 
تفاصيل العمل.
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هــــذا الـــيــــوم ســـيــــكــــون مـــفــــضّالً لــــدى الـــطالب و 
األشخاص الذين يعملون في الثقافة.
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غـالــبـاً مـا تــكـون  غــيـر خــائف من كـونك عــنـد نــقـطـة
احلسم في األشياء.
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حـاولة لتـقوّي مـحيط عـائلتك  ,لن تـتردّد في سـتقـوم 
إثارة مناقشات حميمة .
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الـيـوم انت مـلـيئ بـالـطـاقـة حتب الـتـحـدي .ال تـضخم 
طلوب. االمور فوق احلد ا

ÊUÞd «

تـمنح الـنصـيحة لـشخص مـقرب الـيك كي يحلّ بعض
شاكل األساسية.  ا

Íb'«

احيـانا تكـون  جريئ في الـكالم إلى درجة قـد تقارب
رقم احلظ 3. الفظاظة

bÝô«

انت شخص مهم عـاطفـيا و اجتـماعيـا .كن هادئا في
شكالت. كل ا

Ë«b «

ستوثق روابط الـصداقـة اجلديدة الـتي ستثـبت الحقا
أنها مفيدة جداً لك و لعملك .
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غـرضة فقط عزز ثقتك ال تقع حتت تأثـير االشاعات ا
بنفسك.

 u(«
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اكــتب مـــرادف الــكــلــمــات ادنــاه

حيث الـقاسم بـينهـا هو احلروف

ـشــتـركـة فـيــمـا بـيـنــهـا وبـحـيث ا

تسير بعكس عقارب الساعة:

مطربة عربية راحلة

مدينة تتبع العاصمة

مخالبه

 مرحل عن االرض االم

 من الفواكه

تقدما جزءا من العون

قممه العالية
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ــايــكـــروفــون أثــارت اجلــدل و ا
الـتـقـاطــهـا أثـنـاء تــسـجـيل صـوتي
ــسـلــسل كـرتــون جـديــد عن اإلمـام
ــقـرر عـرضه الــبـخــاري الـذي من ا

قبل). في رمضان ا
عــلى صــعـيـد اخــر تـوفـي االسـبـوع
ــاضي نــواف أحــمــد رمـزي جنل ا
ـــصـــري الـــراحل أحـــمــد ـــمـــثل ا ا
رمـزي في الــعـاصــمـة الــبـرطــانـيـة
لـنــدن. والـراحل نــواف ولـد قـبل أن
ــــا ســـــبب له يــــتم الـ 7 أشــــهــــر 
قــــصـــورا طـــبـــيــــا فـــادحـــا أصـــابه
بإعاقات في حركة اليدين والقدم
خ وعــاش ومـــشــكالت جــمـــة في ا
ســنـــوات حــيـــاته يـــعــاني مـن تــلك

شكالت الصحية حتى وفاته. ا
ـمثل أحـمـد رمـزي قـد توفي وكـان ا
بـعـد تــعـرضه جلــلـطـة دمــاغـيـة في
الـعام 2012 واشـتـهـر في مـسـيـرته
الـفـنيـة بـشخـصـيـة الشـاب الـوسيم

الشقي خفيف الظل.

{ لـــوس –اجنــــلــــوس- وكــــاالت -
ـاضـيـة األخـبار كـثـرت في الـفـترة ا
التي تـتـحدث عن حـوادث التـحرش
اجلنـسي واإلغـتصـاب والـتي كانت
بــأكـمــلــهــا تـصب فـي خـانــة إتــهـام

للرجل.
ـيـة ــغـنـيــة الـعــا ولـكـــــن حــادثـة ا
ـقـايـيس حـيث مـاريـا كـاري قـلـبت ا
ـــرأة األولـى الـــتي تــــتـــهم أنــــهـــا ا
بــإقــتـراف هــذا الــفـعل جتــاه إمـرأة

أخرى.
وقع االلكتروني الذي نشر واشار ا
اخلبـر (أن مديـرة أعمـالهـا السـابقة
ستيال بـولوشنيـكوف أقامت دعوى
قضائية تتعـلق بالتحرش اجلنسي
رفــعــتــهــا ضــدهــا حــيث زعــمت أن
النجمة كانت تـتجول أمامها عارية

تمامًا).
وأضـافـت سـتـيال في أدعــائـهـا هـذا
(أن كــــــاري (48 عـــــــامــــــاً) قـــــــامت

بـــــحـــــركـــــات

جنـسـية أمـامهـا وأشارت الى
أنها تعاني من مشاكل بتعاطي
اخملـــدرات وأنــــهـــا ال تــــتـــنـــاول

األدوية اخلـاصـة لعالج االضـطراب
الـثـنــائي الـقـطب الـذي كـشـفت عـنه
مــؤـــــخــرًا وذلك بــحــسب مــا نــقــله
موقع (نيـوز شاب )عن موقع(تي ام

زد).
وكـذلك إتـهـمــتـهـا بـانــتـهـاك قـانـون
ــدنـيــة األمــريــكي وهـو احلـقــوق ا
انـتـهـاك لــقـانـون الـعـمــالـة الـعـادلـة
واإلسكـان وذلك بـسبـب صرفـها من
العمـل من دون سابق إنذار مـشيرةً
ـــمــــكن أن تـــغض إلى (أنـــهــــا من ا
ــــوضـــوع إذا الــــنــــظــــر عـن هــــذا ا
أعــطــتــهــا مــبـــلــغــاً مــالــيــاً كــافــيــاً

كتعويض).
وفـي ردّ مـن كــــــــاري عــــــــلـى هـــــــذه
ــتــحـدث الــرسـمي اإلدعــاءات قـال ا
بــإسـمــهــا أنــهــا مــحضّ إفــتـراءات

وسيتم الوقوف ضدها.

الــوطن مـن خالل الــكــومــيــديــا وهــنـاك
بــهــجـة اخــرى اعــطت اكـثــر في بــغـداد
والـشـارقـة والــقـاهـرة  شـكـرا لـلـعـائـلـة
تـحـضر ـيـاء ولزوجـهـا ا الـتي اجنبت 
الذي منحهـا حرية عظيـمة لتبدع وانت
ـيــاء هــنـاك بــهــجـة ايــنــمــا  حتـلــ يــا

وسعادة ) .
وكــانـت شــهــادة اخــرى من الــفــنــان
سعد عزيز عبد الصاحب الذي قال
ــيــاء في عــمل فــيــهـــا (الــتــقــيت 

مغـامـرات مـسرحـيـة عام 1993
جمـعنا الـعمل مع اربـعة طـلبة
وهم ســـمــر قـــحــطـــان وعــلي
ــيــا وانـا وكــانت حــمــيــد و
ـــيـــاء جـــدا نـــاجــحـــة في
عـــمــلـــيــة مــونـــتــاج بــ
مـــشــــهـــد واخـــر وهي
فنانة شاملة متمنيا
لـــــهــــا الــــشــــفــــاء
العاجل والعودة
الــســـريــعه الى
محـراب الفن )

وفـي خــــــتـــــام
اجلــــلــــســـة 

تكـر احملـتفى

لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي بلمياء بدن W½UM∫ ا  …dO
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ـســلـسل الــكـاتب الــدرامي الـعــراقي انـتــهى من تـألــيف ا
الكـوميدي (همبلة) خملرجه سعد هدابي وسيعرض خالل

قبل. رمضان ا

 WLF½ 5 Š

ـغــربـيـة ضــيـفـهـا احتــاد الـكـتـاب الـشـاعــرة واإلعالمـيـة ا
واألدبـاء األردنــيـ بـالــعـاصـمــة االردنـيـة عـمــان في لـقـاء
ثـقــافي  خالله تـوقـيع مـجـمــوعـتـهـا الـشـعـريـة (عـروس

الرماد) الصادرة عن دار الغاية للنشر والتوزيع.
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ـــــهــــــرجـــــان يــــــعـــــنـى بـــــاألفالم ا
السينـمائية العـراقية التي تعرض
ـتـد اربـعة ألول مـرة لـلـجـمـهـور و
ايـام تتـنافس بـها مـجمـوعة كـبيرة
من األفالم الـروائيـة و الـقصـيرة و
سـنـحـتفي ونـكـرم أيـضا مـجـمـوعة

من السينمائي . . 
هـرجـان تـوقـيع كـتاب وسـيـشـهـد ا
ـــؤرخ ضـــيــاء الـــبـــيـــاتي والــذي ا
يـــتـــحــدث عـن ارشــفـــة اخملـــرجــ

السينمائي ).
×وعـن جلـنـة الـتـحـكـيم و اجلـوائـز
ـعـدة لـلـفـائـزين قـال صـالـح وفـقا ا
لــتــقـريــر نــشـر فـي صـفــحــة دائـرة
ـسرح فـي (فيـسـبوك) الـسـيـنمـا وا

في الــعـالـم عـمــومـا والــســيـنــمـا
الـعـراقيـه باألخص .. الـى جانب
عـرض فــيـلم تــسـجــيـلي قــصـيـر
ــهــرجــانــات يـــســتــعــرض كـل ا
الــســيـنــمــائـيــة الــتي أقــامـتــهـا
الدائرة سابقا .. و هناك عرض
لسـبعة افالم روائـيه تسجـيليه
ـشـروع بـغداد قـصـيـرة تـعـود 
عاصـمة للـثقافـة العربـية  اما
ـهـرجان فـسـيشـهد اخـر ايام ا
عــــرض االفـالم الــــعـــــراقــــيــــة
الــروائـيــة والـتـي عـرضت في
ــهـرجــانـات داخل مـخــتـلف ا
الـعراق وسـتكـون لـها جـائزة

نقديه واحدة .

(جلان الـتحـكيم ستـكون بـرئاستي
و عـــضــويــة اخملــرج جـــمــال عــبــد
جـاسم .. والــفـنــان عـلي صــبـاح ..
والدكتـور مفيد الـذيب ..اما جوائز
ــهـرجـان فـسـتـكـون الفـضل ثالثـة ا
افالم وهي عبارة عن جوائز نقدية
تــصـنف كــمـا يــلي:مـبــلغ مـلــيـوني
ديـنار لـلفـيـلم الذي سـيحـصل على
ركـز االول . ومليـون وخمسـمائة ا
ألف ديــنـار لـلــفـيــلم الـذي ســيـفـوز
ــركـز الــثـاني  ومــلـيــون ديـنـار بـا

للمركز الثالث ).
وتـشـهـد ايـام الــسـيـنـمـا الـعـراقـيـة
عرض فيلم وثائقي للمخرج مهدي
صالح والذي يـتحدث عن السـينما
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لـتـقى االذاعي والتـلفـزيوني يتـواصل ا
ــثـقــفـ في بــاسـتــضــافـة الــفـنــانـ وا
جلساته الـتي تعقـد مساء كل ثالثاء في
مــقــر احتــاد االدبــاء والــكــتــاب بــقــاعــة
اجلـواهــري ويـتم تـكــر الـضـيـوف من
بـدع الـذي يـتحـدثون عن مـسيـرتهم ا
االبــداعـيــة  وفي احـدث جــلـســاته كـان
اجلــمـــهـــور عـــلى مـــوعـــد مع امـــســـيــة
ـيـاء بـدن ـيـة وحـواريـة لـلـفـنـانـة  تـكـر
الـتي عرفـهـا اجلمـهـور فنـانـة مسـرحـية
وتــــلـــفــــزيــــونـــيــــة جــــســـدت عــــددا من
الشخصيات في اعـمال درامية وسجلت
شهد الفني العراقي حضورا طيبا في ا
ــيـاء في ــلـتــقى احــتـفى بــالــفـنــانـة   ا
ـلـتـقى جـلـسـة ادارهـا وقـدمـهـا رئـيس ا
الفنان صالح الـصحن الذي قال ( اليوم
نــحــتــفي بــفـــنــانــة قــديــرة لــهــا صــوت
وحضور في االذاعة والـتلفـزيون وتفهم
ـشـهـد ولـها مـعـنى الـكـاميـرا وتـشـحن ا
ـياء حضـور في الـشاشـة انهـا الـفنـانة 
بدن ) وعن سيرتها الذاتية قال ( دخلت
بدن مـعـهد الـفـنون اجلـميـلـة بغـداد عام

 1984وعملت مع اساتذة ومخرج
عــده مــنـهم الــفــنـان حــيــدر مـنــعــثـر في
مسرحـية مـقام ابراهـيم وصفـية وكانت
الـشـرارة االولـى في مـسـيـرتــهـا الـفـنـيـة
ـسرحـيـة منـها بـعدهـا تـوالت االعمـال ا
سـور الــصـ  سن الـعــقل  كش مـلك 
ـتـنـبي من جـديـد لـتـنـتـقل الـعـابـرون وا
بعـدهـا الى الفن الـكـوميـدي في عدد من
ــيـاء ( لـقـد االعـمــال ) وتـقـول الــفـنـانـة 
عمـلت في التلـفزيـون بعدة اعـمال مـنها
مــنـاوي بــاشـا والــدهـانــة وفـدعــة ولـيل
الـــشـــتـــا واوتـــار ودمــــوع واخـــر عـــمل
مــســرحي كــان مــســرحــيــة عــربـانــة مع
اخملــرج عــمــاد مـحــمــد والــفـنــان عــزيـز
خيون بعدها توقفت عن التمثيل بسبب
مرضـي الذي اتـمـنى ان اجتاوز مـحـنته
واعاود نـشاطي الـتمـثيـلي ) واضافت (
ـــــدارس بـــــدايـــــاتي كــــــانت مـن خالل ا
ومراكـز الشـبـاب قبل ان الـتقي بـالفـنان
حـيـدر مـنـعـثـر اسـتـاذي ومـعـلـمي االول
واحـــبــبت الـــفن من خـالله وعــمـــلت مع
اسـمـاء فـنـيـة كـبـيـرة مـنـهـا سـهى سـالم
واســـيــا كــمـــال وســعـــد هــدابي وعــادل

عـــبــاس واخــريـن وكــانت جتـــربــتي في
ـيـة الـتي ـعـهـد مـهــمـة جـدا ثم االكـاد ا
كــان لــهـــا نــكــهـــة خــاصـــة حــيث بــدات
سـؤولـية تـتضـاعف واالعـمال تـتوالى ا
ـسـرحـيـة الـتي ومـثـلت بـسـور الـصـ ا
اعدها مهـمة في مسيـرتي وبدات اجسد
عدة شخصيات في اعمال اخرى ومثلت
في لـيـلـة مــوت شـاعـر مع الـفـنـان جـواد
الـــشــــكـــرجي وبـــاسم قـــهـــار واخـــرين 
ــســرح الــطـفـل وانـا وعــمــلت الــكــثــيــر 
بـطـبــيـعـتي اعـشق الــتـنـوع النه يـجـسـد
ــمــثل  وعــمــلت في ويــثــبـت حــضــور ا
الـكـومـيـديــا وهـو فن صـعب خـاصـة انه
يــعــتــمـد عــلى االرجتــال خــصــوصـا في
سرح وعـملت مع الراحل فـاضل خليل ا
في مسـرحيـة مواويل بـاب االغا وقدمت
سرح الـوطني وجسدت الول مرة على ا
دور الــرجـل الــشــقــاوة وشــارب اخلــمــر
وكــانت الـكــومــيـديــا تــسـري في دمي  )
واخـتـتـمـت بـالـقـول (انـا الـيـوم سـعـيـدة

جدا النني التقي بكم رغم مرضي )
داخالت من بعدها تـوالت الشهادات وا
قبل احلضور  الفنان عزيز خيون قال (
فـرحـة الـلـقـاء بـقـامات
عـــراقـــيـــة مـــهــمـــة في
ـــــســـــرح الــــعـــــراقي ا
اســتــطــاعت ان تــؤثــر
عـلى اجـيال مـرت وكل
جـيل يــقـدم اطــروحـته
مثل بـستـان فيه زهور
ـيــاء بـدن هـذه مـنــهـا 
الـــفــنـــانــة الــعـــراقــيــة
اسـتـطــاعت ان تـنـتـقل
بـ لـونـ تـراجـيـديـا
وكـومـيـديـا بـامـكـانـيـة
ـيـاء مـتــمـيــزه وجـيـل 
كن احلصول عليه ال
او تكـراره ) واضاف (
جتـــــربـــــة واحـــــدة مع
ــيـــاء في مــســـرحــيــة
عـــربـــانــة كـــان هـــنــاك
ياء في فنانـة اسمهـا 
الـبـروفـات كـان العـمل
فـــــيه تــــــراجـــــيـــــديـــــا
وكوميـديا كـانت تبني

ÊU e « –  …d¼UI «

صـريـة حنـان ترك ـمـثلـة ا كـشفت ا
ـسـلـسـلـها عـن الـصـورة الـدعـائـيـة 
ـقـرر عـرضه الــكـرتـوني اجلـديــد وا

قبل. وسم الرمضاني ا خالل ا
ونـشـرت الـصــورة عـبـر صـفــحـتـهـا
اخلاصة على أحـد مواقع التواصل
اإلجـتـماعـي معـلّـقةً عـلـيـها بـالـقول:

.( (نونة..قريباً
وقع االلكتروني الذي نشر واشار ا
اخلــبــر انه (كــانـت تـداولـت أخــبـار
مـــؤخــراً عـن تــراجع تـــرك عن قــرار
إعتزالها خاصةً بعد الصورة التي
نـــشـــرتــهـــا وظـــهــرت فـــيـــهــا داخل
ـــا دفع إســـتـــديـــو الـــتــســـجـــيل 
الـبعض إلى الـظن بـعودتـهـا للـعمل
الفني. ولـكن وتوضـيحاً لـلموضوع
نـفت تـرك هذه األخـبـار مـشـيرةً إلى
أن قــرار إعـتـزالــهـا لـيـس مـطـروحـا
لـلنـقاش مـن األساس وعن الـصورة
قــالـت: نــشــرت صــورة لي من أمــام
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