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حـتفـلت الفـنانة الـلبـنانـية إلـيسا بـإنتـهائـها
من تــسـجــيل أغــنــيـات ألــبــومـهــا اجلــديـد
ــقـرر والــذي يــتــضـمن 16 أغــنــيــة ومن ا

طرحه قريباً. 
ونـشـرت إلـيـسا عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عــلى أحــد مـواقـع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي
صـورة جمعـتها بـعدد من األصدقاء خالل
اإلحـتـفال وصـورة أخرى لـعـدد من قوالب
احلـلــوى وعـلّـقت بــالـقـول: (نـحـن نـحـتـفل
والـسـبـب هـو … تـسـجـيـل االلـبـوم اجلـديـد
انـتهى اخـيراً! 16 أغـنيـة جمـيلـة جديدة ال
شـاركتـها مـعكم قـريبا اسـتطـيع االنتـظار 

جدا).
ـصـري عـلـى صـعــيـد اخــر اكـد الــفـنــان ا
مـحمـد حمـاقي أنه يسـتعـد خلوض جتـربة
الـتمثيل حيث كشف حماقي عن تفاصيل
ـه.حمـاقي رد الـعـمل الـذي يـسـتـعـد لـتـقد
عــبــر حــسـابـه اخلــاص عـلـى أحـد مــواقع
الــتـواصل اإلجــتـمــاعي عــلى سـؤال وجّه
الـيه من أحد متابعيه حول العمل حيث
كـتب حـمـاقـي الـتـالي)هـيـكـون فـيـلم
مش مـسـلـسل وهـنبـدأ نـشـتغل
عــلـــيه بـــعــد نـــزول األلــبــوم).
ويــطل حــمــاقي حــالــيـاً في
بـرنامج (ذا فويس) حيث
يـــــشــــــارك فـي جلــــــنـــــة
حتـــكـــيـــمـه الى جـــانب
الــفــنــانــة الـــلــبــنــانــيــة
إلـــيـــســـا والـــفـــنـــانـــة
اإلمـــــاراتـــــيـــــة أحالم
والـــفــنـــان الـــلـــبــنـــاني

عاصي احلالن.

{ لــوس اجنـــلــوس –
وكــــاالت - لـم تــــســــلم
عــــــــارضـــــــة األزيـــــــاء
األمــريـــكــيـــة جــيــجي
حـديــد من تـعـلــيـقـات
اجلـــــمـــــهـــــور الـــــتي
نـالـتـهـا بـسـبب آخـر
جلسة تصوير لها.
حــديـد ظــهــرت عـلى
غالف الـنـسـخـة اإليـطـالـيـة من
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ــصــري يــشـارك فـي  بـطــولــة فــيــلم (بــراءة ريـا ــمــثل ا ا
ئة من وسكـينة) والذى إنتـهى صناعه من تصوير 30 بـا
أحــداثه مـــا بــ مـــديــنــة اإلنـــتــاج اإلعـالمي ومــحـــافــظــة

وتشارك في بطولته منة فضالي. اإلسكندرية
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رئـيس قـسم عـلم النـفس في كـلـيـة االداب بـجامـعـة بـغداد
ضــيــفــته صــبــاح امـس االثــنــ دار ثـقــافــة االطــفــال في

محاضرة بعنوان (اثار اخملدرات على االطفال).
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الــكـاتـبــة الـعـراقــيـة مـؤلــفـة روايـة
ســاعــة بــغــداد ضــيــفــتــهــا قــنــاة
(الــشـرقــيــة) مــســاء امس االحـد
ضـمن برنـامج (اطـراف احلديث)
ــعـده ومــقــدمه االعالمي مــجــيـد

السامرائي  ويعاد تقد البرنامج مساء غد الثالثاء.
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ـســلـسل الــعـربي ـمــثل الـعــراقي يــشـارك في بــطـولــة ا ا
ـؤلفه مـحمـد ديـاب ومخـرجه محـمود (الـسهـام اخلـارقة) 
ــصــري شـــريف سالمــة كــامـل ويــشــارك في تـــمــثــيـــله ا

والتونسي هاني عادل.
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ـصـري  انـتــهى من تـصـويـر دوره في مـسـلـسل ـمـثل ا ا
(ربع رومي) مـع اخملــرج مــعــتــز الــتـــوني والــذي ســيــتم

عرضه في شهر رمضان.
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ربـعات ضع في ا

الـــفــارغــة االرقــام

الــضــروريــة حـتى

حتـــــــــصل عـــــــــلى

ــطـلـوبـة الــنـتـائج ا

أفــقـــيــا ورأســـيــا.
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اخلـارج) يتم تسـليط الـضوء على (جـمعيـة عربيـة للثـقافة بـرعاية
طـبـيب عـراقي في مقـاطـعة ويـلـز الـبريـطـانيـة).وفي حـقل (اسرار)
ـــرواني اســرار رائـــعــته الـــتي مألت الــدنـــيــا: ال احب يـــكــشف (ا

احلديث عن ليلى!). 
ـظـهـر وضم الـعـدد مـقـاالت واعـمـدة عـدة مـنـهـا (فـنـدق االسـرار ) 
ستـقبل) لياس خضـير البياتي و(احلب مـحمد صالح و(هـندسة ا
.. هل هـو نوع واحد او انواع?) و(عـباءة الليل) لـسعاد اجلزائري
و ( حـقـائب وحـسرات عـلى أبـواب فـينـيـسـا !) لطه جـزاع و(هـكذا
اذا لم اصـبـحت اعظـم ناقـد!) حلـمزة مـصـطفى و ( عـبـد النـاصـر 
يـزر العراق) لعبـداللطيف السـعدون و(من اسرار الكتـابة) لصباح

الالمي . 

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
ـيــة (سـانـدرا ـمــثـلــة الـعــا خــرجت ا
بـــولــوك  53)عـــامـــاً) عن صــمـــتـــهــا
وكشفت تـفاصيل تعـرضها لـلتحرش
اجلـــنـــسي عــنـــدمــا كـــانت في عـــمــر
الـ.16وجاء حديث بـولوك هذا ضمن
مـقــابـلـة لــهـا مع مـجــلـة (ان سـتـايل)
حيث قالت: (حدثت الـواقعة وأنا في
عمر الـ 16وشعـرت حيـنهـا بالـعجز
وفكرت بالـتحدث حول األمـر ولكنني
تـســاءلت هل سـيـصــدقـني أحـد ? في
ذلـك الــــــــوقـت كـــــــــانـت اإلجــــــــابــــــــة
ال).وأضـافت( حتـى وقت قريـب كانت
الــضـــحــيــة هي من تــتــعــرض لــلــوم

وليس اجلاني). 
وكـانـت بـولـوك مـن أوائل الـنــجـمـات
في هـولـيـوود الـلواتـي أعلـنّ دعمـهنّ

ز اب) حلـمـلـتي (مي تـو) و (تـا
الـلـتـ أقـيـمـتـا لـلـوقـوف ضـدّ
اإلعـتـداءات اجلــنـسـيـة الـتي
حــــــصـــــلت فـي كـــــوالـــــيس
هـولـيـوود والتـي شجـعت
الــكـثــيــر من الــنـجــمـات
لــلــبــوح عن مــا حـدث

. معهنّ
ولـهـذا كـانت
تــــبـــــرعت
بـــولــوك
ــــبــــلغ
500
ألــــــــــــــف

ــز اب). وقـالت دوالر حلــمـلــة (تــا
(من واجــبـنــا فــعل مـا بــوسـعــنـا
ــكـنــني الـقـول لــلـمـســاعـدة 
بأنه ال يوجد شخص واحد
أعـــرفـه لم يـــخـــتـــبـــر اي
شــــــكـل مـن أشــــــكـــــال
التحـرش أو يعرف
شــــخــــصــــا مـــر
بهذه الـتجربة

ـــــــة). ـــــــؤ ا
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى  ا
ي كر خنـجر مساء بالفنـان واالكاد
اضي عـلى قاعـة اجلواهري الثالثـاء ا
في االحتــاد الـعــام لالدبـاء والــكـتـاب 
ادار اجللـسة اخملـرج علي حـنون الذي
قال في بدايـة اجللسـة ( نحتـفي اليوم
بهـرم وعمـود واستـاذ وفنـان مبدع في
ــســرح حـــتى وصل الى تــخــصـــصه ا
ارض الـضـبـاب لـيـنـال الـدكـتوراه بـفن
الــكـومـيـديـا الـذي هـو اصـعب الـفـنـون
ــسـرحــيـة )  وفـي عـرض مــفـصل عن ا
جتـربته االبـداعيـة والفـنيـة استـعرض
حــنــون في بــدايـة اجلــلــســة الــســيـرة
الـذاتـيــة لـلـمـحـتـفى به واهم اجنـازاته
واجلــوائــز الـتي حــصل عــلـيــهـا داخل
وخارج الـعـراق قائال ( احملـتفى به من
مواليد 1970 استاذ في مـعهد الـفنون
سـرح مـدير مـهـرجان اجلـمـيلـة قـسم ا
مـسـرح الـشـارع الـدولي  حـاصل عـلى
شهادة بكالوريوس فنون مسرحية من
جـامـعة بـغـداد  ودكـتوراه فـلـسـفة في
الفـنون بـجامـعة بـغداد  – من مؤلـفاته
فلسفة الـضحك ونظرية الـكوميديا في
ـمثل في اعمـال شكـسبـير  –تقـنـيات ا

اعمال موليير ولغة الصمت في مسرح
صالح الــقــصب  مـثل فـي الـعــديـد من
ـسـرحــيـة مـنــهـا مـســرحـيـة االعـمــال ا
الـصـخـرة اخـراج سـامي عـبـد احلـمـيد
وكـــيـــلــو بـــاتـــرا اخــراج ســـامي عـــبــد
احلـمـيـد وايـضـا مـسـرحـيـة الـسـنـدباد
ومــســرحـيــة الــلــعــبــة اخـراج الــراحل
فاضل خـليل وعـمل مسـاعد مـخرج في
مـسـرحيـة كـلـكـامش مع اخملـرج سامي
عــبـــد احلـــمـــيـــد واخــرج مـــســـرحـــيــة
الصندوق ومسرحـيات  الليره غربة 
الطـيب واالخر  ومســــــرحية الـهجرة
ومـــســرحـــيــة الـــنــبـــوءة  وشــارك في
ـســرحــيـة في ـونــدرامــا ا مـهــرجــان ا
الـــكـــويت ومـــهـــرجـــان صـــور الـــدولي
بـلـبـنــان ومـهـرجـان الـطــفـولـة الـعـربي

بتونس ومهرجان شليفد ) .
وحتــدث خــنــجــر عـن مــســيــرته قــائال
(مـسـيرتـي الفـنـية واالبـداعـيـة متـخـمة
فعـملت مع الـفنـان سامي عـبد احلـميد
اكـثر من 20 عـمال مـسـرحـيـا وتـعـلمت
ــســـرح والــفـن وان افــضل مــنه حـب ا
ــتــبــادل مع شــيئ في حــيــاتـه احلب ا
اســاتــذتـه وطــلــبــتـه وهم رصــيــده في
احليـاة وكتب عن مـسرحـياتي اطاريح
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رئيس اجملـمع العلمي العراقي صدر له عن مـطبعة العهد
بـبـغـداد اجلزء الـثـاني من كـتـاب (في رحـاب الـقـلم) ويقع

في 338 صفحة من القطع الكبير.

القاص االردني تضيفه مكتبة عبد احلميد شومان العامة
ضـمن أسـبـوع جـبل عـمّـان الـثـقـافي بـحـفل تـوقـيع روايـة

قبل. (سيدات احلواس اخلمس) مساء األربعاء ا

القـاص االردني احـتفى به كـاليـري (آرب آرت) بـالتـعاون
مع فرع رابطـة الكتـاب األردني ومـجموعـة الدار للـثقافة
ــاضي وسـط حـضــور من والــفــنــون مــسـاء األربــعــاء ا

. هتم ثقف وا ا
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ـؤســسـات االعالمــيـة والــثـقــافـيـة في الـوقت الــذي تـمــنـيــنـا ان حتـتــفل ا
بالذكرى 62 لتاسيس اول تلفـزيون عربي راى النور في صـبيحة الثاني
من ايــار عـام 1956 واعــد في ذات الــيــوم الـذي تــزامـن مع احــتــفـاالت
نطقة لك فيصل الثاني مـنهاجا احتفالـيا رائعا  العراقي بعيـد ميالد ا
ناسبـت الكبيرت  نعم وصار هذا اليوم يوما كانة ا الصاحلية يليق 
ـؤسسـة الـعامـة لالذاعـة والـتلـفـزيون ويـعدون تقـلـيديـا حتـتفل به كـوادر ا
ـبدعـ ويـستـذكـرون الراحـل  منـهـاجا حـافال ويـكرمـون فيه الـرواد وا
وبـعـد سـقـوط النـظـام الـسـابـق عام 2003 تـقـلص مـنـهـاج االحـتـفال اذا
ـنـاسـبـة واحـتـفــلـوا بـهـا وحـالـهـا حـال اذاعـة بـغـداد وصـوت مـاتـذكـروا ا
ـنظمـات واجلمـعيات اجلماهـير الـتي تمـر مرور الكـرام باسـتثنـاء بعض ا
ناسبة وان كان خجوال  وهذا لتقيات التي تبادر في اقامة احتفال با وا
ـتابع يـنتـظر الـفضـائيـات العـراقيـة واولهـا تلـفزيون ـشاهد ا العـام كان ا
العراق في ان يـبادر باقـامة احتـفال ضـخم يليق بـتاريخ التـلفزيـون وتعد
هم وتـكر منـهـاجا يـضيـفـون فيه رواد الـتـلفـزيـون وعوائـلـهم ويتم تـكـر
ـؤسسـ والرواد الـذين قدمـوا عصـارة جهـودهم الستـمرار الراحـل وا
ـشاهـد خـاب عـنـدمـا لم يـجد بث الـتلـفـزيـون بـاجـمل صـورة  لـكن امل ا
ناسبة شاهدين احـتفاءً با تهاني وبرامج واحتفاالت مبـاشرة تنقل الى ا
ناسبة ومـناسبات اخرى كعيد تاسيس اذاعة  والاعلم اسباب تهميش ا
صـوت اجلـمـاهـيـر وعــدوهـا من ابـواق الـنـظـام الــسـابق  عـلـمـا ان كـافـة
رئيـة منـها لهـا تاريخ تـاسيس قبل سـموعـة وا وسائل االعالم وخاصـة ا
عـشـرات االعــوام الـتي ســبـقت تـســلم الـنـظــام الـسـابـق زمـام احلـكم في
الـعـراق  نـعم لـتـلفـزيـون الـعـراق هـيـبـة رائـعـة ومـكـانـة مـرمـوقـة تـصدرت
ذيـعـ وانتـجت مـئات محـطـات الوطن الـعـربي كـافة وخـرجت عـشـرات ا
البـرامج واالعمـال التـلـفزيـونيـة واستـقبـلت الـعشـرات من العـرب بدورات
ناسـبة الـتي كنا نـحتـفل بها تلفـزيونـية واذاعيـة  وحقـا اننا نـتالم عـلى ا
نـاسـبـة مرور كل عـام بحـفل يـلـيق بـعامـلـيـهـا ومشـاهـديـها والـيـوم تـمـر ا
اسي  الكرام بالرغم من ان احتفالها تـعدى العيد الذهبي ويقترب من ا
اليسعنا اال ان نـحيي مالكات ورواد التلـفزيون العريق ونـترحم للراحل

مــنــهم ونــتــمــنى الــصــحــة والــعــافــيــة لـلــذيـن مــازالـوا
يــتــواصــلـــون ســواء في اروقــة الــتـــلــفــزيــون ام في
ـيـة ومـبارك احملـطات الـتـلـفـزيـونـيـة الـعربـيـة ام الـعـا
لــلــمــشــاهــدين تــاســيس اول تــلــفــزيــون في الــوطن

العربي.

يـة (فوج) وهي ـوضـة العـا مجـلة ا
بـــبــشــرة ســمـــراء وهــذا مــا أغــضب
ــتـابــعــ عـبــر مـواقع الــعـديــد من ا

التواصل االجتماعي.
ــسـتـاءة من وتـنــوعت ردود الـفـعل ا
جـيـجي حـديــد حـيث أنّ الـبـعض لم
يــعــرفـهــا أسـاســاً بـســبب بــشـرتــهـا
ـــاكـــيــاج الـــذي أخــفى الـــســوداء وا
مالمـــحــــهـــا ومـــا بـــ اتــــهـــامـــهـــا
بــــالـــعـــنـــصـــريـــة واإلشـــارة إلى أن

إطاللتهـا (مسيـئة ألصحـاب البشرة
السمراء). 

لذلك اعتذرت حديد جلمهورها عبر
حـسـابـهـا اخلـاص علـى أحد مـواقع
الــتــواصل االجــتــمـاعـي وأكـدت أن
هذا يرجع إلى طـليهـا بدرجة كـبيرة
مـن الــبـــرونــز في يـــوم الــتـــصــويــر

الفوتوغرافي. 
وعـادت لـتـحـذف صـورة الـغالف من

على حسابها.

عن مـؤسسـة بابل لالعالم صـدر عدد جـديد من (دنـيا) وهي مـجلة
ثـقافية فنـية اجتماعـية عامة يرأس حتـريرها االعالمي زيد احللي
الــذي عـنـون افــتـتــاحـيـتـه بـ (مـقـدمــو بـرامج احلــوارات .. اعـتـذر
مـنكم).وضم العدد مواضيع متعددة مـنها استطالع بعنوان (ح
يــعــمل الـزوجــان في مــكــان واحـد) وهــنــاك تـقــريــر عن (الــطـابع
الـبـريدي.. سـفـير مـتـجول في الـعـالم) وفي حقل اراء هـنـاك بحث
ـرأة بـ سـنـدان الـزوج ومـطـرقة عن اجـابـة لـلـتـسـاؤل الـتـالي ( ا
وكـتب منـذر احلـسـني في حقل ( االهل.. فـأين الـذات االنـسانـيـة?)
ـلـوك) عن ( مـلك الـبــحـرين والـكـبـاب والــقـيـمـر الـعـراقي) دنـيــا ا
وكـانت (جتـربـة حيـاة) هي مـوضوع الـغالف و مـحـورها (كـلـوديا
).وفي حقل (عراقيو كاردينالي دون اي حن في ميالدها الثمان

الـــــشـــــاعـــــر عـــــمـــــر
الـــــــســــــراي و
الـــــــتــــــــــقــــــاط
الــــــــــصـــــــــور
الـــتــذكــاريــة
مــــــــــــــــــــــــع
احملــتـفى

به .

ـاجـستـيـر والـدكتـوراه وجتـربتي في ا
في مــســرحــيــة الــنــبــؤه هي اول عــمل
كـالســيــكي يـــشــهــده مــعـــهــد الــفــنــون
اجلـميـلة وبـشهـادة الكـبيـر سامي عـبد
احلميـد ) واضاف (عند
ذهــابي الـى لــنــدن بــعـد
الدكـتوراه كـان  لدراسة
يا فن الكـوميـديا اكـاد
كــــونـــهـــا لم تـــدرس في
اجلــامــعــات الــعــراقــيـة
وحـاليـا اسـتـعد لـتـقد
عـمل مسـرحي كـومـيدي
ـــــــــســـــــــرح الزاحـــــــــة ا

التجاري) .
بعدها توالت الشهادات
ــــــداخالت مـن قــــــبل وا
زمالئـه وطالبه ومـــنــهم
الــفـنـان بـهــاء الـشـمـري
الذي قـال ( كر خـنجر
ظـــــاهــــرة مــــهـــــمــــة في
سـرح الـعراقي تـاليـفا ا

تــمـــكن ان يــعــرف مــعــهــد واخــراجــا 
الـــفــنــون اجلــمــيــلـــة عــربــيــا ودولــيــا
ــسـتـقـبل وذاكــرته االخـراجـيــة تـقـرأ ا
سـرحيـة االن تدرس دائمـا وجتربـته ا
ـاجسـتـير وعـليـنا ان نـوثقـها لـطلـبة ا

كونها جتربة جمالية مهمة).
وشــهـادات اخــرى قـدمت في اجلــلـسـة
مـنـهـا الحـد طـلـبـته فـي مـعـهـد الـفـنون
اجلميلة عامر علي الذي اكد (انه االب
واالخ والـــصـــديق جلـــمــيـع الــطـــلـــبــة
وتـعـلمـنا مـنه الـكثـيـر وجعـلـنا نـعشق
ــسـرح ويـشـد عـلى مــانـقـدمه ويـؤكـد ا
مــهـــاراتــنــا). واشــاد الـــطــالب يــاســر
ســــداوي بـــدور اســــتـــاذه في اكــــمـــال
ـية مؤكـدا (ان جميع دراسته االكـــاد
الـطلـبـة يفـتخـرون بـاستـاذهم كر

خنجر كاب وصديق ومعلم). 
وفي خـتــام اجلـلـسـة  تـكـر
احملــتــفى به بــدرع اجلــواهـري

قـــدــــــــــــــمـه الــــــشـــاعـــر ابـــراهـــيم
اخلـــيـــاط وقـالدة االبـــداع قـــدمـــهـــا

القلب يريد منك امور ال يطيعها عقلك اترك 
لقلبك االختيار اليوم 
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قد تواجهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول 
جتنب اية مواجهة او مشكلة.
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ــفـرطــة تــرهق االعــصــاب عــلـيك ان اجلــديــة ا
رح .رقم احلظ.9 تتمتع ببعض ا
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تـمتع بـالثقـة لكي تـبني مـستقـبلك الـذي تريده
بعيدا عن كل ضغط او اكتئاب .
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ـن حـولك. حـان الــوقت لـبـعض تــرقّب غـيـرة 
اجلدّية اليوم .
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هـنـاك من يـقـولـون أنك عـنـيـد و يـعـتـبرون ذلك
شيئاً سلبياً  حاول محاورتهم.
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كن أن تتغلّب على حب  برهن بأنّك 
االمتالك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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ال تـكن مُتفاجـئاً إذا تغيـرت آراء البعض . فقط
حاول ان تتفهم رِأي اآلخرين.
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فــكّـــر بــهــدوء بــعـــيــداً عن تــعــقـــيــدات الــعــمل
يوم السعد االربعاء. وضغوطه 
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كن عـفـويـا صـريـحـا و مـبـاشـرا قـدر االمـكان و
ابتعد عن التملق و الكذب .
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همة تاتي بشـكل غير متوقع. العمل الـقرارت ا
في وضع الركود االن.
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ال حتــاول ان تــكــون انــطــوائــيــا الــيــوم احلب
بحاجة الى حترك اجتماعي .
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