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وبــريـســتـول  لــيـخــتــتـمن اجلــولـة في
ــبــلي في لــنــدن.وقــال بــيـان مــلــعب و
صادر عن الفـرقة (إن فـيكتـوريا بيـكهام
- الـتي تـقـدر قـيـمـة شـركـتـهـا لـتـصمـيم
ـالي اجلـنـيهـات- لن تـشارك األزياء 

{ لـــــنــــدن  –وكـــــاالت - أعـــــلن فـــــريق
ســبـايس غــيـرلــز عن عــودته لـلــجـوالت
الــغـــنــائـــيــة وســـيــبـــدأ بــجـــولــة داخل
ــقــبل دون بـــريــطــانـــيــا في حــزيـــران ا
فـيــكـتـوريـا بــيـكـهـام.ونــشـرت عـضـوات
ا بانتون الفريق ميالني شيـزولم وإ
وجــــيــــري هـــورنــــو ومـــيـالني بـــراون
تسجيال مصـورا على وسائل التواصل
االجـتـمـاعي يـؤكـد عـودتـهن مـعـاً لـعـالم

الغناء.
عــامــا وكـــان الــفـــريق ظــهـــر مــنــذ  23 
وحــقـقت أغــانـيـه شـهــرة حـول الــعـالم
وتركت جيري هورنر الفرقة عام 1998
وأدت بـــقـــيـــة الـــفـــتـــيـــات مـــعـــاً حـــتى
انــفــصـالــهن فـي عـام 2000. وســتــبـدأ
جـولـة الـفـرقـة من مـانـشـسـتـر في األول
من حزيران وستقيم الفرقة حفالت في
كـــوفــــنـــتـــري وســــنـــدرالنــــد وإدنـــبـــره
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جولتهن الغـنائية) مضـيفة (أعلم أنهن
سـيـقـدمن عــروضـاً رائـعـة يـسـتـمع بـهـا

عجب بهن). جميع ا
وكانت ميل بي أعـلنت األحد عن الـقيام
ـية مضيـفة (أنها ما بجولة غـنائية عا
ـشاركـة فيـكتـوريا بـيكـهام تزال تـأمل 
فـي بـــعـض هـــذه احلــــفالت).وأضــــافت
(نــحن األربــعــة أكــدنـا مــشــاركــتــنـا في
اجلولة الغنـائية وقد تشـارك فيكتوريا
الحـــقــاً) مـــوضــحـــة (أنه ســيـــكــون من
ؤسف عدم مـشاركتـها).وفي األسبوع ا
اضي كـانت مـيل ارتدت قـناعـاً لوجه ا
فـيـكتـوريـا بـيـكهـام وحـمـلت الفـتـة كتب
عليها (لن أشارك في اجلولة الغنائية)
ورافـقـهـا صـديق لـهـا كـان يـضع قـنـاعـاً
لـديـفـيد بـيـكـهـام ويحـمل الفـتـة مـكـتوب
عــلــيـــهــا (أرجــوك أرجــوك شــاركي في
اجلولـة من أجل سـبايس غـيرلـز).ولدى

في اجلــولـة الـغــنـائـيــة لـلـفـرقــة بـسـبب
ارتـبـاطــات الـعـمل).وقـالـت بـيـكـهـام في
بيان لـها (مشـاركتي في سبـايس غيرلز
كــان جـزءاً مــهـمــاً في حــيـاتي وأتــمـنى
لـلـفتـيـات الـكـثـيـر من احلب والـفرح في

سـؤال ميل عـن رد فعل بـيـكـهـام أجابت
(اعتقدت أن األمر سيـكون مضحكاً إال
أنه في الـوقت نــفـسه أكـدت أن هـنـاك
عـالقـــــــــة حـب وكـــــــــراهـــــــــيـــــــــة مع
فـــيــكــتــوريــا).وقــالت غــيــري بــعــد
اإلعالن عـن مــــــوعـــــــد اجلــــــولــــــة
الـغنـائيـة (أنـا متـحـمسـة لـلغـاية
فـنـحن نحـتـفل مـعـاً بـقـوة احتاد
الـفـتـيـات مـع مـعـجـبـيـنـا ونـحن
نــــرحب بـــــاجلــــمــــيـع).وكــــانت
عـــضــوات الـــفــريق اخلـــمــســة
نـشـرن صـورة لـهن في شـبـاط
يـؤكــدن فـيـهـا الــعـمل مـجـددا

على مشاريع مستقبلية.
وكان آخـر حفل غـنائي ظـهر
فـــيـه الـــفـــريـق كـــامالً خالل
ـبـيـة افـتـتــاح األلـعـاب األو

في لندن عام.2012
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مديـر عام دائرة الفنون الـعامة العراقـية حضر السبت
ـاضـي افـتــتــاح مـعــرض اخلــزف الــعـراقي (حــكــايـا ا
) في قــاعـات جــمـعــيـة الــفـنــانـ الــتـشــكـيــلـيـ الــطـ

العراقي .
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االعالمي الــعــراقي تــلــقى تــعــازي زمالئـه لـوفــاة عــمه
محمود سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.

Íd  VM¹“

االعالمـــيــــة الـــعـــراقــــيـــة الـــقت
مـــحــاضــرة فـي ورشــة حتــريــر
اخلـبـر الــتي اقـيـمـت في الـبـيت
ــديــنــة الــصــدر في الــثــقــافي 

بغداد.
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مـــــثـلـة االردنـيـة ضـيفـتـهـا الـثالثـاء رابـطة الـكـاتـبـة وا
الكـتاب االردنـي  في مـحاضـرة بعـنوان (حـياتي ب
ي أحــمـد الـتــعــلـيم والــتــمـثــيل) وادار احلــوار االكـاد

ماضي.
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الـفـنـان السـوري اطـلق أغـنـية جـديـدة شـبـابيـة بـعـنوان
(حكـيـاتِـك طَـرب) كـلـمات الـكـاتـب إيـهـاب روزا وأحلان
مـحـمـد الــنـابـلــسي ويـتـحـضــر لـتـسـجــيل عـمل خـاص

يالد اجمليد. ناسبة عيد ا
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أسـتـاذ الـعــلـوم الـسـيــاسـيـة في اجلــامـعـة الـهــاشـمـيـة
باالردن  ضـيفته الـثالثاء اجلـمعيـة الفلـسفيـة األردنية

في محاضرة بعنوان (هيكل... مثقف من السلطة). 
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وكيل وزارة الـثقـافة لـشؤون الـسيـاحة واآلثـارالعـراقية
ـيـنا افتـتح االحـد  الـدورة العـراقـية ضـمن مـشروع أ
ـواقع األثريـة في الشرق األوسط الـذي يعنى بـتوثيق ا

وشمال أفريقيا .
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مـثلة السورية تشارك في السلسلة الكوميدية (مرايا ا
2019) بــعــدمـا كــانت افــتــتــحت مــسـيــرتــهــا الـفــنــيـة

بهاعبر(مرايا 2011).
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ـسـلـسل وقــالت (أنه كـان هـنـاك بـعض ا
االتصـاالت سـابـقًا بـخـصوصه إال انه لم
يـصلـهـا أي ورق أو نص لـقـراءته ولذلك
فــأي أخــبـار تُــنــشــر عن مـشــاركــتــهـا في
الـعمل هي مـجـرد إشـاعات ال أسـاس لـها
من الـصـحة).ويـتـرقب اجلـمـهـور الـعربي
عـامــة والـسـوري خـاصــة بـلـهـفــة كـبـيـرة
ـقبـل بسـبب عـرض الـعـمل في رمـضـان ا
شارك فيه ضخامة اإلنتاج والـنجوم ا
حـيث يـشـهـد العـمل عـودة الـفـنـان جـمال
سـلــيـمـان لـلـدرامـا الــسـوريـة بـعـد غـيـاب
طويل كما ويشهد العمل مشاركة أسماء

كبيرة من أبرز النجوم.
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ابرز جنوم الـفن السـوري يجتـمعون في
مــســلــسل احلــرمــلك من بــيــنــهم ســلـوم
حداد باسم ياخور بـاسل خياط جمال
ســــلــــيـــمــــان سـالفـــة مــــعــــمــــار فـــادي
صبيح.باإلضافـة للفنانـة نادين والفنانة
الــشـابــة هــبـة نــور والـتـي سـتــعـود إلى
الـدرامــا بـعــد غـيــاب طـويل وصل إلى 4
ســنـوات بــاإلضـافــة إلى جــيـني اســبـر
سلسل معتصم النهار.وسـيتم تصوير ا
بــ لـبــنــان واإلمـارات وهــو من تــألـيف
مـثلة سلـيمان عـبدالعـزيز هـذا وكانت ا
أمل عـرفـة قـد نفت  خـبـر مـشـاركـتـها في

تتعـرف على أساليب جديدة لتطوير مهارات االتصال
الفعال لديك .
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ـقبل. تمتع ادي يـتحسن مع بدايـة الشهر ا الوضع ا
هذه الفترة باجنازاتك.
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البـد أن تــنـتـبه من فـقـد عــمـلك فـجـأة اال ان األحـوال
قبل تتبدل الشهر ا

—u¦ «

تشعـر بتعب وإرهاق نـتيجـة عدم استقـرارك النفسى
ارسة رياضة . حتتاج إلى 
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الـوقت يـحـتاج مـنك الـكـثـيـر من احلـكمـة. وسـيـسـتـقر
ادى رقم احلظ 9. الوضع ا
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ـشى لتـجـديـد طاقـتك اإليـجابـيـة.يوم عـلـيك بـرياضـة ا
السعد الثالثاء.
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قد تـشـعر بـأنك ال تـستـطـيع فهم احـتـياجـات شـريكك
فى احلياة.
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عـليك أن تـتخلص من االسـتبـداد وأن تتحـلى باللـيونة
فى التعامل مع الغير.
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تشعـر بضغوط وعدم استقرار داخلى فاحرص على
عدم الدخول فى مشاحنات.

bÝô«

ـيــزا يــنـال إعــجـاب رؤســائك وتــمـيل تــؤدى عــمال 
دائما للتعلم والتجديد .

Ë«b «

جتنب اتخاذ قرارات مصيرية فى الوقت احلالى يوم
السعد االربعاء.
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عـلـيك االستـفادة من أخـطائك اذ ان ذلك يـعود عـليك
رجوة. بالفائدة ا

 u(«
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ــنـاسب داخل الـكـلــمـات لــهـا مـكــانـهـا ا
الـدوائـر اعــد تـرتــيـبـهــا بـشـكـل صـحـيح
فقودة: لتتمكن من العثور على الكلمة ا
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- اجـــنــاس- الـــســلـــطـــة- لــيف- فــطـــ
السورية  –حسام  –اعتدال  –معادلة
 –الــهــاجـري  –اولــبـرال  –رومـاني –

ديانات  –نيروبي  –فكتوريا  –جياد –
ودائع  –ماعون  –نواة  –مهره  –حليم

 –مأربي  –لورد.
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ــطــربـــة اديــبــة عـالقــتــهــا تــلــخـص ا
ـوسـيقى ـوسـيـقى والـغـنـاء (بـان ا بـا

جـزء من احـشائـهـا بـالوجـود) وتـقول
ـــكـــنــــني جتـــريـب اي احـــســـاس (ال
انـــســــاني فــــرحـــا او حــــزنـــا دون ان

وسيقى) . يحيلني الى الغناء وا
( الـزمـان ) الـتـقـتـهـا ومـعـهـا كـان هذا

احلوار: 
{ ماهو جديدك من االعمال الغنائية?

- ســجــلت مــؤخــرا اغــنــيــتــ االولى
بـعنـوان (ماجـوز مـنك) كلـمات صـبيح
حسن واحلـان علـي سرجـان والثـانية
بـعنـوان (كلهـم يرحـولك فدوه) كـلمات

واحلان يوسف نصار.
{ لنتحدث على بداياتك في الفن ?

- قــدمت الى بــغـداد وعــمـري كـان 15
عـامـا من مـديـنـة بـعـقـوبـة الـتي كـانت
تــمــتـاز بــالــنــقــاء في مــجــال الــغــنـاء
االصـــيل وعــنـــدمــا جــئـت الى بــغــداد
ــديــنــة وبــنــاؤهـا صــدمــني صــخـب ا
الــصــامت لـذا قــررت ان احتـاور
مع نــفـسي وكــان احلـوار عـلى
شــكل احلـان وغـنــاء والـرغـبـة
اجلــــادة فـي احلــــضـــــور الى
االذاعـة والــتـلــفـزيــون وكـان
مـبـنــاهـا قـريـبــا من سـكـني

اصبح الشئ ولكـنه يسري في عروقي
كـالـدم وحـلـمـي مـنـذ الـصـغـر ان اكون
فنانـــة مشهورة واحلمد لله اجلمهور

يقرر ان كنت جنحت او اخفقت .
{ ماهي مواصفات االغنية الناجحة ?

ـيــز الـفـنــان سـواء كـان - ان اهم مـا
مـطـربـا او مـلحـنـا او شـاعـرا عـليه ان
يـحـمل الـهويـة الـفنـيـة واالغنـيـة التي
حتـمل ب طـياتـها الـتراث والـفلـكلور

االصيل .
ـاذا اغــنـيــة الـيــوم تـخــلـو مـن الـعــاطـفـة  }

الوجدانية ?
- اهم جـــانب في اغــنـــيــة الــيــوم هــو
لالســــف هــــو ان بـــــعـض كـــــتــــاب
االغنية فقدوا ذاكرتهم العاطفية
بــــــســـــــبب غـــــــيــــــاب احلس
الـــــوجـــــداني الـــــصــــادق

ـثقف والشـاعر ا
يـــــــــــاخــــــــــذ
ويـــــــعـــــــطي
ــــومــــة لــــد
الــــــــــعـالقـــــــــة

الـعـاطفـيـة وهو اليـتـوفر االن
في اغاني اليوم.

عام 1979 انـتمـيت الى فـرقة االنـشاد
العـراقـيـة بـعنـاويـنـهـا الكـبـيـرة والتي
كــان يـديـرهـا الـفـنـان روحي اخلـمـاش
ـوشـحـات مع فـنـانـ اخرين مـدرس ا
مـنـهم الـراحل عـبـاس جـمـيل ومـحـمـد
نــــــوشي وفــــــاروق هالل وكـل هـــــوالء
صقلوا مـوهبتي عنـدما احسست اني
قادرة على ان انفرد من السرب فقررت
ان اغـني لــلـراحل طــالب الـقــره غـولي
اغـــنــيـــة ويه الــهـــوى والــنـــاس كــالت
واحـباب  وهـذا الفـنـان الذي اكـتشف
خـصـائص اجلمـال في صـوتي وهـكذا
انــطـــــــــلــقت كـــصــوت جـــمــيـل حــقق
الــنـجـاح واثـار تــسـاؤالت عـدة والـذي
تــــرافق مع ظــــهــــور اصــــوات اخــــرى
بــعـدهــا قـررت تــوسـيع نــطـاق عــمـلي
عــنــدمــا تــلــقـــيت دعــوة من اجلــالــيــة
الـــعــراقــــــيـــة في الـــســـويــد وتـــونس
واالردن ولبنان وحققت هناك حضورا

واسعا.
ـــشـــوارك { ومـــاذا عن اســـتـــمــــراريـــتك 

الغنائي ?
ـاذا الاسـتــمـر في مـشــواري الـفـني  -
ســاتــوقـف فــقط حـــ احس ان الــفن
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واقـع االلـكـتـرونـية بـعـدمـا تـداولـت  ا
أخــبــاراً عن الــفــنـــانــة شــيــرين عــبــد
الوهاب وحملها بطفلها الثالث خرج
والد زوجـها حسـام حبـيب عن صمته
وحتــدّث عن األمـــر بــوضـــوح وحــسم
اجلــــدل حــــول كـل اإلشـــاعــــات الــــتي
انــــــتـــــشــــــرت وأصــــــبــــــحت حــــــديث
الــسّــاعـــة.وحــتى ال يــكــون هــنــاك أي
مجال للقيل والقال كما ظل يحدث في
الــفـتــرة الـسـابــقـة نــفى والــد حـسـام
حبيب خبر حـمل شيرين عبد الوهاب
 وأكد في تصريح (أن جـميع األخبار
الــتي  تــداولـــهــا غــيــر صـــحــيــحــة
أبـدًا).وكــان الـبــعض أكــد بـالــفـعل أن
شـيـرين حامل وأن جـنس اجلـنـ هو
ـشاركة ولد وأصـبح البـعض يـقوم 

اديبة

صور تـخص شيرين ويـذكر فيـها أنها
قامت باختيار هذه الـتصميم للفستان
إلخـــفـــاء عالمـــات احلـــمـل. في ظل كل
هـذه الـتـصـريـحـات لم تـخـرج شـيرين
حـــــتى اآلن بـــــأي تــــوضـــــيح رســـــمي
والــتـــزمت الــصـــمت تـــمــامًـــا وحــتى
زوجها حسام حـبيب لم يعلّق على أي
خـــبــــر من تــــلك األخــــبــــار وجـــاء في
الـــنــهــايـــة اخلــبــر مـن والــده في آخــر
تــصـريــحــاته. وتــواجه عـبــد الــوهـاب
ـــشـــاكل عـــقـب إصــدار الــعـــديـــد من ا
ألـبـومـهـا األخـيـر نـسّـاي وذلك بـسـبب
إخاللها لبنود العقد مع شركة اإلنتاج
جنــوم ريـكـوردز الـذين قـامـوا بـحـذف
ألـبومـهـا أنا كـتيـر من مـوقع يوتـيوب
ــبـلغ تــعــويـضـي يـصل وطــالــبـوهــا 

تقريبًا إلى  5مالي جنيه.

مي حريري
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غنـية السورية الـشابة  فايا يـونان عن (أغنية مـنفردة جديدة بـعنوان بغداد كشفت ا
ثـابـة حتـيّـة حب وأمل مـنـها و من فـريق الـعـمل لــمـديـنة وأهل لـتكـون هـذه األغـنـيـة 
غـالـيــ عـلى قـلـوبــنـا).الـفـيــديـو كـلـيـب صُـوّر بـغـداد لــيـأخـذنـا من خـالله بـجـولـة في
.بـحيث تـبرز حـياتهـا اليـومية شوارعهـا و تضـمن عدة مـشاهد وسط نـاسهـا الطـيب
بعيدًا عن مآسي احلرب  وجسدت خاللهـا جتربة موسيقية مصـرية سورية لبنانية
ـصري وعـازف العـود حازم شـاه والـشاعر وسـيقى ا وهذا أول تـعاون لهـا مع ا

اللبناني زاهي وهبة .
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ـرضى السرطـان خاضت الـفنانـة مي حريـري جتربة ضمن حمـلة الـتبرّع بـالشـعر 
ـصـابـات بـسـرطان الـعـطاء مـن خالل تـخـلّيـهـا عن كـامل شـعـرهـا لـصـالح الـنـسـاء ا
الثدي.وقد شـاركت حريري جتـربتهـا مع متابـعيها بـالقول (أفـعال صغـيرة قد حتقّق
) مـشجّـعةً مـحبّـيهـا عـبر تـطبـيق الصـور (إنسـتغـرام) بالـتبـرّع بشـعرهم فرقـاً كبـيراً
ايــضــاً حــسب مــوقـع دنــيــا الــوطن. لــكن
حريري التي ظهرت بـشعرٍ قصير
جداً فاجأت متابـعيها باللوك
اجلـــديـــد وســــرعـــان مـــا
شــبّــهــهــا اجلــمــهـور
بـنـجــمـة تـلــفـزيـون
الـــواقـع كـــريس

جينر.
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ـصـرية غـادة عبـدالـرازق لهـجوم تعـرضت الـفنـانة ا
كبير وانتقادات واسعة بعد قيامها بنشر فيديو عبر
حسابهـا اخلاص في إنستـغرام وتظهـر عبدالرازق
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ينطلق في الـ 15 من الشـهر اجلاري
في بـــعـض صـــاالت دبي وأبـــوظـــبي
دة ثالثة ورأس اخليمـة والشارقـة و
ايـــام عــرض أول فـــيــلـم عن الـــفــريق
الغنـائي (بي تي إس) بعـنوان (حرق
ـشـاهدين ـرحـلة) .ويـأخـذ الـفـيـلم ا ا
في رحــلـة خــلف الـكــوالـيس ويــقـدم
حملة عن األحداث التي شهدها أشهر
فـريق غـنـائي في الـعـالم كـمـا يسـلط

الـضــوء عـلى الــنـجـاح الــهـائل الـذي
سـلـسل الـذي أطـلـقه الـفريق حـققـه ا
عـلى مـوقع يـوتـيـوب باالسـم نفـسه..
ويـتـضـمن الـفـيـلم لـقـطـات من جـولـة
(وينـغز) الـتي أطـلقـتهـا الفـرقة خالل
اضي والتي استقطبت أكثر العام ا
من 550 ألف متـابع خالل 40 حـفـلة
غـنـائـيـة أقـيـمت في 19 مـديـنـة كـمـا
يــلــقي نــظــرة عــلى أعــضــاء الـفــريق
الـــغـــنــــائي: آر إم وفي وجـــيـــمـــ

وجـــانـــغــــكـــووك وشـــوغـــا وجي-
هوب.واشـار بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس (ان الـفـريق الـغـنـائي بي تي
ـيًـا إس كـان قــد شـهــد جنـاحًـا عــا
وتـمـكن مـنـذ تــأسـيـسه في 2013  
ــــــراكــــــز األولـى في مـن احــــــتالل ا
وسيـقيـة وأطلق جوالت القوائـم ا
ـيـة ليـصبـح أحد أشـهر وأهم عا
الـفـرق الغـنـائـيـة الـشـبـابـية في

التاريخ).
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في الفيديـو خالل جلسة وضع مـكياج وقد  ارتدت
روب احلـمــام فـقط عــلى جــسـدهــا الـعــاري.وتـظــهـر
عبدالرازق في الـفيديـو وقد كشف روب االسـتحمام
عن جسـدها من األعـلى بطـريقـة مثـيرة كمـا وقامت
عـبـدالــرازق بـالـغــنـاء خالل وضــعـهـا

كياج. ا
وتعرضت عبدالرازق لهجوم كبير من
قــبـل عــدد من مـــتـــابــعـــيــهـــا بـــســبب
إطاللتـهـا اجلـريـئة جـدًا في الـفـيـديو
حـيث اعـتــبـر عـدد مــنـهم أنه كـان من
األفضل ان تـظهـر مـرتديـة مالبسـها
أو ال داعي  لــتـــصــويــر ونـــشــر هــذا
الـفــيـديــو.فــيـمــا طـالــبــهـا عــدد كـبــيـر
بـاحــتـرام تــاريـخــهـا الـفــني وســنـهـا
ـثـل هذا وعـدم الـظـهور مـرة أخـرى 
وقف وهذه اإلطاللة فيما علق عدد ا
آخر عـلى خسـارتهـا لـلوزن مـعتـبرين
انها بالغت في هذا األمر وانها كانت
اجمل قبل فقدانها الكثير من وزنها. غادة عبد الرازق


