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لترد أنـغام بقـولها (مـبروك علـينا يا
حبـيبي). وتـعـتبـر هذه الـكلـمات هي
أول رد فعل عـلـني من الـزوج بـعد
خـبـر زواجـهـمـا الـذي أحـدث صـدمـة
كبيرة خاصة وأن أنـغام تكبر أحمد
إبراهـيم بـ  11سـنـة كـما أنـه مازال
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ــصــريــة أنــغـام تــبــادلت الــنــجــمـة ا
ـــوزع أحـــمـــد إبــراهـــيم وزوجـــهـــا ا
كلمـات الغزل الرومـانسيـة علناً ألول
مرة مـنـذ إعالن خبـر زواجـهمـا الذي
أشعل ضجة كبيرة بـ عشاقها بعد
أن تــبــ أن األمــر قــد حــدث بــشــكل
ســـري خــاصــة وأن زوجـــهــا مــا زال
مـتزوجـاً من زوجـته األولى يـاسـم
عـيـسى. وكـشف تـوقـيت زواج أنـغام
الرسمي والسـبب احلقيقي لـرفضها
فـقـد كتب أحـمد إعالن األمر رسـمـياً 
إبــراهـيـم عـبــر حـســابه  انــسـتــقـرام
ناسبة رسالة تهنئة لزوجته أنغام 
إطالق ألبومـها اجلديد حـالة خاصة
جـــداً حـــيث قـــال( الـف مـــبـــروك يــا
حـبـيـبـتـي ربـنـا يـسـعـدك ويـنـجـحك)
وجـي القـلب مـخـتـتـمـاً رسـالتـه بـإ

 wÐdF « »dG*« Õ—U  qšb¹ w «dŽ »dD  ‰Ë√ bLB « b³Ž 

bOý— tÞ ≠ œ«bGÐ

بـادر مجلس محافظة بغداد لتنشيط  عالم
الـوظيفة واعادة الـروح لها كمهـنة تستحق
وظف بـذل جهـود كبيـرة من اجل حتفـيز ا
عـلى تــقـد االفـضل من خالل تــشـجـيـعه
وحـثه على جتـاوز الروتـ  بتـشكـيل جلنة
عليا من مختلف الدوائر الفاعلة في بغداد
هم الخـتيـار سـبعـ مـوظفـا كـفوؤا وتـكـر
في حـفل فني كبير يقام في احلادي عشر
ـــقـــبـل عـــلى أن تـــقـــوم من شـــهـــر آذار ا
ـعـنيـة تشـكيـل جلان خـاصة بـها الـدوائر ا
ـتـمـيــز الـذي يـسـتـحق ـوظف ا لـتـرشــيح ا
الــتـــنــافس عـــلى جــائـــزة بــغـــداد لإلبــداع
الـوظيـفي والـتي تتـضمـن محـفزات مـادية
ومعنوية. وهذه هي النسخة الثالثة جلائزة
االبـداع التي يشـرف عليـها بشـكل مباشر
عـضو مجـلس محافـظة بغـداد رئيس جلنة
الـــعـالقـــات واإلعـالم في اجملـــــــلس رعـــد

جبار.

مــتــزوجـــاً من زوجــته األولى وكــان
إبــقـاء األمــر ســراً سـبــبــاً في غـضب
ــصـريـة لـكـنـهـا جـمــهـور الـنـجـمـة ا
قربـ منهـا بأنها بررت األمر وفـقاً 
لم تــتــمــكـن من اإلعالن عــنه بــســبب

صدمة وفاة أختها غنوة.
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ــصــري يــوسف عــثــمـان ــمــثل ا انــضم ا
ـسلـسل الـزلـزال للـممـثل مـحـمد رمـضان
ـــوسم ــــتـــوقع عـــرضـه في ا والـــذي من ا
ـقبل. والـعمل من تألـيف عبد الـرمضاني ا
الـرحـيم كـمـال وإخـراج ابـراهـيم فـخر و
ـصري الـتـعـاقد مـع حال شيـحـة ومـاجـد ا
ونسرين أم وحسام داغر للمشاركة في
الـــبــطـــولــة وجـــاري اســتـــكــمـــال عــمـــلــيــة
الــتــعــاقـــدات . اجلــديــر ذكــره ان يــوسف
عـثمـان يـجتـمع لـلمـرة الـثانـيـة في التـمـثيل
ــمــثل مــحــمــد رمــضــان وذلك بــعــد مع ا
اضي من تـعـاونهـمـا سويـا في رمـضـان ا
خالل مـسلـسل نـسر الـصعـيد الـذي حقق
حـ عرضه نسب مشاهـدة عالية وجناحا

كبيرا.
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اخملــرج الــتـلــفـزيــوني الــعـراقي
يــواصل مـــونــتــاج مــســـلــســله
اجلـديـد عـائـلـة خـارج الـتـغـطـية
الـذي كتبه قحطان زغير وبطولة
الـفنانة صبا ابراهيم الى جانب

. مجموعة من الفنان
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نائب نـقيب الفنان العراقي  وقعت مؤخرا مع وزير
الصـحة والبيئة عالء الدين الـعلوان  بروتوكول ضمان

. صحي مجاني للفنان مع نقابة الفنان العراقي
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ــتــحف الــوطــني االردني  اكــد عــلى ان مــديــر عــام ا
تـحف اخذ على عاتقه دعم الفنان التشكيلي االردني ا
ـسـتـمـر ـؤسـسـات الـفـنـيـة ا ـتـحـف وا والـتـعـاون بـ ا

وبقوة اليصال رسالته احلضارية  ,
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 مـديــر عــام مــكـتــبــة األســد الـســوريــة  اكــد عـلى ان
ـشـاركـون في لـقاء الـقـصـائـد الـتي ألـقـاها الـشـعـراء ا
أدبي أقامـته مكتبة األسد الوطنية عكست طابع التنوع

عاصر . واالختالف في الشعر السوري ا
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الـذي فــاز بـجـائـزة األوســكـار عن مـجـمل
أعماله عام 1998 توفي بأزمة قلبية يوم

دينة نيويورك. اخلميس 
طر) واشتهـر دون بأفالم (غـناء حتت ا
(ســـيـــنـــجن إن ذا رين) و(ســـبع عـــرائس
لسبـعة إخـوة) (سيفن بـرايدز فـور سيفن
ــديـــنــة) (أون ذا تــاون) بــرازرز) و (فـي ا
ضمن مسـيرة حافـلة جعـلته أحد
رواد األعــمـــال الـــســيـــنـــمــائـــيــة

وسيقية. ا
وفي عـــام 2006 أشـــاد مــــعـــهـــد
الــفـيــلم األمـريــكي بـفــيـلـم (غـنـاء
ـطــر) الـذي شــارك دونـ حتت ا
ــــغــــنـي جـــ فـي إخــــراجه مع ا
كـــيــلي بــاعــتــبـــاره أعــظم فــيــلم
مــــوســـيـــقي عــــلى اإلطالق. ولـــد
دونـــــــــــ في 13 ابريل نيسان
دينـة كولومـبيا في عام  1924
واليــة ســاوث كـارواليــنــا وبــعـد
تــخـــرجه من الــثـــانــويــة في سن
الـسـادسـة عـشـرة اجته مـبـاشـرة
إلى نـــيــويـــورك وانــضم لـــفــرقــة

موسيقية في عام 1940.
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وفي سـتـانـلـي دونـ الـراقص الـسـابق
الـــذي أخــرج بـــعـــضــا من أعـــظم األفالم
عـاما ـوسـيـقـيـة في هـوليـوود عن 94  ا

ا ذكرته تقارير إعالمية. وفقا 
وذكرت صحيـفة شيـكاجو تريـبيون نقال
عن ابنه مارك دون إن اخملرج السابق

ــــواكب من الــــدراجـــات الــــطــــريق 
النـاريـة بـيـنـمـا أُطـلـقت في الـسـماء
أوراق مـلــونـة عــلى احلــشـود فــرحـاً

بعودت ملكتهم الى الديار. 
وقــدّرت شـرطــة مــانــيال احلــاضـرين
بــنــحـو 10 آالف شــخص في نــقــطـة
الــــتــــجــــمع األخــــيــــرة وحـــدهــــا من
استعـراض استمـر ثالث ساعات في
الـعـاصـمـة الـتي يـسـكـنـهـا نـحـو 12
مـلـيـون شـخـص. يـذكـر أن كـاتـريـونا
غـراي تـوجّت بــالـلـقب في الــنـسـخـة
الـ 67من مسابـقة ملكـة جمال الكون
الـتي أقـيـمت فـي بـانكـوك فـي كـانون
ـاضـي وشـاركت فـيـهـا أكـثـر األول ا

من تسع شابة.
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عادت  ملكة جمال الكون الفيليبينية
 كــاتــريــونــا غــراي  الى بــلــدهــا األم
مـانـيال وصـدمت بـاإلسـتـقـبـال احلار
الــذي خــصــصـه لــهــا أبــنــاء بــلــدهـا
عـجبـ الذين ـشاركـة اآلالف من ا
تهافتـوا نحوها وقدمـوا لها رسمات
ــســابــقــة. وعــبّـرت إلطاللــتــهــا في ا
كاتريونا البالغة من العمر 25 عاماً
عن سـعـادتـهـا بــالـتـلـويح لـلـمـحـبـ
بيـدها من فوق عـربة عـالية في وقت
تـســلّق بــعض احلـاضــرين األعــمـدة
ـشاهـدة غراي عن قرب. الكـهربـائبة 
ــرور في مــانــيال وتــوقــفت حـــركــة ا
لــسـاعــات بـعـدمــا أغـلــقت الــشـرطـة
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ـمـثــلـة نــادين الـراسي  انـضـمـت ا
الى اجلــــــزء الــــــثــــــاني مـن احلب
جـنـون وهـي سـلــسـلـة كـل قـصـة
فـيـهـا مـن عـدة حـلـقــات تـألـيف
مـجـمـوعـة كـتـاب بـيـنـهم  نـاديـا
األحـمـر ســيف رضـا حـامـد
سالم كـــــــســـــــيـــــــري وزكي
مارديني وإخراج مجموعة
مــــخـــرجــــ أولـــهـم عـــلي
مـــــحـــــيـي الـــــديـن عـــــلي
ومـروان بركـات. العمل
هـــــــــو عــــــــبــــــــارة عن
قــصص وحــكــايـات
تـشـويـقـيـة سـورية
لـبـنـانـيــة تـعـتـمـد
عـــــلى الــــلــــعب
الــــــــــــــــدرامـي
ــــــفــــــهــــــوم
صــــراعــــات
رجـــــــــــــــــال
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قوة شخـصيتـك تساعـدك على عرض آرائك بـبراعة .
يوم السعد الثالثاء.

qL(«

ال تـــتـــردد الـــيـــوم فـي قـــبـــول دعـــوة عـــلى االفـــطـــار.
شعربالتوتر واإلرتباك.
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عـــلـــيك أن تـــتـــحـــمل أي مـــعـــارضـــة وتـــقـــاوم مــيـــلك
للغضب.رقم احلظ 2.
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الــفــلك يــطــالــبك بــالــتــمـاسـك واحلـفــاظ عــلى تــوازنك
النفسي.يوم السعد االحد.
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ال تــبــالغ فـي حــســاســيــتك وتــمــردك عــلى الــقــوانــ
العائلية.يوم السعد االربعاء.
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الـوضع الــفـلــكي دقـيـق وعـلــيك أن حتـمي نــفـسك وال
تتورط بالدخول في مناقشات مستفزة.
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عـليك بـالتـحـفظ وعدم اإلعالن عن قـلقك.يـوم مشـحون
رقم احلظ 3. باألعمال
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تـسـتـفــيـد من خـبـراتك في حـل مـشـاكل الـشـريك.يـوم
السعد السبت.
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سئـوليـة تثقل كـاهلك. تـبدو المعـا في عيون تـشعر بـا
اجلنس اآلخر.
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ن حولك.تـكـون أكـثر تـتـمتـع بطـاقـة عـاطفـيـة تـقربـك 
إصرارا على اإلستقالل ماديا.
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تــشـعــر الــيـوم بــالــتـفــاؤل وتـرى األمــور من جــانـبــهـا
اإليجابي ويعدك ذلك بالسعادة.
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انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.
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ضع اجوبـة التـحديـدات افقيـا واقرأ في
ـطـلـوبـة: (من الـعـمـود الــوسط الـكـلـمــة ا

مدن جنوب افريقيا):
1- من سور القرآن الكر

2- كبار القوم
3- مداد

4- صف منتظم
5- شمل

6- مراحل النمو
7- توبيخ

لتقى العـقبة الدولي للـفن التشكيلي النـاطق االعالمي 
ـلتقى  يـسعى لتـشجيع الـسياحـة الثقـافية  اعلن ان ا

للعقبة االردنية ويوثق ارتها احلضاري.

قيم في االمارات  قدم مؤخرا عازف العود العراقي ا
جتـربــة لــعـرض مــوســيـقـي اوركـســتــرالي في مــتـحف
وسـيقار اللـوفر بابـوظبي بالـتنـسيق مع بيت الـعود  وا

الدكتور فتح الله احمد .

سرحي العراقي  احتفى به مؤخرا الكاتب واخملرج ا
قـصــر الــثــقـافــة والــفـنــون في االحتــاد الــعــام لألدبـاء
سرح. والكتاب في الديوانية للحديث عن جتربته في ا

اخملــرج الـدرامـي الـســوري  بــدأ  تــصـويــر مــشــاهـد
غربي . سـلسل الـتاريـخي  احلالج  للكـاتب أحمـد ا ا

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم.

ستانلي دون

نادين الراسي
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في الـوقت الــذي تـشـهـد فــيه الـعـاصـمـة
بــغـداد واحملــافـظــات اسـتــقـرارا امــنـيـا
ـبـدعة واقـتـصاديـا بـدأت الـشـخصـات ا
ـثـقـفـ والـتي هـاجرت من الـفـنـان وا
الى خــارج الــعــراق بــعــد الــعــام قــسـرا
واختـارت مالذا امـنـا في دول ومدن في
شـتى بـقـــــــاع الــعـالم كـمـسـتـقـر مـؤقت
وتقـدم ابداعـاتهـا هنـاك بدأت في االونة

االخيرة العودة.
وفي نـقابـة الفـنـان الـعـراقيـ رصدت
ـطرب مـحـمـد عبـد الـصـمد الـعـائد من ا
الغربة بـعد غيـاب دام اكثر من ربع قرن
وتواصل خالل مـدة اغتـرابه مع االبداع
ـوسـيقـي والغـنـائي مـؤكـدا ان الـبـعد ا
ــــكـــنـه ان يـــكــــبل عـن ارض الـــوطـن ال
االبــداع  الــتـقــيت عــبــد الـصــمــد الـذي
تخـرج من مـعهـد الفـنـون اجلمـيلـة قسم
نصرم وسيـقى في ثمانيـنات القـرن ا ا

وسالته: 
{ من اي بـلد قدمـت الى العراق وكـم قضيت

من سنوات في االغتراب ?
اوال ســعــادتـي االن التــوصف وانــا -
االن بـــبـــغـــداد بـــ اهــلـي واصــدقـــائي
وحتـت خـيــمــة نــقــابـة الــفــنــانــ الـتي
تــمـكـنـت من اسـتــضـافت هــذه اجلـمـوع
الـكبـيرة مـن الفـنانـ وحـقيـقـة انبـهرت

مااره اليوم من فرح وابداع  وبالنسبة
لي خــــــرجت مـن الـــــعــــــراق نـــــهـــــايـــــة
ـمـلـكـة الـتـسـعــيـنـيـات واخـتـرت دولـة ا
ـغــربـيـة لـلــعـيش بـشـكل مــؤقت فـيـهـا ا
ولـكن هـذا الـعيـش دام حوالـي ربع قرن
وانـــا اعـــيش في بـــلــــد عـــربي جـــمـــيل
وعــاشق بـشــكل جــنـوني لــلـشــخـصــيـة
ـكن هـذا ماشـجـعـني على الـعراقـيـة و
طوال مـدة اقـامتي قـبل الـعـودة للـعراق
ولــبـغــداد وطـبــعـا ان احلــنـ لــلـعـراق
قهرنـي جدا وسيـطر على نـفسـيتي قبل
قـرار الـعـودة وان كـانت مـؤقـتـة ولـكـني
احس ان الـدماء عـادت في عـروقي بـعد
ومهما رؤية ناسي واحبابي في بغداد 
ـــغــرب ودول اخـــرى جـــمــيـــلــة كـــانت ا
ورائــعـــة لــكن تــبــقـى بــغــداد هي ربــيع

احلياة.
ـغـرب مـاذا قـدمت من { قـبل خـروجك الى ا

اعمال غنائية مازال جمهورك يتذكرها ? 
قـدمت اعــمـاال غـنـائــيـة مـابـ حلن -
ـطـربـ وغـنــاء ومـعي مـجــمـوعـة مـن ا
وشكلنا فـرقة غنائيـة مع الفنان قاسم
السـلطان ولـطيف عـلي الدبـو وابراهيم
كامل شـقيق الـفنـان جالل كامل اطـلقـنا
عــلــيـهــا اسم الــرواد وبـعــد ان اســتـمع
الـفـنــان الـكـبـيـر فــاروق لـنـا اطـلق عـلى
الـفرقـة اسم الـرافـدين ودعانـي للـتـقد

{ واالن بـعـد عـودتك وغــربـتك الـطـويـلـة كـيف
وجدت بغداد ?

ال ابالغ لـو قلـت انني رايـتهـا اجمل -
عــــاصـــمــــة في الــــعـــالـم ومع االسف ان
االعالم يـــبـــ لــــنـــا ان بـــغـــداد خـــربـــة
والتطاق وهنا احـمل اجلهات االعالمية
سـؤولية بـعدم نـشر اجلمـال ومتـابعة ا

االبداعات التي تقام ببغداد.
{ وكـيف تـرى االغــنـيـة الـعـراقـيـة واالصـوات

اجلديدة والشبابية التي خرجت مؤخرا ?
صــدقــنـي ان الــعــراق والد لالبــداع -
ووالد لالصــوات الـغـنـائــيـة مـثــلـمـا هـو
والد للرياضـة وحتديدا كرة الـقدم فاننا
نـــرى اصـــوات جـــديـــدة تـــخـــرج من كل
مــحـافــظــات الـعــراقـيــة اصـوات رائــعـة
ونـادرة جتـيـد الـغـناء بـكل الـوانه ولـكن
يــجب صــقل هــذه االصــوات واالشـراف
عــلى مــاتـقــدم من اجل التــنــجـرف الى
االغاني الهابـطة والسوقـية كما حدث
ويـــجـب وضع ضـــوابط لـــتـــســـجـــيل
االغــنـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة الــكـالم الــذي

. ستمع اليخدش حياء العائلة وا
{ ماذا عن جديدك ?

لـكني بـقيت مـتمـسكـا فقط ضمن فـرقته 
بــفـرقـتي وقــدمـنـا وقــتـهـا اغــنـيـة زعالن
االســــمـــر مـع الـــراحـل عـــارف مــــحـــسن
وايـضـا غــنـيت بـشــكل انـفـرادي وقـدمت
اغــنـيـة التــخـلــيـني من احلــاني واخـذت
مــكـــانــا البــاس به  واذكــر ان الــشــاعــر
الكـبيـر كر الـعراقي كـان خيـر سند لي
في بــدايــة مـشــواري ومن خالل اغــنــيـة
التـخلـينـي اصبـحت مـطربـا معـتـمدا في
االذاعة والـتـلفـزيـون ثم صـورت االغنـية
في الـتلـفزيـون وبـثت واخـرجهـا اخملرج
هــشـام خــالـد وســجـلــتـهــا بـتـســجـيالت

اغانينا .
{ وماذا ميز اغانيك واغنية التخليني?

من خالل ادخـال االجـهـزة احلـديـثـة -
والـــلــــون الـــغــــربي الــــذي مـــزجــــته مع
االسـلــوب الـشـرقي هـذا مــامـيـز احلـاني
وهـــو نــوع وســتـــايل جــديــد لـم يــعــرفه
اجلـمـهـور انــذاك وهـو اسـلـوب فـرانـكـو
ارب وسرعان مااحبه اجلمهور العراقي
وحـــتى الـــعـــربـي عـــشق هـــذا الـــلـــون 
وسـجـلـنـا عـدة اغـاني وصـار لـنـا اسـمـا
وبعدها ولظروف حرجـة في تسعينيات
ـاضي خـرجت الى عــمـان الـتي الـقــرن ا
كنت من قـبل اعمل فـيها حـفالت غنـائية
ونــاجــحــة كــون الــلــون الــغــنـائـي الـذي
عــرفت بـه هــو لــون مــحــبب النه حــديث
وكــان هــذا الــلــون الــغــنــائي  قــد جــذب
الـفـنـان عـادل عـكـله واسـماعـيل فـروجي
فسـجلو اغـانيـهم التي احبـها اجلـمهور
ونـلـت وقـتـهـا مــبـاركـة االســتـاذ الـراحل

طالب القرغولي الذي شجعني كثيرا. 
رحلة اين استقريت ? { وبعد هذه ا

ــغــرب الــتي كــان االســتـــقــرار في ا -
استقـبلتـني مثلـما استـقبلت الـعديد من
العراقي وهناك مارست عملي الغنائي
فــــشــــاركت كــــمــــطــــرب عــــراقـي بــــعـــدة
مــهــرجــانــات مــثل فــهــرة الــربــاط الـذي
اصبح بـعدها مـهرجان مـوازين الشـهير
وكــــذلك مـــهـــرجـــان اســــايس وشـــاركت
ــــهـــرجــــان الــــصـــداقــــة الــــعـــراقــــيـــة
ــغــربــيــة.وهــنــا اذكــر انــا اول مــطـرب ا
ــغــرب وغـنــيت االغـاني عــراقي يـدخل ا
غربي. العراقية التي عشقها اجلمهور ا

لـــدي الــبــوم غــنـــائي جــديــد بــدات -
ـغرب يـتـضمن مـجمـوعة تسـجـيله في ا
غــالـــبـــيــة االغـــاني من مـن االغــنـــيـــات 
ـغرب احلاني  وااللـبوم سـاسـجله في ا
مع مــوسـيـقــيـ مــغـاربـة وتــشـارك فـيه
فرقـة السـاكوني مـدينـة فاس وسـاسمي
االلــبـوم ( شــنـو هــاحلظ ) وهي اغـنــيـة

ضمن االلبوم.
{ واخيرا ماذا تقول وانت ببغداد ?

ا اقول احلمد لله حلمي حتقق لطا -
حـلــــــــــمت الكـثـر من مـرة بأنـي اجتول
في شــــــــوارع وحـارات بــغـداد وهــاانـا
ـا ارى بــغـــــــداد تـزهــــــــــو وتــزدهــر 
تـــقـــدم من مـــهـــرجـــانـــات وفـــعـــالـــيــات

وابداعات.
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الفـنـانة الـعراقـيـة جنالء فهـمي تطل
ـقـبل بـدورين في شـهـر رمـضـان ا
مــخــتــلــفــتــ االطالله االولى في
سـلسل الـعراقي الـعرضـحاجلي ا
الك في مع الـفنـان الـنجـم قاسم ا
اول تعـاون فني مـشتـرك بعـد عدة
دعـــوات لـم تـــســــفــــر عن اتــــفـــاق
مـســبق الـعــمل من تـألــيف قـاسم
الك واخـراج جـمـال عـبد جـاسم ا
و بـطـولـة انـعـام الـربـيـعي  هـنـاء
مـحــمــد هــاشم  حــسـ مــحــمــد 

عـجاج  سـوالف جـلـيل وغـيرهم 
و تــــلـــعب في الــــعـــمل دور رفـــاه
وقـــالت لـــدنـــيـــا الـــفن عـن دورهــا
(شخصيتي رفاه شخصيه جديده
بــالــنــســبـة لـي ذات طـابـع سـلــبي
اديتـها وفرحه جـدا بالـنتائج وان
ـشاهد شاء الـله ستـنال اعـجاب ا

و سـعيـدة بـالـعمـل مع الكـبـيـر قاسم
الك و كــوكـبه جــمـيــله من الـزمالء ا

( الـــفــنـــانــ
والــــــــعــــــــمل
الـــثــــاني
فـــــــــهــــــــو
مــســـلــسل
يـــــــســــــــكن
قــــــــــلــــــــــبي
لـــلـــمـــخـــرج
اكرم كامل و
ؤلف باسل ا
شــــبـــــيب مع
كـوكـبـه مـهـمه
مــن جنـــــــــــــوم
الــــــــــــدرامـــــــــــا
وجتـــــــــســـــــــد في

الـــعــمل شـــخــصـــيــة
ــــان الـــشــــخـــصــــيـــة ا

ـعــاكـســـه تـمــامـا لـشــخـصـيـة ا
رفاه.
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أطلت الـفنانة الـكويتيـة هند الـبلوشي على جـمهورها خالل
ـسـلسل 25 دقـيـقة تصـويـرها عـمـلـها الـفـني اجلـديد 
وكشـفت لهـم معـاناتهـا مع مـرض غريب ال يـظهر إال
ح تـعـاني من احلزن والـتـوتر. وفـاجـأت البـلوشي
متـابعيها بظهورها بوجه منتفخ معربة عن استيائها
ومسـتاءة من عدم معرفتها للسبب الرئيسي النتفاخ
ـشـكـلــة نـفـسـيـة أو انـزعـاج وجـهـهـا حــ تـتـعـرض 
داخـلي. جـمـهـورالفـنـانـة هنـد الـبـلوشي تـفـاعـلوا مع
وضـوع بـانـقسـامـهم لـطـرف بـ احلـزين عـلى ما ا
ـعــتـقـدين أن الــبـوتـوكس وعــمـلـيـات أصـابـهــا وبـ ا
التـجـميل هي الـسـبب بذلك ومن بـ هـذه التـعـليـقات
كانت (الـله يشفـيها ويعـافيهـا انتبـهوا تشـمتوا أتوقع

عندها الغدة. الله يرفع عنها ).
يـشـار الـى ان الـبـلـوشي مـشـغـولــة بـعـمل فـني جـديـد
وجتسـد شـخـصـيـة مـضـيـفـة طـيران خـالل دورها في

مسلسل 25 دقيقة .
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