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ــــصـــري أحـــمـــد عـــز عن ـــمـــثل ا كــــشف ا
صرية غادة عادل كضيفة مثلة ا إنـضمام ا
شــرف فـي فــيــلـم والد رزق بــجــزئـه الــثــاني
والــذي يـقــوم بـبــطـولــته هــو إلى جـانب هــنـد
صــبــري أحــمـــد رزق إيــاد نــصــار أمــيــر
كـرارة أحمد فلوكس و هـو من تأليف أمير

طعيمة و إخراج شريف عرفة.
ونــشـرت إحــدى صـفـحــات مـعــجـبي عـز
صــورة مــركــبــة لــهـمــا مــشــيــرين إلى
قرر إنـضمامهـا للعـمل والذي من ا
عـرضـــــــه في السيـنمات قـريبًا
و تـدور أحـداثه حـول مـجـمـوعـة
مـن األشــقـــاء يـــســـيـــرون في
ــة عـلى عــهـد طـريق اجلــر
قـد بـيــنـهـم لـتـركــهـا فى
يـــوم مــا لـــكن عـــمـــلـــيــة
واحـــــــدة فـــــــاشـــــــلــــــة
تــــــــــــــــكــــــــــــــــــشــف

اخلالفات.
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
مــؤخـرا وعــلى قــاعــة اجلــواهـري في
ـطرب احتـاد ادبـاء وكـتاب الـعـراق بـا
رعــد مـيــسـان لــلـحــديث عن مـســيـرته
الـفنـيـة والـغـنـائـية في جـلـسـة قـدمـها
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لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي برعد ميسان ا
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إلتـقت الفنانة الـلبنانيـة نوال الزغبي بكل من
ـصـرية غـادة عـبد الـرازق والـفنـانة مـثـلة ا ا
صـرية فـيفي عـبده بعـشاء حـضره الـعديد ا
ونــشـرت الــزغــبي عــلى من الــشــخــصــيــات
إحــدى صــفـحــاتــهــا اخلــاصــة عــبـر مــواقع
الـتواصل االجـتمـاعي مجـموعة مـن الصور
من وحي هــذه األجــواء الـــتي ومن الــواضح
كانـت متـعـلـقة بـإحـدى االحـتفـاالت اخلـاصة
الــتي أقـــيــمت في بـــيــروت مــؤخـــرا.وعــلــقت
الزغـبي عـلى الصـور قائـلة(احـلى جمـعة مع

احلى عالم).
الى ذلك تـــصــدّرت أغـــنــيـــة (كــرمـــال الــله)
لـلــمـطــرب نـاصــيف زيـتــون قـائـمــة األغـاني
األكـثر رواجـاً عـبـر (يوتـيـوب) حـيث إحـتلت
ــلـيـون ــركـز األول كـمــا تـخــطّت األغـنــيـة ا ا

مشاهدة بعد يوم فقط على طرحها.
األغـنـيـة من من كـلـمـات عـادل رفـول أحلـان
وســيـم بــســـتـــاني وتـــوزيع جـــيـــمي حــداد
وطـرحــهـا نــاصـيف عــلى طـريــقـة الــلـيـركس
ـيّـزة حـمـلت تـوقـيع ريـشـا فـيـديـو بــفـكـرة 
ســركــيس.وتــعـد (كــرمــال الــله) أول أغــنــيـة

يطرحها ناصيف من ألبومه اجلديد.
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الـصـحفـي الـعراقـي شـارك في الـنـدوة احلواريـة الـتي
اقيـمت بنادي الـعلويـة بعـنوان (الهـوية الوطـنية مـا بعد
داعش) ضـمن احملـور االعالمي وقـد اقـيـمت الـثالثـاء

19 اذار اجلاري.
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مــديــر شـــبــاب جــرش فـي االردن رعــا دورة لــتـــعــلــيم
ـنـتـجـة والـتي اقـامـها ـسـاعدة االسـر ا (الـديـكـوبـاج ) 

مركز شابات.
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اخملرج الـعـراقي يـعـرض له منـتـدى الـثـقافـة في الـبـصرة
اليـوم الثالثاء فيلما تـسجيليا في امـسية بعنوان (االهوار
وسوي نسيّة) اعداد وتـقد الدكتور هاشم ا .. ثروتـنا ا

ظفر في قاعة قصر الثقافة. هندس ظافر ا وا
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الكـاتب البريطاني فـاز بجائزة الشـيخ زايد للكتاب في
اإلمــارات فـي فــرع (الــثــقــافـــة الــعــربــيـــة في الــلــغــات
ـوروث الـسردي األخـرى) عن كتـاب (االنـكـشاف في ا

العربي) الصادر عن دار نشر جامعة ادنبره.
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الـقــاص الــعــراقي الــقى مــحــاضــرة في قــاعــة مـعــنى
ــنـصــور بــعـنــوان (الــقـراءة مــوضــوعــاً لـلــتــألـيف) بــا

. ثقف بحضور جمع من ا
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ـفــكــر االردني ضــيــفه  مــنـتــدى الــفِــكْـرِ ـي وا االكـاد
العـربـيّ في محـاضرة بعـنوان (األزمة الـعربـية وكيـفية

أزق). اخلروج من ا
ŸËbł “«Òu

وت الـسبت  إثر تـعرضه ألزمة مـثل السوري غـيبه ا ا
صــحــيّــة مـــفــاجــئــة خالل تــصــويــره ألولى مــشــاهــده
ــســلــسل (دقــيــقــة صــمت) في الالذقــيــة ونــقل الى
سـتشفى ليفارق احلياة هـناك. وهو من مواليد الرقة ا

عام 1956.
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ــاضي بـعـد ســفـره لـلــسـلـطـات الــشـهـر ا
إطالق سـراحه بــكـفـالــة وال زال يـخـضع
إلجــراءات دفع رســوم أخــرى. وأنــكـر آر.
ـوجهة ضده.وفي كيلي كافـة االتهامات ا
ــغـني وقت ســابق هــذا الــشــهـر ظــهــر ا
الـشـهـيـر في مـقـابـلـة تـلـفـزيـونـيـة مـثـيـرة
للـجدل عـلى قنـاة سي بي اس األمريـكية
حيـنـما أنـكـر كيـلي كـافة االدعـاءات ضده
بـغـضب ودمـوع.وقـال كـيـلي (أنـا ال أفـعل
هـذا. لــيس أنـا من يـقــوم بـهـذا. وأضـاف
أنه يـحـارب من أجل مـعـيـشـته وحـيـاته).

ـطـرب آر. { إلـيـنـوي  –وكـاالت - قـدم ا
كيلي طلبـا حملكمة مقـاطعة كوك قال فيه
(أنه يكـافح من أجل اإليـفاء بـااللتـزامات
ـطلـوبـة منه مـثل نـفقـة األطـفال ـاليـة ا ا
والـرسـوم الـقانـونـيـة ونـفـقات مـعـيـشـية
أخـرى وذلك بعـد إلـغـاء عـقد الـتـسـجيل
اخلاص به وكـذلك حـفلـت مـوسيـقيـت
ــتــحـــدة. كــمــا  مــسح فـي الــواليــات ا
أغـانـيه من كـثـيـر من خـدمـات البـث على
اإلنترنت). وقال الطلب الذي يبلغ خمس
صفحات وفقا للبي بي سي (إن كيلي لن
ــــقــــدوره الـــعــــمل ومـن ثم لن يـــكــــون 
يـسـتـطـيع الـعـيش إذا  حتـديـد إقامـته
في إلــــيــــنـــوي أو حــــتـى في الــــواليـــات
تحدة) وأضـاف (إن حرمانه من العمل ا
سـيمـثل مـعـاناة ألطـفـاله) كـما اسـتـهدف
ـقـاطـعـة كوك كـيم ـدعي الـعـام  الـطـلب ا
فــوكس مــتــهــمًـا إيــاهــا (بـالــتــحــيـز في
القـضـية وبـاسـتخـدام هـذه احملاكـمة من
أجل تـقـد نـفـسـهـا حلـركـة #أنا_أيـضا

ناهضة للتحرش). النسوية ا
ـــطــرب  10تـــهم بـــاالعـــتــداء ويـــواجه ا
اجلنـسي ضد أربـع ضحـايا ثالث مـنهم
من القاصـرين.وقام كيـلي بتسـليم جواز
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).وعبـر احلمـداني عن سـروره بلـقاء
سيرتها الفنانة هاكوبيان مشيدا (
الـفــنـيـة احلـافــلـة بـالـغــنـاء الـعـراقي
ــلـتــزم ومـواقـفــهـا الــوطـنــيـة الـتي ا
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أكد وزيـر الثقـافة والـسيـاحة واآلثار
عــــبـــــد األمــــيـــــر احلــــمـــــداني خالل
ـغـتـربـة سـيـتـا ـطـربـة ا اسـتـقـبـاله ا
ـطـربـة نـوفـا هـاكــوبـيـان وابـنـتـهــا ا
ـاضي (على إن عمـاد بهـجت االحد ا
العراق من البلدان احلية التي رفدت
العالم بـالعديـد من الرموز األبـداعية
في شــتى مــجــاالت احلــيــاة ومــنــهـا
اآلداب والفنـون األمر الـذي ترك اثرا
كـبيـرا في الـثقـافـة اإلنسـانيـة بـشكل
عــام).وأشــار وفــقـا لــصــفــحـة وزارة
الـــثــقـــافــة في (فـــيــســـبــوك) الى (إن
الفنـان العـراقي الذيـن إضطرتهم
الــظـروف الــعـصــيــبـة الــتي مـر بــهـا
ـاضـيـة الى الـعـراق خالل الــعـقـود ا
مــغــادرة الـعــراق أســهــمــوا إلى حـد
ي كبير في تعـريف الرأي العام العا
وشعوب البلدان التي يعيشون فيها
بــالــفن الـعــراقي األصــيل وعــكــسـوا
مــدى تــنـوعه وثــرائه وتــعــبــيـره عن
هموم وتطلـعات ووعي أبناء العراق
على اختالف اطـيافهم واهتـماماتهم

ـدة الــوزارة عـلى الــرغم من قــصــر ا
الـتي تسـلـمت فـيهـا اإلدارة اجلـديدة
مـهـامـهـا في ادارة مـلف الـثـقـافـة في

العراق).

جتلت في العديـد من اعمالهـا الفنية
ونـشـاطـهـا الـثـقـافي بـشـكل عـام).من
جــــهــــتــــهـــا اشــــادت هــــاكــــوبــــيـــان
(بـاخلـطـوات الكـبـيـرة الـتي خـطـتـها

 ال تورط الشـريك في مشـكالتك ما يـعانيه مـعك منذ
مدة يكفيه. رقم احلظ  9.
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 جتـــتــاز الــصــعــوبــات بــســهــولــة وجــرأة .يــوم جــيــد
شاركة مع األصدقاء. با
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خـفف عن الـشـريك  إذا أردته أن يـبقى مـرتـاحاً .رقم
احلظ 2.

—u¦ «

 نـتـائج مـلـمـوسـة جلـهـودك الـسـابـقـة. وتمـضـي الـيوم
تعة وسعيدة. أوقاتاً 
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ـطـلــوبـة مـنك الـقـيـام بـهـا عـلى الـصـعـيـد  الـريـاضـة ا
الصحي ستكون مفيدة.
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نـقـاش حـاد يبـلغ حـد القـرار بـالـقطـيـعة أو االنـفـصال
عن الشريك.
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 يـوم مـنـاسب جـدًا لـتـحـديـد أولـويـاتك ووضـع خـطوط
عريضة لها.
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 يـنشـد الشـريك حريـته ويطـالب بالـرحيل أو بـاحلسم
شاكلكما .رقم احلظ 8.

Íb'«

 تـتمـتّع بسرعـة بديـهيـة وقدرة على اسـتيـعاب االمور
لذلك تعتبر منافسًا لالخرين.
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عـلـيك الـقـيـام بـفــحـوص طـبـيـة في االيـام االخـيـرة من
الشهر.رقم احلظ 2.
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 لن تتوقّف طـويالً امام العقبات التي تعترض عالقتك
العاطفية.
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 ال تـؤجل عـمـل الـيـوم إلى الـغـد واعـتـمـد عـلى نـفـسك
سؤوليات. إلتمام ا

 u(«
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اشــطب مــرادف الــكــلــمــات ادنـاه
ـكـن شــطب احلــرف اكـثــر من و
طلوبة: مرة لتحصل على الكلمة ا
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الطـائرات  –االيربـاص- مروحـية
 –حـوامـة  –هـبــوط  عــامـودي –

هـبـوط اضـطـراري  –الـكـبــيـنـة –
االختطاف  –النقل  –والشحن –
ـطـارات  –اذن الـهـبـوط  –برج ا
ــراقــبـة  –اجــنــحـة  –قـصف- ا
الـدرجات  –انفـجـارات- طاقم –
جو  –طـقس  –سـحـاب  –قـفـز.
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الـكاتب العراقي مشـغول بكتابة
جـزء ثـالث من مـسـلـسل (ذئـاب
الليل) بعد 23 عاما على انتاج

اجلزء الثاني منه.

االعـالمي عـــدنـــان الــفـــضـــلي قـــائال (
ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني يـعنى ا
ن خدموا الـعراق فنـيا وزرع بذرات
لالجــيــال الـــقــادمــة الــتـي احــتــفــظت
بـاصــالــة اجلــمـلــة الــثــقـافــيــة احلـرة
والــيـــوم نــحـــتـــفي بــفـــنــان مـن جــيل

اكـــثـــــــــــر من ســبــعـــ اغــنــيــة لــكن
مـــازالت اغـــنــيـــة يـــاريــحـــانه اشـــهــر

ماغنيت).
واضاف ( في العام 1971 سافرت مع
والدي الى الـكويت واقـمت هـناك عدة
حفالت كـانت اغنيـة ياريحـانه ابرزها
والـتي سـجــلـتـهـا عــلى اسـطـوانـة مع
طرب داخل حسن وفي التسعينيات ا
وعـنـد تـواجـدي في عـمان شـاركت في
جـلسـة فنيـة مع سـعدون جـابر وياس
خـــضــر وســـعــدي احلـــلي و اعــادة
تــســجل اغـنــيــة يـاريــحــانه وســجـلت
اغـنـيـة وطنـيـة بعـنـوان عـد ع االهل
كـلـمـات عـاقل الربـيـعي واحلـان مـاجد
ال في مهرجان لـبيك ياعراق وحتت ا
شـعـار قادمـون يـانيـنـوى ولدي ايـضا
وسيقية مساهمات في فرقة الـفنون ا
كـوني احــد مـنـتــسـبي دائـرة الــفـنـون

وسيقية ). ا
داخـالت بحق وتـوالت الـشـهـادات وا
مـيسـان ومـنهم الـفنـان مـكصـد احللي
الذي قال ( لـقد زامنت الـفنان رعد 45
عـامــا الــتـقــيـتـه بـاغــنـيــته الــشـهــيـره
يــاريـحــانه وبـقــيـنــا احـبــة واصـدقـاء

الـسبـعيـنـيات  مـزج ب اغـنيـة الريف
ـديــنــة في زمن مــطـربــ كــبـار انه وا

طرب رعد ميسان )  ا
احملـتــفى به حتــدث قـائـال ( مـحــطـتي
االولى كــــــانـت عـــــام  1970من خالل
والــــدي الـــذي كــــان يـــقــــدم بــــرنـــامج
االصــالح الـــــــــــــزراعـي مـن
اذاعـة بغـداد فقـد شجـعني
عـــلى الـــغــنـــاء حـــيث كــان
مـحــبـا لـلــغـنـاء فــكـان هـذا
الـــتـــشــــجـــيع ســــبـــبـــا في
دخـولي لالذاعـة ) واضاف
( كـان الـفـنـان يـاس خـضـر
يـاتيـنا الى الـبـيت فتـاثرت
به فــقـــال والــدي لـه دعــنــا
نــقـدم اغـنـيـة لـرعـد فـكـانت
والدة اغــنــيـــة يــاريــحــانــة
الـتي غـنـيـتـهـا وانـا بـعـمـر
 15عـامـا و تــسـجـيــلـهـا
عام  1970واخـذت شـهـرة
واســــعــــة واالغــــنــــيــــة من
كـلــمـات جــودت الـتـمــيـمي
واحلــــان عـــبــــد احلـــســـ
الـسمـاوي) وقـال ( انه قدم

وكـــنت دائـــمـــا اعــارضه فـي مــســـالــة
اعتزاله الغناء ).

وشـــهـــادة اخـــرى من الـــفـــنـــان عـــبــد
احلـسـ الالمي قال فـيـها ( كـان عـمر
رعـد سـبــعـة اعـوام عـنــدمـا رايـته ولم
اكـن اعــلـم انه ســـيـــكـــون في يـــوم مــا
مـــطــربــا النـــني كــنـت ادرك ان عــمــره
سـيــغــيــر صــوته عــنـدمــا يــكــبــر لـكن
الـغـريب ان صـوته صـار اجـمـل وبـعد
وفـاة والـده رحـمه الـله صـار صـديقي

ويالزمني في كافة حفالتي ).
وفي ختام اجلـلسة  تـكر احملتفى
بـه بـــدرع اجلــــواهـــري قـــدمـه رئـــيس
ــعــمــوري االحتــاد الـــبــاحث نــاجـح ا
ـلـتقى وقالدة االبـداع قـدمـهـا عـضـو ا
حــســ كــر  ولــتــخــتــتم اجلــلــســة

بالتقاط الصور التذكارية .
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والــعــنف والــتــطــرف والــفــقــر وحتـرر
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 يُخـيم واقع الـعالم الـعـربي السـياسي
(يـوم الديـن) للـمـخرج أبـو بـكـر شوقي
وهـو الـفـيـلم الـذي شـارك في مـهـرجان
كان السينمائي 2018 ورشحته مصر
للـمـنافـسة عـلى جائـزة أوسكـار أفضل

فيلم أجنبي.
شـاركـة هذا وعن تـراجع عدد األفـالم ا
العام من 40 إلى 17 قالت زينة صفير
ديرة الفنية أليام بيروت السينمائية ا
في تـــصـــريح (واجـــهـــنــا مـــشـــاكل في
التـمويل هـذا العـام ما جـعلـنا نـخفض
عــــدد االفـالم من دون الـــــتــــنـــــازل عن
الـــقــيــمــة الـــفــنــيــة اجلـــيــدة لألعــمــال
شاركة. النـوعية والقضـايا الواقعية ا

طروحة هي األهم). ا
وتـشارك في أيـام بـيروت الـسيـنـمائـية
أفالم من لــبـــنــان ومــصـــر والــســودان
ــغــرب وســوريـا ولــيــبــيـا وتـونس وا
وتــــقـــــام الــــعـــــروض في ســـــيــــنـــــمــــا
متروبولـيس أمبير صـوفيل واجلامعة

ـشـاركـة ـرأة عـلى مـواضـيع األفالم ا ا
في الـدورة الـعـاشـرة من (أيـام بـيـروت
السيـنمائـية) التي تـقام للـفترة من 29
آذار اجلاري إلى الـسادس من  نـيسان
ـقبل والـتي تـنظـمهـا جـمعـية بـيروت ا
ـشاركة  17فيـلما دي سي اللـبنانـية 
بـ روائي ووثـائـقي بـعـضـهـا يـعرض

للمرة األولى في الدول العربية.
وتـــأتـي الـــدورة اجلـــديــــدة بـــعـــنـــوان
(الـتــنـوع الــسـيــنـمــائي) وتــتـزامن مع
رور  20عاما على تأسيس االحتفال 
جــمـــعــيــة بـــيــروت دي سي.واخـــتــيــر
لـالفـتـتـاح الــفـيـلم الـوثــائـقي الـسـوري
(عـن اآلبــاء واألبــنـاء) لــلــمــخــرج طالل
ديــركـي وهــو الــفــيــلم الــذي وصل إلى
الــقـائــمـة اخملـتــصـرة ألوســكـار أفـضل
فــيـلم وثـائــقي وشـارك في الــعـديـد من

هرجانات العربية والغربية. ا
صري أما اخلتام فسيكون مع الفيلم ا

األمـريكـيـة في بـيـروت وسيـنـما
إشــبـــيــلـــيــة فـي صــيـــدا وبــيت
الفـنان في حمّـانا. وفي اهـتمام
خاص بـالسـينـما الـفلـسطـينـية
يتم عـرض مجـموعة من األفالم
الـروائـية والـوثـائـقـيـة في قسم
(نـــظــرة عــلى غــزة) الــتي يــقــام
بـالـتـعاون مـع جمـعـيـة الـتـعاون

ـنـاسـبـة مرور 100 في لـبـنان.و
عام على اغـتيال الـفيلـسوفة روزا
لـوكـســمـبـرغ تـعـرض أيـام بـيـروت
السيـنمائـية الفـيلم التـجريبي
(وردة) لــــلـــمــــخـــرج غــــســـان

سلهب.
كــمــا تــقــام أمــســيــة خــاصـة
لـتـذكـر الصـحـفـيـة واخملـرجة
الـلبـنانـيـة الراحـلـة جوسـل

صـعب في دار الـنـمـر ويـديـرها
اخملرج هادي زكاك.

نوفا عمادسيتا هاكوبيان
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{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـلـقت
يـة جينيـفر لوبيز رسالة غنيـة العا ا
تهنئـة مكتـوبة بخط الـيدّ من الرئيس
األمريكي األسبق ميشال أوباما وذلك
ـــنــــاســـبــــة خـــطـــوبــــتـــهــــا من العب
الــــبــــيـــســــبــــول الــــســــابق ألــــيــــكس
رودريـغـيـز.وذكـر تــقـريـر نـشـره مـوقع
ديلي ميل البريـطاني(أن أوباما بعث
بخـطاب تـهـنئـة بعـد أيام قـلـيلـة على
عرض رودريغيز الزواج عـلى حبيبته
لوبيز يـهنئهـما بخـطبتهـما األسبوع
اضي).وكـتب أوبامـا: (مـيشـيل وأنا ا
أردنـا أن نهـنـئـكـمـا عـلى خـطـبـتـكـما..
مـشــاركـتــكــمـا بــعـد 26 عـامًــا مــعـا
ــكــنــنـا أن نــقــول إنـه مـهــمــا كــانت
التـحـديـات الـتي قـد جتلـبـهـا احلـياة
فــإن مــشــاركــتــهــا مع شــخص حتــبه
جتــعل األمـــر أفــضل.. كل الـــتــوفــيق
بــاراك أوبــامــا). وشـــارك رودريــغــيــز
صورة للخطاب عبر صفحته اخلاصة

عـــــــلى أحـــــــد مـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل
اإلجـتــمـاعـي مع رسـالــة جــاء فـيــهـا:

(هذا يعني العالم بـالنسبة لنا).
ــغـــنـــيــة الى ذلك فـــاجـــأت ا
يـة أديل السـاهرين العـا
في حـانـة لــلـمـثــلـيـ
ـديــنــة نـيــويـورك
األمـريــكـيــة عـنــدمـا
دخـــــلـت بـــــرفـــــقـــــة
ــمـثــلـة صـديــقـتــهـا ا
ــيــة جـــيــنـــيــفــر الــعــــا
لورانس حـيث أحدثا
ضجة كـبيرة عـندما
ظـهـرا بـشـكل غـيـر
مـتــوقع في حــانـة
بـحي غــريــنـتش
ولم يـــــســـــتـــــطع
األشــخـــاص في
احلانة تـصديق

أعينهم.


