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العـراق حفال لـلفالمـنكـو في السـاعة
ـقـبل الـسـادسـة من مــسـاء الـسـبت ا
ـسرح الـوطـني تـقدمه عـلى خشـبـة ا
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رضى الذهان في مستشفى الرشاد ÃöŽ∫ حس فجر يقدم مقطوعات موسيقية 
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وت امس االربـعاءالـشاعـر خضـير غـيب ا
هـادي في احـدى مسـتـشفـيات اربـيل بـعد
اصــابــته بــنــزيف في الــدمــاغ. وقــد نــعـاه
مـحــبـيه ومـحــبي شـعـره ســائـلـ الـله ان

يسكنه فسيح جناته.
و هـادي شاعـر شعـبي من موالـيد 1962
في بـــغــداد وله الـــعــديـــد من االلـــبــومــات
الـشعرية  واشتهـر بكتابته لألغاني وغنى
له الـكثير من الفنـان  منهم هيثم يوسف
حــا الــعــراقي مــحــمــد عــبــد
اجلــــبــــار عالء ســــعـــد
صالح حــسن أحـمـد

الصياد.

فرقـة كواتـاما ديل كـامبـو االندلـسية
وتــــــــضم الــــــــفـــــــرقـــــــة  راقـــــــصـــــــة
الــفالمـنــكـومــارتـا بــالـبــاردا وعـازف
كـيـتــار الـفالمـنـكــو مع الـغـنـاءازكـيل
رينـا وعازف الـبـيس مانـويل سيـيرا
وايــقــاع جــاكـلــ يــورتــاس وتــقـني
صـوتـيـات جـورج يـاس.امـا االخراج
ـــوســيــقي واالتــوســـاكــســفــون مع ا

سوبرانو فلكواتاما ديل كامبو.
ومن فـقـرات مــنـهـاج احلـفل: مـقـدمـة
مــوسـيــقى االرانــخـويــز الــشـرقــيـة 
تانغو تانغو الاتيني  لوس كريوس 
غرناطة  بلورات الـتل االشبيليون
افــراح كــاديــزو بــيس رومــا فــوالري

وبامبوليو.
وســـــــــــبـق خلـــشـــبـــة الـــوطـــني ان
ضيـفت حفـال للـفالمنـكو قـبل بضـعة

اشهر.
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اضي معرضه (من التـشكيلي العراقي افتتح االثن ا
وحـي الطـفـولـة ) في قـاعـة الـفـنـون بـوزارة الـثـقافـة في

بغداد.
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رئيس جـمعية التـشكيليـ العراقي اعـلن ان اجلمعية
ـقــبل مـعــرض (جـائـزة تـضــيف في مــقـرهــا الـسـبـت ا

عشتار للشباب 2019).
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ـمـثـلـة الـسـوريـة اعـلـنت خـطـوبـتـهـا عـبـر حسـابـهـا عـلى ا
إنسـتـغـرام دون الكـشف عن هـويـته ومن يكـون وتـشارك
الذقـاني في موسم الدرامـا الرمضـانية 2019 من خالل

مسلسل (الهيبة احلصاد ) خملرجه سامر البرقاوي.
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ـطـرب الـعـراقي يحـيي في آب ا
ـــقــــبـل حــــفـــلــــ عــــلى ارض ا
ـعارض في العاصمة االردنية ا

عمان بتاريخ 8 و9 آب. 
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مـثل الـسـوري يـشـارك بـأربـعـة أعـمـال درامـية خالل ا
ــقــبل هي (مــسـافــة أمــان) و (دقـة مــوسم رمــضـان ا
قـلـب) و(كـرم مـنــجل) كــمـا يـحـل حـســ ضـيـفــاً عـلى

إحدى حلقات مسلسل (ناس من ورق).
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التـشكـيلـية االردنيـة ضيـفتـها الـثالثاء  دارة الـفنون –
مؤسـسة خالد شومان في عمان  بلقاء حتدثت فيه عن
عـروض في الـبيت أدائـها الـفـني في (طرف فـطـرف) ا

األزرق.
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ـبدع الـراحل بدر عـبد احلق الكـاتبـة االردنيـة  زوجة ا
ضيـفتها رابطـة الكتاب بـندوة حول كتابـها (في انتظار

البدر) وشاركها في احلديث بعض أصدقائه.
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الكـاتب االمريكي ضيفه قسم العالقات الثقافية العامة
في وزارة الثـقافة والـسياحـة واالثار العـراقية في ندوة
عـن (الكـتـابـة االبـداعـيـة) والـتي اقـيـمت ضـمن بـرنـامج

هني االمريكي للعراق. الزائر ا
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ـبـلغ 11.648 مـلــيـون دوالر امـريـكي

ه كهدية إلى نانسي عجرم. وتقد
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بـعـد انتـشـار تـقاريـر تـتحـدث عن قـيام
فـادي الـهـاشم زوج الـفـنـانـة
نـانـسي عـجرم بـشـراء قـصر
الـفـنـانة شـاكـيـرا في مـيامي
بــيــتش في واليــة فــلــوريــدا
األمــــريـــكـــيــــة واهـــداءه الى
ــــنـــاســــبـــة والدة زوجــــته 

طفلتهما الثالثة. 
نـفت عــجـرم تـمــامـاً مـعــلـنـةً
جملــلـة سـيـدتي أنــهـا تـسـمع
عن اخلــــــــبـــــــر ألول مـــــــرة 
وعـــلـــقت نـــانـــسي مـــازحــة:
(بلكي حدا تاني إسمه فادي
إشـــتـــراه لـــواحـــدة تـــانـــيــة

إسمها نانسي).
ـــــــواقع وكــــــانـت بـــــــعض ا
اإلخــــبــــاريــــة وصــــفــــحـــات
الــتــواصل اإلجـــتــمــاعي قــد
اضية حتدثت خالل األيام ا
عـن قـــيــــام فــــادي الـــهــــاشم
بـشـراء الــقـصـر الـبــالغ قـيـمـته

ÂbŽ V³Ý `Ò{u¹ ÂUG½√ ÃË“

»U$ùUÐ ULN²³ſ—

vHA*« w  .d  wKKO½ WMÐ≈

كده في البيت) في إشارة منه إلى زوجته.
ومــازالـت زيــجــة أنــغــام و إبــراهــيم تــقــابل
بالتعـليقات الـقاسية بـعد أن أعلنت زوجته
األولى أنــهـا لم تــكن تــعـلم بــزواجه وعـرفت
عــنه من الــصـحــافـة كــاآلخـرين األمــر الـذي
جـعـلـهـا تـصـر عـلى الـطالق رسـمـيـاً خـاصة
بعـد ظهورهـما في عـدة منـاسبـات وهما في

رومانسية تامة.
من جهة اخرى 

ــمـثــلـة نــيـلـلـي كـر خــبـيـر كــشف طــلـيق ا
الــتــغــذيــة هــاني أبــو الــنــجــا عن خــضـوع
ابـنتـهمـا لـعمـليـة جـراحيـة ولكـنه لم يـكشف
عن تفاصيـلها أو تفـاصيل الوعكـة الصحية
التي أصابت ابنـته. وكتب من خالل حسابه
على (فيسبوك): (أصدقائي أسف لعدم الرد
بـنـتي. بــتـعـمل عـمـلـيـة بـسـيـطـة انـشـالـله و
يوم و هرجع اكلمكم) حسب موقع صدى

البلد.
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ـوسـيـقي أحـمـد إبـراهيم عن وزع ا اجـاب ا
ســؤال يـخص إجنــابه من الــنـجــمـة أنــغـام
وهل يخططان لـهذه اخلطوة (بأنّ له ولدان
هــمـا مـالـك وعـيــسى وال يـرغب أن يــكـون له
ـصـريـة نفس طـفل ثـالث كـمـا أن للـفـنـانـة ا
التفكيـر فهي أم لكل من عمـر وعبدالرحمن)
بـحـسب تـصـريـحه لـزهـرة اخلـليـج.وأضاف
إبـــراهــــيم (أنه يـــرى لـــو أجنـب من زوجـــته
ا يكون لـهذا األمر أثر سلبي على أنغام ر
زواجــهـمـا ألنـه يـرى أنـهــمـا اجــتـمــعـا لـكي
يعوضا بعضهما البعض عن أمور عدة وال
يرغبان أن يشغلهما أي شيء آخر).وفي بث
تابعيه اكد (أنه ال مباشر على (إنستـغرام) 
ينزعج من التعليقات التي تقارن عمر أنغام
ـرأة بـسن والـدته) مـشـيـرًا إلى (أنه يـحب ا
الـتي حتــتـويه وزوجـته األولـى كـانت أكـبـر
) قائالً: (حد يبقى عنده أم حلوة منه بعام

نيـللي كـر وهاني أبـو النـجا انـفصال مـنذ
عـدة أعـوام ولم يـكـشـفـا عن أسـبـاب الـطالق
الــذي حــدث بــعــد زواج اســتــمــر لــســنـوات

طويلة.
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يسـتـعد الـفنـان هـاني رمزي لـبـرنامج مـقالب
جديـد في رمضان 2019 ليـدخل في منـافسة
مع الفـنان رامـز جالل الـذي أعلن مـؤخرًا عن
االسم الرسمي لـبرنامجه هـذا العام رامز في

الشالل.
وبــحـسب الـتــقـاريـر الــصـحـفــيـة فـإن رمـزي
يصـوّر حالـيًا بـشكل يـومي في الصـحراء من
بـعـد صالة الـفجـر جتـنـبًـا حلـرارة الـشمس
وسـط تــكــتم شــديــد وذلك بــعــدمــا تــســربت
ـاضي لـبــرنـامـجه هـاني في الـفـكــرة الـعـام ا
بـــيت الـــرعب واكـــتـــشـف اثـــنـــاء تـــصـــويــر
البرنامج أن ردة فعل الضيوف غير طبيعية.
وتــبــ الحــقًــا أن شــخص من فــريق الــعــمل
سرب الفكـرة للضـيوف قبل التـصوير وعلى
الــرغـم من إجنــاز عــدد كــبــيــر من احلــلــقــات
اضطر رمـزي إللغاء البـرنامج وتكـبّد خسارة
كبيرة جدًأ لذا يبدو أن هذا هو سبب التكتم

على برنامجه اجلديد.
وكان رمزي قـد  قدم ثالثة برامـج مقالب على
مـدى ثالث ســنـوات وهي: هــاني هـز اجلـبل

مـفـاجـآت حتـتـفظ بـهـا احلـيـاة لك. اسـتـقـبل االسـبـوع
قبل بفرح وتفاؤل. ا
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ــاضي وتـنــظـر إلى تــعـاود صــعـود الــسـلم وتــنـسى ا
األمام.رقم احلظ.7
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اتــرك األحـداث تـثــبت لك صـدق وعـود صــديـقك. يـوم
السعد االربعاء.
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تطل علـى ظروف رائعة تعوض خـاللها عما فات وعن
الوقت الضائع.
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ظـرف ما يـساعـدك عـلى  إماطـة اللـثام عن كل مـا هو
مخف .رقم احلظ 9.
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تنطـلق واثقًا وحتـصل على مـا تريد وتـثبت أوضاعك
فتبدأ مشوارًا معبدًا باآلمال .
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تـتمـكـن من الـوصول إلـى فـهم أوسع وأشـمل لـلـحـياة
ولدورك فيها.
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ا راودتك وتـشغل منـصبًا حتلم تنفذ رغـبة دفيـنة طا
به فتتقدم مشاريعك بسرعة.
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ـنـاخ الواعـد وال تـفـوت الفـرص اجلـيدة اسـتفـد من ا
التي تتوفر لك .رقم احلظ 8.
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يوم اضي مـكافأة تـتلـقاها لـقاء جهـود قمت بهـا في ا
. السعد االثن
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تـمـر بـفتـرات صـعـبـة وبـتـوتـر وتـراجع مـعـنـوي .لكـنك
صاعب وتتجاوزها. تواجه ا
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تمـر بـظروف جتـعـلك تسـتـفيـد من أحـداثهـا بدون أن
يكون لك أي دخل فيها.

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
8+11+61+24+15+3+73+9+13)

ثلة عربية)  =
11-1= شاعر النيل

20-11= شاعر حمل لقب االعشى
ة ثلة مصرية قد =20-27
ثل مصري كوميدي =27-34

تحن =34-38
42-38=دولة اوربة
48-42=جبال اوربية
50-48= عملة اوربية

54-50= مدينة فلسطينية
61-54= مينة آسيوية

64-61= من اشكال القمر
67-64= عالمة سيارات
73-67= جزيرة فرنسية
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نسليهان اتاغول
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في تعاون هو االول من نـوعه تباشر
وسيقية مع مستشفى دائرة الفنون ا
الـرشاد لألمـراض النـفـسيـة والعـقلـية
بـتـنـفـيـذ مـشـروع ذو مـنـحى انـسـاني
ـديــر الـعـام فـني حــيث زار مـعــاون ا
لـلـدائـرة عـمـاد جـاسم ويـرافـقـه عازف
الـكــمـان حــسـ فـجــر قـسم الــتـأهـيل
ستشفى  لـوضع اللبنات النفسي بـا
ـشـروع. وكـان في االولى في تـنـفـيـذ ا
اســـتــقــبــال الــضـــيــوف كل من مــديــر
ـسـتـشـفى عـلي رشـيـد والـطـبـيـبـ ا
االسـتـشـاريـ نعـمـة الـيـاسـ و علي
ـعــالج الـتــأهـيــلي كـر الــعـامــري وا

كاطع.
و اوضح جاسم (لدى الدائرة مشروع
ـوسـيقى فـني تـعاونـي في ان تكـون ا
عنـصرا اساسـيا في العالج الـنفسي)
مـشـيرا الى (ان عـازف الـكمـان حـس
فـــجــــر لــــديه بــــحث في هــــذا اجملـــال
ـــرضى في ورش وســيـــتـــواصل مع ا

مــــوســـيــــقـــيــــة) الفـــــــــــــــتـــا الى (ان
التعاون سيثمر عن تقد شيء جديد
ـسقـبـليـة وتعـي بـعد رسم اخلـطط ا

ـريـض تـقــبل مــرضه بــذلك يــتــمـكـن ا
وبــالـــتـــالي تــكـــون االســـتــجـــابــة في

االندماج مع اجملتمع اسرع). 
وفي جولـة تعريفـية في قسـم التأهيل
الـنــفـسي تـنــقل الـضـيــوف بـ غـرفـة
اعــــدت لــــتـــــقــــد االغــــاني مـن قــــبل
ـــرضى ومـــكـــتـــبـــة وقـــاعـــة عــرض ا
ســيـنــمـائي وقــاعـة لــلـرسم واالعــمـال
الـيدويـة وقاعة اخـرى صمـمت لـتكون
مـــســرحــا يـــقــدم عـــلــيــهـــا الــعــروض
رضى سرحية التي يكون ابطالها ا ا
انفسهم وفق سيناريو يكتبه االطباء.
ـسـتـشـفى  رأي في ـديــر ا كـمـا كـان 
سـتشفى عمـلهم قائال: (رغـم ان هذا ا
حـــكـــومي وقـــد اعـــتـــدنـــا ان تـــكـــون
ـسـتــشـفـيـات اخلـدمـات اجلــيـدة في ا
ــا كـانت االهــلـيــة واخلــاصـة فــقط و
ـــرضـى فـــقــد تـــضم اعـــدادا من ا
أخذنـا على عـاتقنـا حمـايتهم
من مــعـانـاتــهم وعالجـهم
فـعــمـلـنــا كـفــريق عـلى
اعـادة تـأهيـل بعض
الــــغـــرف في هـــذا

ـــــرضـى لـــــتــــــلــــــقي الــــــعالج عــــــدد ا
وسيقى). با

وقــدم عـــازف الــكــمـــان خالل الــزيــارة
مـقــطـوعـات مـوســيـقـيــة امـام عـدد من
مـرضى الذهـان الذين تـفاعـلوا بـشكل

وسيقى. كبير وبدأوا بالغناء مع ا
فـيـمـا قـدم الـدكــتـور نـعـمـة شـرحـا عن
ـــســـتــــشـــفى وعن قـــسـم الـــتـــأهـــيل ا
ـــــهم فـي عالج الـــــنـــــفـــــسـي ودوره ا
وتأهـيل مرضـى الفصـام قائـال (هناك
اكثر من  1300حالة مـرضية اغـلبهم
يــعـانـون من مــرض الـذهـان الـذي هـو
زمن ومـستشـفى الرشاد االنفـصام ا
سـتشفى التـابع لوزارة الـصحة هـو ا
الـــوحــيـــد الــذي يـــؤي هــكـــذا مــرضى

للعالج النفسي).
مشـيرا الى (ان قسم الـتأهيل الـنفسي
يـقـدم الـعالج لـلـمـرضى من خـالل عدة
ورش في الــرسم واالعــمــال الــيــدويــة
ـــســرح والــغـــنـــاء والــتـــدريب عـــلى ا
ريض والـريـاضـة حـيث يـتم تـعـليـم ا
ــهــارات لـــتــحــســ جــودة لـــبــعض ا
احلــيــاة من خالل الــعــمل اجلــمــاعي

الـــقـــسـم من الـــتي كـــانت عـــبـــارة عن
مخـازن واعدنا ترمـيمهـا وتنظـيفها).
ـرضى نـسـتـخـدم كــمـا اشـار (هـؤالء ا
مـعهم الـتـأهيل الـنفـسي بـعالجهم من
ـوسـيقى والـفـنـون االخرى خالل ا

و الــــــــــــــــعــالج مــن خـالل
سـرحية لقي االعمال ا
قـــــبـــــوال كـــــبـــــيــــرا
وتـفاعـال من قبل

رضى). ا
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 فـاجأت الـنـجمـة الـتـركيـة نـسلـيـهان
أتاغول زوجـها الفـنان التـركي قادير
دوغلو خالل تواجـده في االستوديو
لــتـصـويــره أحـد مـشــاهـد مـســلـسـله
اجلــديــد الـوصــال لـتــحــتـفـل بـعــيـد

ميالده.
وأحـضــرت نـسـلـيـهــان قـالب حـلـوى
ومـــجــمــوعــة من احلـــلــويــات الــتي
ــســلــسل قــدمــتــهــا لـــفــريق عــمـل ا
وحـرصت على اإلحـتـفـال مع زوجـها
ناسبة في أجواء رومانسية بهذه ا
أمــام اجلــمـيـع.يُـذكــر أن نــسـلــيــهـان
وقــــــــعـت فـي حب قـــــــــاديــــــــر خالل
مشاركتهما في مسلسل فاحت حربية
عـام 2013 وتــوج الـــثــنـــائي قــصــة
حـــبــهــمــا بــالـــزواج في حــفل زفــاف

ضـخم حضـره مـجـموعـة كـبـيرة من
أهم جنوم تركيا عام 2016.

من جــهــة اخــرى وضــعـت الــنــجــمـة
الشـهيرة بـيلـ أكيل أمس طفـلتـيها
ــمـثل الــشـهـيـر الـتــوأم من زوجـهـا ا
أنيل ألتان. وقد قرر الـثنائى الشهير
تسـمـية الـتوأم ألـ ولـينـا . شاركت
قربة ميليس صديقة النجمة بيل ا
صــــورة عـــــبــــر حــــســــابـــــهــــا عــــلى
االنستجرام قائلة : بناتى األحباء. 
ــمـثل الــتـركي آنـيل وقـام الــثـنـائي ا
ألـتـان والنـجـمـة الـتركـيـة احلـسـناء
ـسـلسل الـتركي بيـلـ أكيل بـطـلة ا
الـــشــهـــيــر ال مـــفــر من احلب بـــفــتح
حــســـاب عــبـــر مــوقع (إنـــســتـــغــرام
)لتـوأمـهمـا ال  لـيـنا . وكـان آخر
أعــمــال بــيــلـ وأنــيل الــبــطــولـة

ـشــتـركـة لــلـمـسـلــسل الـتـركي ا
الــدائـــرة والــذي يـــقــوم فــيه
فتش أنيل بدور مسـاعد ا
فــــولـــــكــــان وخـــــبــــيــــر
ـعـلـومـات لـلـفـريق ا
وبـــــيــــلــــ بــــدور
مــــــــســـــــاعـــــــدة
ــــــــفـــــــــتش ا

عائشة.
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ــســرح تــقــيم دائـــرة الــســيــنـــمــا وا
بـالــتـعـاون مع ســفـارة اسـبــانـيـا في
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وهـــانـي في األدغـــال
وهـــبـــوط اضـــطــراري

ولــــــــم يكـشف حـتى هذه
الـلحـظـة عن اســـــــــم الـبـرنـامج اجلـديد

في رمضان 2019.
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خضير هادي
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