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نابية إذا رأهما أحد فليتواصل معي
وإذا كـان صاحـب هـذه الصـورة رجالً
ولــديه الـــشــجـــاعــة فـــلــيــواجـــهــني).
وأضاف ( دعـونا نـتحـدث عمـا يحدث
عــــنـــــدمــــا تـــــهــــاجـم أى امــــرأة وهي
ــفـردهــا. أشــكــر جــمـيـع أصـدقــائى
وإنني أطمئـنكم بأن شفق بـخير. وقد
ـعـتـدي وسـوف تـقـدمـنـا بـبالغ ضـد ا
جنـده عــمـا قــريب) .فـيــمـا نــقل مـوقع
الـكـتـروني عن زوجـة مـسـعـود قـولـها
ى الـتربـية. أثـناء (الشـارع ملئ بـعد
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تعـرضت شـفق أوزبـيـر زوجـة الـنجم
ـعـروف الـتـركي مــسـعـود أكـوســتـا ا
بشخـصيـة كنـدال فى مسـلسل الوردة
الـسـوداء العـتداء أثـنـاء وجـودهـا فى
مــــــــــوقـف ســــــــــيــــــــــارات مـن قــــــــــبـل
.ونـــشــر أكــوســتــا صــورة شــخــصــ
الـــرجل الـــذي قـــام بـــاالعـــتـــداء عـــلى
زوجته عـبر حـسابه عـلى اإلنسـتغرام
قــائـال)هــذا الـــشــاب وصـــديــقه قـــامــا
بـضــرب زوجـتـى وسـبــوهـا بــألـفــاظـاً

تميزين هرجان حقي الشبلي يشهد تكر ا ≈wÐöÞ Ÿ«bÐ∫ احلفل اخلتامي 
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ـصرية رانيـا يوسف لطرح مـثلة ا تسـتعد ا
بـــرنــامـج تــلـــفــزيـــوني جـــديــد خالل شـــهــر
رمـضان. وطرحت يـوسف الفـديو الـترويجي
بــرنـــامــجــهـــا عــبـــر حــســابـــهــا عـــلى مــوقع
(إنــسـتــغـرام) ويــحـمل اسـم (رحـلــة رانـيـا)
وأشـارت إلـى أنه سـيــذاع اخلـمــيس من كل
أســبــوع في رمـضــان. ويــتـضــمن (بــرومـو)
الـبـرنامـج لـقـطات مـن أعـمـال رانيـا يـوسف
الفـنية دون الكشف عن تـفاصيله أو فكرته.
ونـوهت إلى أن الـبـرنــامج سـيـذاع حـصـريـا
عبـر قـناتـهـا الـرسمـيـة علـى موقع (يـوتـيوب)
لــلــتــواصل االجـــتــمــاعي. وتــعــوض يــوسف
غــيــابــهــا عن مــوسم درامــا رمــضـان 2019
بـــبــرنــامــجـــهــا  وذلك بــعـــد تــأجــيل عــرض
لكـة إبليس) وتشارك مسـلسلهـا اجلديد (
ــان الــعــاصي في بــطــولــته غــادة عــادل وإ
وسـلوى خطـاب وأحمد داود وصـبرى فواز
وهـو من تأليف محمد أم راضي وإخراج
أحـمـد خالـد مـوسى يـشـار إلى أن هـذا هو
ثــاني بــرنــامـج تــقــدمه رانــيـــا يــوسف عــبــر
ـزيـد عن (يـوتــيـوب) من بــعـد بـرنــامـجـهــا (ا
رانــيـا) والـذي يــتـنــاول جـوانب ال يــعـلــمـهـا

الكثير عن حياتها الشخصية.

للـشـرطة بـحق شـخص مجـهـول حول
حـيـاتـهـا إلى جــحـيم بـإرسـال رسـائل
جنـسيـة لهـا فـضالً عن مراقـبتـها في
كل مـــكــان.وقـــالت هـــاديـــســا: هـــنــاك
شـــخص يـــبــــعث لي بـــرســــائل عـــلى
يل حتتـوى على محـتوى جنسي اال
ويتابعني ويـعلم األماكن التي أذهب
البـس الـــتى ارتــــديـــهـــا. إلـــيــــهـــا وا
ــــنـــحــــرف يــــرسل وأضــــافت: هــــذا ا
. وبـحـسب الـرسـائل إلى بـيـتي أيـضـاً
صحيـفة تركـية بـعدما ضـاقت السبل
بـالــنـجــمـة هــاديـســا  تـقــدمت بـبالغ
ـدعي الـعــام قـالت فـيه( إنـهـا ـكـتب ا
تـعـرضـت إلى اإلهـانــة والـتـهــديـد من
قــبل ذلـك الــشـــخص اجملــهـــول الــذي
يـــــداوم عــــــلـى إرســـــال رســــــائل ذات
محـتوى جـنسي لـهـا ويضـايقـها مـنذ
ـاضي).وبحـسب الـصحـيـفة شبـاط ا
ـيالت عـنـدمـا جتـاهــلت هـاديـسـا اال
تحرش اجملهول بإرسال رسائل قام ا
إلى بيتـها.وقالت الـنجمـة فى عريضة
الــبالغ: هــو يـــتــابــعـــني ويــعــرف كل
تــفـاصــيـل حـيــاتي ويــرسـل رسـائــله
بــخط يـــده مع بـــطــاقـــات تــوضح أنه

يعمل لدى شركة مشهورة.
ـمـثل الـتـركي عـلى صـعـيـد آخـر قرر ا
ـمـثـلـة خـالـد أرغـنش بـرفـقـة زوجـته ا

ـدة انـتـظــارى فى مـوقف الــسـيـارات 
 45دقــيــقــة حـــاول شــخص الــدخــول
بسـيـارته دون مـقـدمـات وأن يركن في
ـا انتـظرتـه وعنـدما كـان الـذي لطـا ا
قــلت له خـــيــرا هــاجـــمــني ووجه لى
ألفاظ نابـية. الشكر لـله أن مسعود لم
يــكن بــجــانــبى وإال كــانت ســتــحــدث
أشــيــاء ســيــئــة . لــقــد قــدمــنــا بالغــاً
عـتـديـن ما لـلـشـرطـة وسوف يـلـقـى ا
يـــســـتـــحـــقـــون من عـــقـــاب). الى ذلك
طربة التركية هاديسا ببالغ تقدمت ا

الــتــركـــيــة بــيـــرغــوزار كــوريل
ـــســاعــدة لـــلــنّــاس تــقــد ا
احملــــتـــاجــــ فـي شــــهـــر
رمـضـان الــكـر حـيث
قـــــــام الـــــــثّــــــــنـــــــائيّ
بــــــالـــــــتّــــــواصـل مع
زعمـاء ومـسـؤول
فــي احلــــــــــــــــــارات
الـفــقــيـرة من أجل
توفير إفطار بشكل
يـومـيّ لــلـعــائالت
الـفــقــيــرة في هـذه
االحـيـاء.وبــحـسب
مـــصـــادر مـــقـــربــة
منهـما أشارت إلى
أن الثنائي يحاوالن

ُساعدات طوال تقد ا
الـسّــنـة وخــاصّــة بـشــهـر

رمــــضـــان الــــكــــر بــــطـــرق
مُـخــتــلـفــة. وهــذا الـعــام قـرّرا أنْ

 . يقدّما اإلفطار اجملانيّ
ومن ناحـية أخـرى يسـتعـد أرغنش
حـــالـــيـــاً لـــعـــرض أولـى أعـــمـــاله في
السـينمـا العـربيـة من خالل مشـاركته
في فــــيـــلـم كـــازابـالنـــكــــا إلى جــــانب
ـمــثــلــون أمـيــر كــرارة وغــادة عـادل ا

وإياد نصار.
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ــاضي بــتـوقــيع روايـته الــروائي الـعــراقي احــتـفى االثــنـ ا
(خـاتـون بـغـداد) الــفـائـزة بـجـائــزة كـتـارا لـلـروايــة الـعـربـيـة
بـجـلسـة اقـيمت  في مـنـتدى عـبـد احلمـيـد شومـان في عـمان

قدمها وادار حوارها األديب هزّاع البراري.
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عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة بـــغـــداد لـــلـــعـــلـــوم
االقـتـصـاديـة اقـام أمـسـيـة و مـأدبة
عـلى شـرف وفـد احتـاد اجلـامـعات
الــعـربــيـة الــذي يــزور الـعــراق.وقـد

. ي حضرتها نخبة من االكاد
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الـشاعـر االردني ادار الـنـدوة احلـوارية الـتي اقـيـمت االثـن
ــاضي في مــنـتــدى الــرواد الـكــبــار بـعــمــان بـشــأن كــتـاب ا

(التمك السياسي للشباب) للدكتور عارف ابو صبرة.
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الــكـاتب الـعــراقي صـدر له عن دار
التكـوين للتأليف والتـرجمة والنشر
في سـوريـا كـتـاب بـعـنـوان (جنـائن
الـسـرد جدلـيـة الـعالقة بـ الـقار
والــنص).ويــقع في  160 صــفــحــة

توسط. من القطع ا
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ـسـرح احلر في ـمـثـلـة الـكـويـتـية كـرمـهـا مـهـرجـان لـيـالي ا ا
ـاضي األردن في افـتــتـاح دورته الــرابـعــة عـشــرة الـســبت ا

لكي. ركز الثقافي ا با
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االذاعـيـة الـعـراقيـة الـرائـدة نـعاهـا زمالؤهـا في اذاعـة بـغداد
ـانيـا بعد مـعاناة ـوت في مقـر اقامتـها في ا بعـد ان غيـبها ا

مرض عضال.
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ي االردني ضـيفته  رابـطة الـكتـاب امس الثالثاء في االكاد
مـحـاضرة بـعـنـوان (اجلـاهـلـيـة بـ الـتـجلـي القـرآني والـوهم

صطلح). البشري/ قراءة في ا
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الـكـاتب الـعــراقي صـدر له عن دائــرة الـثـقـافــة في الـشـارقـة
بدولـة االمارات الـعربـية كـتاب (غـيتـارات شكـسبـير ) الـفائز
ـركز االول في مـجـال القـصة الـقصـيرة بـجائـزة الشـارقة با

لالبداع العربي الدورة .22
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وعــنــدمـا يــقــرر الـتــوبــة رغــبـة في
عـيـش حـيـاة آمــنـة مــسـتــقـرة يـتم
مـــطــاردتـه من عـــصــابـــات ورجــال
ـنـتـجـة ـافـيـا. وطـرحت اجلــهـة ا ا
لــلـعــمل الــفـديــو الـدعــائى الــثـانى
وظـهــرت فـيه الـعــديـد من مــشـاهـد
األكـشن والـتـفـجـيـرات والـغـمـوض
س أكـــتــاف واإلثـــارة. مــســـلـــسل 
بـطــولـة يــاسـر جالل فــتـحـى عـبـد
ــان الــوهـــاب حــنــان مـــطــاوع إ
العـاصى دنيا عـبد الـعزيز مـحمد
عز هـبة عبـد الغنى سـمر مرسى
من تـألــيف هـانى سـرحـان إخـراج
نبـاوى إنتاج سـينرجى حسـ ا

للمنتج الكبير تامر مرسى.
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ـــــمــــثل  يـــــاســــر جالل يــــواصل ا
س تصـوير مشـاهده فى مـسلسل 
اكـتــاف حـتى األسـبـوع األخـيـر من
قبل ويصور جالل شهر رمضان ا
ـــشــاهــد الــصــعــبــة الــعــديــد من ا
ــسـلــسل واألكــشـن خالل أحــداث ا
تفرقة فى نـاطق ا فى العديد من ا
ــشــاهــد بــيـنه الــقــاهـرة وجتــمع ا
ـــــمـــــثل فـــــتـــــحـى عـــــبــــد وبـــــ ا
الوهاب.وتـدور أحداث العـمل وفقا
للـيوم الـسابع حـول حيـاة مصارع
اعـــتــزل الــلــعب ويـــدخل لــلــحــيــاة
الـعــمـلـيــة بـطـرق أخــرى فـيـتـورط
الكـم أدهم في أعـمــال إجـرامــيـة ا
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ـطـربة دفـنه سـامـيـلى بـطـلة مـثـلـة وا قـالت ا
مـسلسل وادي الـذئاب في مـقابـلة تلـفزيـونية
مـجيـبـة عن سـؤال حول سـر شـبابـهـا الدائم
وهل الـبـوتـوكس هو مـصـدر شـبـابـهـا الدائم
ـارسـة الـيـوغـا لـوجـهى مـنـذ (أواظب عـلى 
عـشـر سنـوات ولـقـد أخذت دورات من أجل
تـعلم الـيـوغا).وعـند سـؤالـها عن الـنـجم جيم
يـلـماز الـتي عـلى عالقـة به مـنـذ عـام أجابت:
(أنـا سـعيـدة جـدًا ومـطـمـئنـة فى عالقـتى مع
جـيم وأشعـر بثـقة كـبيـرة فى عالقتـنا) وفـقا
ـثلة ـوقع البوابـة. و سامـيلى هى مطـربة و

تـركيـة من مـواليـد عام . 1972شـاركت فى
سـلـسالت واألفالم الـتـركـية الـعـديد مـن ا
ولــهـا الــعـديــد من األلـبــومـات الــغـنــائـيـة .
شـاركت فى مسـابقـة ملـكة جـمال تـركيا
الـــعــام  1991وهـي خــريـــجـــة جـــامـــعــة
الـبـوسفـور من كـلـيـة الـصـحـافة. وفى
الــعــام  1994أصــدرت أول الــبــوم

غـنائى لهـا ومن أهم أعمـالها:
مــــســــلــــسل وادى الــــذئـــاب
ومــــــــســـــــــلــــــــسل عــــــــروس
اســـطــنـــبــول ومــســـلــسل

والدى.

االنـظـار كـلـهـا سوف تـكـون مـتـجـهـة الـيك حلـدث مهم
انت بطله.

qL(«

خـذ قـسـطــا من الـراحـة الــتـامـة فــاالمس كـان الـيـوم
االكثر تعبا.رقم احلظ .2

Ê«eO*«

تـستـغرب من ان كـل ما تـطلـبه الـيوم جتـده يوم جـيد
شاريع. بادرات وا للقيام با

—u¦ «

أنت كــثـيـر احلــركـة والـنــشـاط لــهـذا انت الـيــوم تـريـد
كسب كل شيء .

»dIF «

ـميـز وطلتك الـرائعـة توفـران لك جتاوبا ال حـضورك ا
مثيل له من الذين حولك.

¡«“u'«

تعمل الـيوم على  إنـهاء ما تراكم عـليك من اعمال في
اضية . االيام ا

”uI «

ـساء جـمـيل وواعـد ويحـمل الـعديـد من االمـور التي ا
قد جتعلك فرحا .

ÊUÞd «

ـساء ال تـكن خـائـفـا فـاالمـور تـصب لـصـاحلـك. امـا ا
فالصحابك نصيب بك بلليلة ستسعد بها.

Íb'«

قد تكـون الصحة هي اكثر ما يـهمك فاحرص كثيرا
عليها وال تتعب نفسك بالعمل.

bÝô«

ـلل ـا يــدعـو ا األجـواء هــادئـة بــشـكل كـبــيـر الــيـوم 
لزيارتك وباالخص خالل النهار .

Ë«b «

 الــيـوم يــحــمل احـداثــا وتــطـورات عــجـيــبــة وغـريــبـة
وجتنب اخلروج ليال.

¡«—cF «

وأنـت في عـــمــلك ,االفــضـل أال تــنـــظـــر الى عـــقــارب
الساعة وحاول ان تلهي نفسك باالعمال.

 u(«
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امـــــامك شــــكـل فــــيه حــــروف
ــفـــتــاح ــثـــابـــة ا كــلـــمـــات 
اســتــخــدم هــذه احلــروف لك
بـواسـطــة الـكـلـمــات الـتـالـيـة
ـربـعــات. وبـعـد تـبــعـا لـعــدد ا
اتــمـام الـشـبـكـة عـلـيك ان جتـمع
احلروف التي فيها ارقام وتكتبها

للتعرف على الكلمة الضائعة:
حـــرفــان: رم  –مع  –دم  –ر ص –

ثـالثــة حـــروف : حــور  –مـــصــر –
يسر  –من شتم 

اربــعـــة حـــروف:هــالي  –مـــكــار –
عرين  –متجر

خـمسـة حـروف:يـونان  –نـيرون –
عجمان  –غاندي

ستة حروف:مـنشيوس  –الوقار –
ينيسي

سـبــعــة حــروف: مــاجـيالن  –مـاك
ارثر  –رومانيا  –جنامينا

ثمانـية حروف: سمـكير صبري-
سناء ميل

تسعـة حروف:محمـد هنيدي
 –ابن  الرومي.
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اختتمـت مؤخرا فعـاليات مـهرجان حقي
الشـبـلي للـمـسرح بـدورتـها الـ31 لطـلـبة
مـعهـد الـفـنـون اجلـميـلـة بـبـغـداد  والتي
اطلق عليها دورة الراحل عبد الله جواد
 وشــهـد حــفل اخلــتــام الــذي اقـيـم عـلى
ـعــهـد الـفـنـون ــسـرح الـدوار  خـشـبـة ا
ـعـهد عـرض مـسـرحـيـات وكـلـمـة مـديـر ا
ضــيــاء الــقــيــسي الــذي قــال فــيــهـا ( ان
ماقدمه اليوم الطلبة من اعمال مسرحية
تـنـافس الــعـروض الـتي تـقــدمـهـا الـفـرق
ــواضـــيع ـــيــة حـــيـث تــنـــوعـت  الـــعـــا
ســيـاســيــة واجـتــمــاعــيـة حــيث شــهـدت

تــنــافس جــمــيل بــ الــبــنــ والــبــنـات
ـشـاركـة مـعـاهــد اخـرى مـنـهـا مـعـهـد و
ـسـائـيـة فـنـون الـكـاظـمــيـة  والـدراسـة ا
ــعــانــاة نـفــتــخـر ورغم قــصــر الـوقت وا
الـــيـــوم بـــاجلـــمـــيع ) واضـــاف ( اوصي
اخلريجـ ان يحتـرموا ماتعـلموه خالل
دراسـتـهم بـذلك ســتـفـرضـون احـتـرامـكم
عــــــلى االخــــــريـن ومن خـالل حــــــضـــــور
ـست شـيـئاً من الـقـسـوة على العـروض 
ـتـلـقي وعــلـيه اتـمـنى ان التــنـقل بـيـئـة ا
آرتـو والتـسـتـبـد بــرايك كـمـخـرج وتـظـلم
ــمـثـل والـظـالم الـدامـس في الــعـروض ا
يـــضــــيع جـــهــــد الـــزمالء ويــــســـلب حق

لتوفير بيئة مؤثرة في هذا اخلصوص 
ايضا الحظـنا غياب االعالم عن فـعاليات
هرجـان وتأكيـد اهميـة انخراط الـهيئة ا
التـدريسـية مع الـطالب لـتصحـيح بعض
الـهـنـات من اجل مـسـرح عـراقي شـبـابي
متـجدد) . وبعـدها  االعالن عـن جوائز
ـثـلة هـرجـان وكـانت كـالتـالي:افـضل  ا
دور ثـان ثـريـا عـبـد الــله عن مـسـرحـيـيـة
ـثل دور ثـان لسـجاد افضل  كونـتـرول 
حـيـدر عن مـسـرحـيـة بـاب ثـالث  افـضل
ـثـل دور اول لـفــيــروز طالل هـادي عن
ثل دور مسرحـية دييـستوبيـا  افضل 
ـطـيـري عن مـسـرحـيـة باب اول الحـمـد ا

مـثل). وخالل حفـل اخلتـام القى عـضو ا
جلــنـة الــتــحـكــيم عالء قــحــطـان الــبــيـان
اخلـتــامي قــائال ( وضــعت الــيـوم جلــنـة
الـتـحـكـيم بـرئــاسـة الـفـنـان ايـاد الـطـائي
وعــضـــويــة عــلـي دعــيم وعالء قـــحــطــان
مالحـظــاتـهـا وتــوصـيـتــهـا وجـاء فــيـهـا:
ـسـرحـية  االفراط والـتـكـرار لـلعـروض ا
كــمـا الحــظت الــلــجــنـة وجــود نــصـوص
عـربـيــة فـصـحـى لـكن دون مـعــاجلـة كـمـا
هـرجان تـوفير ترجـو اللـجنـة من ادارة ا
الـتـجــهـيـزات الــتـقـنـيــة لـتـســهم بـنـجـاح
العـروض كذلـك وجود مـشكـلـة بالـعنـصر
النـسوي ومن الـضروري الـتعـاون اجلاد

ثالث  افـضل سـينـوغرافـيـا لكـرار جثـير
عن مـسـرحـيـة كـونـتـرول  جائـزة افـضل
اخــــراج ذهــــبت الـى عـــلـي صــــبــــيح عن
مـسـرحــيـة بـاب ثــالث  وقـررت الــلـجـنـة
حجب جـائزة افـضل عرض مـتكـامل .اما
جوائز جلـنة التـقنـيات فكـانت من حصة
احمد السوداني وعلي بيان وعلي ماجد
ــهـرجـان وحـيــدر ضـيــاء . وقـال مــديـر ا
مـــاجــد الـــعـــمـــشــانـي (هــذه الـــدورة من
هـرجـان تضـمـنت عرض  14مسـرحـية ا
ـهـرجـان وكـانت الـفـكـرة ان يـكـون هـذا ا
قطريا لكن لضيق الوقت تأجل الى العام

قبل). ا

ياسر جالل
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{ نــيـويـورك  –وكـاالت - رصــدت عـدسـات
ي رامى ــصــري الـعــا ــصــورين الــنــجم ا ا
مالك وصـديقته لوسي بوينتون وهما يقومان
بـرحلـة تسـوق فى شوارع نـيويـورك. ورصد
مـوقع الـديـلي مـيل سـعـر حـذاء لوسـى الذي
ارتــدته أثــنــاء تــسـوقــهــا مع رامى مــالك فى
نـيـويـورك وهو  69 جـنـيه اسـتـرلـينـي.  مالك
انــضم رســمـيــاً إلى آخــر أفالم الــسـلــســلـة
الشـهيرة لـجيمـس بوند الذى يقوم بـبطولتها
الـنــجم دانـيـال كـريج وفـقــا لـلـيـوم الـسـابع 
ــقـــرر أن يــلــعـب مــالك احلـــائــز عــلى ومن ا
جـائـزة األوسكـار دور الـشـريـر أمـام دانـيال
كــــريج خـالل فـــيــــلم جــــيــــمس بــــونـــد ومن
ـفترض أن يكـون آخر ضحـايا كريج الذى ا

يخطط للقضاء عليه.
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وشفق اوزير
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