
 الـظـروف تـسـمح بـلـقـاء احلـبـيب بـعـيدًا عـن األضواء
والصخب.يوم السعد السبت.
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 تــمـتـعـك بـإرادة قــويـة يـســاعـدك عــلى الـتــخـلص من
شاكل الصحية. صاعب وا ا
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. يـوم جـيـد للـقـيـام بعالج مـا إذا كـنت تـعـباً أو مـرهـقاً
يوم السعد اخلميس.
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يوم  حتـسن صـورتك وتـبدّد الـشـكـوك حـول جـدارتك
السعد االربعاء.
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ـطــلـوب خـطـوات  مــشـاريع جـديــدة بـاجلـمـلــة لـكنّ ا
مدروسة تعيدك الى دائرة الضوء .
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أنت عـلى عـتـبـة مـشـاريع جـديـدة تـسـبـقـهـا اتـصـاالت
ومشاورات مرضية .
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سـعادة الفـتـة في الـعالقة مع الـشـريك وهذا سـيـترك
انعكاسات ايجابية اضافية.
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 مواقف غـير مبرّرة مـن الشريك بسـبب ردات الفعل
التي ظهرت أخيراً منك .
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ـبيتـة عند بـعضهم لن تـكون في مصـلحتك  الـنيات ا
فسارع إلى توضيح وجهة نظرك .

bÝô«

 ال تـكبت غـضـبك وأحـزانك بل حـاول أن تـعبـر عـنـها
ب وقت واخر.

Ë«b «

مـبــادرة من الـشـريك تــعـيـد تـصــويب األمـور وتـضع
العالقة بينكما على اخلط الصحيح.
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ـتـهــورة وال تـســمح لـنــفـسك  خــفف من حــمـاسـتـك ا
بتأنيب كل من ال يستطيع أن يجاريها.
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وليد غازي فرمان فنان موهوب وعازف
موسيـقي ومدرس الة الـتشيـلو والعود
في مــعـهـد الـفـنــون اجلـمـيـلـة  –بـغـداد
وحــاصل عــلى درجــة مــاجــســتــيــر من
كـلـيــة الـفــنـون اجلـمــيـلــة  وهـو مـؤلف
ــــســـرح مــــوســــيــــقي فـي الــــدرامــــا وا
ـوسـيـقى والــسـيـنـمــا درس نـظـريــات ا
الــغــربـيــة وســافــر لــعــدة دول لــتــقـد
فـعــالــيـات مــوسـيــقـيــة ومــنـهــا تـركــيـا
واســــبـــانـــيـــا والـــيــــونـــان  وفـــرنـــســـا
وسـويــسـرا وحـالـيـا يــعـمل عـضـوا في
الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية.

(الـزمان) حـاورته
مــــــؤخــــــرا
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وســالـته عن ابــرز مـشــاريـعـه اجلـديـدة
فــقـــال (لــدي مـــشـــروع قــدمـــته لــوزارة
ـوسـيـقى وفـنـونـها الـشـبـاب بـعـنـوان ا
سرح التعبيرية في كل الفنون ومنها ا
والـدرامـا والـسيـنـمـا والـفـنـون االخرى
راحل العمرية وهو عبارة عن ولكافة ا
خــارطــة عـمل مــيــداني كـمــرحــلـة اولى
للعام احلالي ويبدا من مرحلة الروضة
تـوسـطة واالعـدادية الى االبـتدائـيـة وا
ثم الــــكـــلــــيـــات واجلــــامـــعــــات من كال
نتـديات الشبابية اجلنس من خالل ا
ـديـريـة والـثـقـافـيـة والـفـنــيـة الـتـابـعـة 
شباب بغداد الرصافة للراغب في هذا
العـمل الـتطـوعي ضـمن كورال جـماعي
لــتــقـــد فــعــالــيــات فــنــيــة وغــنــائــيــة
ومـــســـرحـــيـــة والــتـي ســـتــقـــام ضـــمن
مـــهـــرجــــان فـــني رائع تــــقـــيـــمه وزارة
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شاريع فنية متعددة q∫ وليد غازي مشغول  «u²  qLŽ

{ مـراد آباد  –وكـاالت - بعـد مشـاجرة
كـان طـرفاً فـيهـا حصـلت في مـدينـة مراد
آبـاد اعـتـقـلت الـشـرطـة الـهـنـديـة احلارس
الـشـخـصي السـابق لـلـنجـم سلـمـان خان
والـذي يدعى اناز قريشي. الشرطة قامت
بـإحتـجاز قـريشي بـعد اسـتخـدام احلبال
وشـبــاك الـصـيـد حـيـث أصـيب الـسـكـان
احملــلـيــون بــالـصــدمـة واخلــوف من رؤيـة
شاة ويُلقي قـريشي عارياً وهو يضرب ا
ـــسك ـــركـــبـــات و بـــاحلـــجـــارة عـــلـى ا
بــقــضــيب حــديـدي ويــخــرب الــعــديـد من
ـتوقـفة عـلى امـتداد الـطريق. الـسـيارات ا
تـقـاريـر الشـرطـة الهـنـديـة اشارت الى أن
نشطات قـريشي تناول جرعـة زائدة من ا
وفـقد عـلى اثـر ذلك اتزانه كـآثار جـانبـية
قاطعة حيث وقـد  نقله إلى مستشـفى ا
 إحـــالــــته إلـى مـــســــتـــشــــفى بــــاريـــلي

لألمراض العقلية.
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بهـمم مـتطـلـعة الى الـنـجاح والـتـقدم
البس انـــيـــقـــة انـــتـــظـم االثـــنــ و
اضي طالبات وطالب مدرسة بغداد ا
ــوســيـقــيــة والـتــعــبـيــريـة لـلــفــنـون ا
ـوســيــقى والــبــالــيه) في صــفـوف (ا
لـــيــبـــدأوا نـــشـــيــد يـــومـــهم االول في
ـدرسـة  بـحـضــور مـديـر عـام دائـرة ا
وسـيقية محـمود عبداجلبار الفنون ا
الك درسـة عدنـان نزار وا ومديـر ا

التدريسي.
وفي كلمـة االفتـتاح للـمديـر العام
والتي وجـههـا للـمالك التـدريسي
والــطــلــبــة مــعـــبــرا عن ســعــادته
الــغــامــرة بـــحــضــوره الــيــوم االول
ــولى ان ــدرسـي ســائال ا لــلــدوام ا
يــكـــون الـــعـــام الــدراسي 2020-2019
مفـعـمـا بـالـنـجاح والـتـفـوق والـبـركة.
مــضــيــفــا (انــتــهـت ثالثــة اشــهــر من
الـعـطـلـة الـصـيـفــيـة قـضـيـتـمـوهـا في
االستـرخـاء واالوقـات الـطـيـبـة الـيوم
نودع هذه االيـام لنـستـقبل ايـام العلم

ضـمن جلنـة تربـوية مـوسـيقـية مـشكـلة
من قــبـل االذاعــة والــتـــلــفــزيـــون تــضم
الراحل طالب الـقرغولي والـفنان حسن
الــشـكـرجي و قــبـولي كــعـازف ضـمن
ــركــزيـــة الــتــابـــعــة لالذاعــة الــفـــرقــة ا
والـتـلــفـزيـون وكـنت اصـغـر االعـضـاء).

وسيقي قال ( نجز العلمي وا وعن ا
اخـتـياري ضـمن جلـنـة متـخـصـصة من
قبل وزارة التربيـة لوضع منهاج ضمن
ـوسيـقيـة وكانت تخـصصـات الفـنون ا
حـصـتي كتـابـ مـؤلفـ ضـمن مـناهج
ـوســيــقى واالنــشـاد " تــربــيــة االول  "ا
وبكافة الـتخصصات والـكتاب الثاني "
تربيـة الصوت القسـام الفنون اجلـميلة
في العراق " وفي عام  2011 تكليفي
عهد وسيـقية  برئاسة قسم الـفنون ا
الــفـنـون اجلــمـيـلــة بـغــداد حـيث قـدمت

ـنتـديات الـشبـاب والريـاضـة مع كافـة ا
الـثـقـافيـة والـفـنيـة والـريـاضيـة ولـكـافة
راحل العمرية) واضاف (لدي مشروع ا
نـاطق والشـخصـيات اخر هـو توثـيق ا
الـتــاريـخـيـة في الـعــراق مـثل كـلـكـامش
ـوسـيـقى تـخيـلـيـة ألن ليس وسـتـكون ا
هـنــاك تـدوين لـلـمـوســيـقى في الـسـابق
ـصـنـوعة من وسـاسـتـخدم الـة الـعـود ا
جــلـود احلــيــوانــات لــتــعــطـيــني نــفس
الصـوت الذي يخـرج من االلة وقـائمتي
حالـيا تـضم العـديد من االعـمال اضـافة

الى الشخصيات التاريخية). 
وعن بداياته يقول (دخلت معهد الفنون
وسيقية عام  1980تلقيت الكثير من ا
ـوسـيـقــيـة عـلى يـد االسـاتـذة الــعـلـوم ا
روحي اخلـــمــــاش ومـــهـــدي الـــصـــفـــار
وهاشم الرجب عام  1982 اختياري
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مثـلة اللـبنانـية  ورد اخلال الى وصـلت  ا
سـوريـا لتـجـسيـد دور بـطولـة مسـلـسل يا
مـالكاً قـلبي وهو االسم الذي اعـتمد حتى
اآلن لــلـعــمل مع امـكــانـيــة اسـتــبـداله الى
ــمــثل عـبــاس الــنــوري وكـان من جــانب ا
ـمـثـلة ـفـتـرض ان جتـسد الـشـخـصـية ا ا
نــادين الـراسـي اال انه لـظــروف واسـبـاب
مــعــيــنـة لـن تـقــدم هي الــشــخــصــيـة فــتم
الــتـواصل مع ورد الــتي رحّـبت بــالـفـكـرة
و االتـــفـــاق. وســــيـــمـــثل فــــيه عـــدد من
ـمثـل الى جـانب النـوري واخلال مـنهم ا
جــيــني اســبــر ور زيـنــو ويــزن الــســيـد
وبالل مـارتيـني وفاتـن شاه مـن سوريا
ور خـوري ومـاريـبـال طـربـيه وهـيـام أبو
شـديد ونتـاشا شوفـاني من لبنـان وسيتم
تـصـويـر العـمل الـذي كـتبه عـثـمـان جحى
فـي دمــشـق حتت إشـــراف اخملــرج عـــلي

علي. 
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ــاضي مــعـرضه الــتــشـكــيــلي الــعــراقي افــتـتح االثــنــ ا
الـعـاشرعـلى قـاعـة دائرة الـفـنون الـعـامة وضم  36 لـوحة

فنية من مدارس وأساليب مختلفة.
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ـركـز اخملـرج الــعـراقي يـضـيـفه ا
الــــثـــــقــــافي الحتــــاد االذاعــــيــــ
والــتــلـفــزيــونــيـ الــعــراقــيـ في
الـســاعـة  11من صـبــاح الـسـبت
قـبل بـجلـسـة عنـوانـها (االعالم ا
والـــفــــنــــون.. ودورهــــا في بــــنـــاء

االنسان والوطن).
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ـساعد نـقيب الـصحفـي الـفلسـطيـني االسـبق واالم ا
لـالحتاد الـعام لـلصـحفـي الـعرب االسـبق نعـته االوساط
وت أثر صراع االعالمية والـثقافية العربية بعد ان غيبه ا

رض. طويل مع ا
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التـشكيلي االردني أفـتتح أمس  األربعاء في كـاليري بنك
ــعـنــون (أبـواب 48 ) ويـضم الــقـاهــرة-عـمــان مــعـرضه ا
مجمـوعة من أعمـاله اجلديدة الـتي يستـوحي فيهـا بعضا

ا تختزنه ذاكرته الطفولية.
 vÝu  s Š bLŠ«

ـسـرح شـارك الـثالثـاء في مـديـر عـام دائـرة الـسـيـنـمـا وا
انطالق مهـرجان السليمـانية السينـمائي الرابع نيابة عن

وزير الثقافة والسياحة واالثار العراقي.
ÍË«bMN « Í“u

ي والـصـحــفي الـعــراقي صـدرت له عن دار اس االكــاد
مـيديـا للطـباعـة والنشـر والتوزيع روايـة بعـنوان (مونـاليزا
ـلكـي) تقع بـغـداد  –حـكـايـة حب خـلف أسـوار الـقـصـر ا

في  104صفحات من القطع الصغير.
dL  vHDB

صـري احتـفل  بعـيـد ميالد ابـنه تيـام وكتب له ـطـرب ا ا
سـتقبـل اللي بإذن (كل سنـة و أنت طيب يـاتيـمو يـاجنم ا
كل سـنة و أنـت اجمل واحن الـله هـيـكـسر الـدنـيـا جنـاح 

ابن في الدنيا).
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القـاص االردني صدرت له حديثا ضمن منشورات وزارة
الثقافة األردنية لعام   2019 اجملمـوعة القصصية الثانية
ـعنـونة (وحـيـداً كوتـر ربابـة). و تقع في سـبعـ صفـحة ا

من القطع الصغير.

واالستعداد لـلواجب اليـومي) مؤكدا
(على طلبة االعـدادي في االبتعاد عن
االســـــتـــــخـــــدام الـــــسيء لـالجـــــهــــزة
االلكـتـرونـيـة والـهـواتف الـذكـيـة التي
تـلـهـيــهم عن الـتـقــدم وتـأخـذ من وقت
دراستـهم) مشـيـرا (ان علـيـهم تنـظيم
وقـتــهم بـ الــدراسـة واالســتـراحـة)
الفتـا الى (ان الـسـعي للـحـصـول على
ـيـة هي الـشـهـادة الــعـلـمـيــة واالكـاد
دلــيل جنـــاح االنــســان في مـــســيــرته
احلياتـية). كمـا دعا في كلـمته الهـيئة
التـدريـسـية الـى (استـخـدام الـوسائل
ــتـطـورة في الــتـعـامل مع الـعـلــمـيـة ا
الطلـبة وان يـأخذوا دورهم الـتربوي

في حسن التعامل مع الطلبة).
درسة عدنان نزار فقد جاء اما مدير ا
في كلمته وفقـا لصفحـة دائرة الفنون
وسيقيـة في (فيسبوك) (نـبدأ عامنا ا
اجلـديـد سـائـلـ الـله ان يـجـعـله عـام
علم وتفوق لبنـاتنا وابنائنـا ومتمنيا
ألخواني اعـضـاء الـهيـئـة الـتدريـسـية
ـوفـقــيـة في اداء واجـبــهم وحتـقـيق ا

ــدرســة في تــنــشــئــة اجلـيل اهـداف ا
ــا يــتــنـاسب ومــكــانـة وتـعــلــيــمـهم 
مـدرســتــنـا). مــرحــبـا في الــوقت ذاته
بــــالــــطــــلــــبــــة اجلــــدد في الــــروضــــة
واالبــتــدائي. وحــثت كــلــمــة الــهــيــئـة
الـتــدريــسـيــة الـتي الــقــاهـا االســتـاذ
قصي حثت الـطلـبة عـلى السعي الى

النجـاح والتـفوق وكـذلك الى احترام
الـــــقـــــوانــــ وااللـــــتـــــزام بـــــنـــــظــــام
ــــدرســــة.واخــــتـــــتم االصــــطــــفــــاف ا
الـــصـــبـــاحـي الى دق جـــرس الـــدرس
ـديـر الــعـام وهـو االول الـذي اعـلــنه ا
يهنيء الطلبة بعـامهم اجلديد متمنيا

لهم النجاح والسؤدد.
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ـطـربـة الـلـبـنـانـية اسـتـقـبـلـت ا
نـــانــــسـي عــــجـــرم الــــشــــيف
الـتـركـي الـشـهــيـر بـوراك في
ـنطـقـة الـسـهيـلـة شـمال منـزلـهـا 
لــبـنــان وذلك عــلى أنــغــام أغـنــيــتــهـا
الــشـهــيــرة مـا تــيـجـي هـنــا وسط أجـواء
وأطـلت عـجـرم مـتــمـيـزة أثـنـاء االحـتــفـاء به
ببـنـطـال أبـيض وبـلـوزة مـلـونـة صـفـراء وكان
االنـســجـام بــ الـثــنـائي واضــحًـا حــتى أنــهـمـا
اســتــعــرضــا عــلى هــاتف بــوراك إحــدى وصــفــات
ـمـكن أن يـنفـذهـا في مـنـزلـها الوجـبـات الـتي من ا
وقـــامــا بــشــوي الــلــحـــوم ســويًــا.ودار بــ عــجــرم
والشـيف بوراك حـديث في ختام الـلقاء قـال فيه)أنا

كتـير مـبسـوط بشـوفتك شـكرًا كـتيـر كتـير إن شاء
اللـه ترجـعي عـلى إسـطـنـبـول) وردت عـجـرم( أهـلًا
وسـهـلًـا فيك إحـنـا انـبسـطـنا شـوفـنـاك كمـان وأهـلًا
وســهــلًــا فــيك بــلــبــنــان وعــنــا وأكــيــد بــرجع عــلى
إسـطــنـبـول).ونـشـر بــوراك عـبـر إنـســتـغـرام وعـلق
قـائــلًـا:(الـنـجـمـة نـانــسي عـجـرم وبـوراك).وكـان في
اسـتــقـبــال الــشـيف بــوراك أيـضًــا ابــنـتي نــانـسي
عـجرم مـيال وإيال وحـضرا له مـفـاجأة بـارتداء تي
شيرت طُبعت عليها صورة للشيف بوراك وأرفقاها
بقـلوب حـمراء ونـشر الـشيـف بوراك هـذه الصورة
عبـر إنستغرام. وتأتي زيـارة الشيف التركي بوراك
إلى لـبنـان في إطـار مـرافـقته لـوالـده الـذي جاء إلى
رة األولى بـيروت في زيارة عـمل وتعتبـر هذه هي ا

التي يقوم فيها بزيارة بلد عربي.
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صري عادل إمام يواصل الفنان ا
تصوير دوره في مسلسل فالنتينو
الـذي سـيعـرض فـضـائيًـا في شـهر
ـقـبل وذلك بـعد تـأجـيله رمـضان ا
ـــــقــــرر عـــــرضه حـــــيث كـــــان من ا
ـــوقع ـــاضي.ووفـــقـــا  رمـــضــــان ا
الــبـوابــة (فــأن جنل الــزعــيم رامي
ـسلـسل استـقر على إمام مـخرج ا
استـكمال الـتصويـر في فيال والده
اخلـــاصـــة مـن أجل االنـــتـــهـــاء من
نـح فريق الـعـمل بـأقـصى سـرعـة 
العـمل الفـرصة السـتكـمال تـصوير
ــســلــسالت األخــرى أدوارهـم في ا
ــقــبل ــقــرر عــرضــهــا رمــضــان ا ا
أيــضًـا).ويــأتي قــرار جنـل الـزعــيم

إلى رغـبــته في إراحـة والـده أثـنـاء
فـتـرات الـتـصـويـر لـكي يـسـتـطـيع
ـــكن من تـــصـــويـــر أكـــبــــر عـــدد 

مشاهده في العمل.ويجسد الزعيم
شــخـــصــيــة رجل أعـــمــال صــاحب
مجمـوعة مدارس دولـية يدعى نور
عــبــداجملــيــد فالنــتــيــنـو ويــواجه
طــوال األحـــداث مــشـــاكل وأزمــات
دارس التى تتعـرض لها سلسـلة ا
ـتــلـكـهــا بـاإلضـافــة لـدخـوله في
قصص عـاطفيـة عديـدة وتتواصل
األحـــــداث فى إطـــــار تـــــشــــويـــــقي
اجـتـمـاعي. مـسلـسل فالنـتـيـنو من
ن بـهـجت قـمـر وإخـراج تـألــيف أ
رامى إمام بطولة عادل إمام ودالل
عبد الـعزيز ورانـيا محـمود ياس
ـــفـــتى وبـــدريـــة طـــلــــبـــة وهـــدى ا
ـيـرغني وسـلـيـمـان عيـد وحـمـدى ا

وداليا البحيري.
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اشـــطب حـــروف الـــكـــلـــمــات
داخـل الـــشـــبــــكـــة بـــجــــمـــيع
االجتـــاهـــات مـع امـــكـــانـــيـــة
شـــطب حــرف اكــثــر من مــرة
لـــتـــحــــصل عـــلى الــــكـــلـــمـــة

طلوبة: (مدينة سعودية): ا
فــيــروز  –فــاديـــة خــطــاب –
فــاتن حـمـامـة  –فـهـد بالن –
فـقمة  –فؤاد  –فـاتن حناوي
 –فـادي لـبـنان  –فـرس  –فن

 –فـلم  –فـنـلـندا  –فـرنـسا –

فـاس  –فــنــجـان  –فــقــيـد –
فجر  –فريد  –فسـيلة  –فرد

 –فتى  –فاجر.

الـكثـيـر من االفـكار و حتـقـيق تـعاون
مثمـر مع كافة مـؤسسات دائـرة الفنون
ــوســـيـــقى ـــوســـيـــقـــيـــة ومـــدرســـة ا ا

والباليه). 
ـسرحـية قال وعن مشـاركاته الـفنـية وا
(لدي مشـاركات وتفـاعل تام مع الدراما
ــســـرح مــنـــهــا مـــســرحـــيــات: نــون وا
للـمخرج كـاظم نصـار و السجـاد جلبار
جـــودي و بـــدريـــة لـــلـــيـــلى مـــحـــمـــد و
االحــتــجـــاجــيــة لــكــاظـم نــصــار وحــلم
الـغفـيـلة لـلـمخـرجـة ليـلى مـحمـد وكنت
هـمة لهذه العروض ماب الشخصية ا
ـوســيـقــيـة ـقــاطع ا الـعــزف وتـالــيف ا
ــرافــقــة لــكل عــرض مــســرحي ونــلت ا
الـــعـــديـــد من اجلـــوائـــز والـــشـــهــادات
هرجـانات محـلية وعـربية التـقديريـة 

ودولية).

غني الكندي الشهير جاس { كاليفورنيا - وكاالت - عقد ا
بيبر قرانه على عارضة األزياء هيلي بالدوين حبيبته منذ
اضي في مراسم لألهل الصغر للمرة الثانية االثن ا

نتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.وقالت مجلة واألصدقاء 
شاهير نقال عن مصادر مقربة من بيبول وموقع إي ألخبار ا

احلبيب إنهما تبادال عهود الزواج خالل مراسم دينية
غني إد شيران وجنمتا حضرها األهل ومشاهير من بينهم ا
مثل أليك غني أشر وا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر وا
بالدوين عم هيلي. وذكرت مجلة بيبول أن عقد القران  عند

نتجع أمام نحو 150 غروب الشمس في كنيسة با
ضيفا.وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني بعيدا عن

اضي.وبدأت عالقة األنظار في نيويورك في أيلول من العام ا
راهقة بيبر ( 25عاما) ببالدوين ( 22عاما) خالل مرحلة ا
بكرة وكانا يترددان على نفس الكنيسة وأصبحت عالقة ا
. واشتهر بيبر على مستوى احلب بينهما جدية قبل عام

العالم وهو في سن  13عاما لكنه انسحب بعيدا عن األضواء
ية (بيربوس) عام 2017 منذ أن قرر فجأة وقف جولته العا

ؤثرة متعلال باحلاجة للراحة. وكتب بيبر العديد من الرسائل ا
على وسائل التواصل االجتماعي وحتدث فيها عن معاناته مع
االكتئاب وتعاطي اخملدرات وضغوط الشهرة قائال إن الفضل
في تعافيه يعود للدين ولبالدوين.وقال في منشور على موقع

إنستجرام مطلع أيلول (أعيش اآلن أفضل أيام حياتي..
الزواج!! وهو مسؤولية جديدة مذهلة ومجنونة).
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عادل إمام


