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صرية نهال عنبر ألبطال مثلة ا انـضمت ا
مـسـرحــيـة الـعـيـال رجـعـت روذلك كـبـديـلـة

للممثلة نادية شكري.
ويــعـــد هـــذا الــعـــرض اجلـــزء الــثـــاني من
ـسـرحـيـة الـشـهـيـرة الـعـيـال كـبـرت الـتي ا
قـدمها سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد
ــــة مـــخــــتـــار وتــــدور أحـــداث زكي وكـــر
الـعــرض في إطـار كـومـيــدي حـول أحـفـاد
يراث رمـضان السكري وصـراعهم علي ا
مع عـمتهم سـوسو السـكري ويشارك في
ــســرحــيــة نــهــال عــنــبــر رضــا بــطــولــة ا
إدريس عــلـوي احلــسـيــني هـالــة سـرور
مـحمود حسن البنا مـحمد الكيوي فادي
الــقـاضي من تــألـيـف عـلــوي احلـســيـني
مـخرج منفذ مـحمد خلف وإخراج شادي

الدالي.
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الـكـاتب الـعــراقي صـدر له عن دار الرسـا لـلـطـبـاعـة
ي) والـنشـر كتـاب بـعنـوان ( اعتـرافات سـياسي أ

ويقع في272 صفحة من القطع الكبير.
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الـقاص االردني تـلقـى تهـاني زمالئه لفـوزه  بجـائزة
الـطـائـر لـلــتـبـادل االبـداعي بـ االردن ومـديـنـة درن

البريطانية.

الـشـاعـرة الــعـراقـيـة كـانت لـهـا
اضي قـراءة شعـرية االربـعاء ا
ضـمن فعاليات مهرجان الرمثا
الـثـقافي في عـمـان مع عدد من
الـشعراء العرب واالردنيون في

. نقابة الصحفي االردني
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اخملـرج السوري عـرض فيـلمه (ليـليت الـسورية) في
الـيـوم اخلــامس من مـهـرجــان األفالم الـسـيــنـمـائـيـة
ضـمن فـعالـيـات معـرض الـكتـاب في دورته الـثالث

بدمشق.
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ــقــيم في أمــريــكــا صــدرت له عن األديب الــعــربي ا
مـؤسـسـة شــمس لـلـنـشـر واإلعـالم بـالـقـاهـرة روايـة

بعنوان (صهيل اخليول الكنعانية).
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ـايـسـترو الـسـوري قـاد الـفـرقـة الوطـنـيـة الـسـورية ا
لـلموسيقى العربية في احلفل الذي اقيم في السابع
من الــشــهــر اجلــاري عــلى مــسـرح دار األوبــرا في

دمشق.

شاكل فى عـملك  وصديق مقـرب يساعدك تتعـرض 
بالنصح واجملهود حتى تتجاوزها.
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من احملـتمل أن تـتلقى الـيوم مـشورة مهـنية ذات قـيمة
من شخص قريب منك.
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الـشك يسـيطر عـلى تفـكيرك ويـتسـبب فى الكـثير من
اخلالفات بينك وب الشريك.
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حاول أن تسـتمع إلى نصيـحة ستؤثـر بشكل إيجابى
على مستقبلك. 
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ـا تــلـتــقـيـان ـســاء ر سـوء فــهم مع الــشـريك عــنـد ا
للحديث حول ذلك.
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كن أن هنية اخملتلفة التى  تنظر بـحكمة للمسارات ا
تتخذها.رقم احلظ
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لديك زيـارة مـهـمة لـلـطبـيب  وخـطـوات علـيك االلـتزام
بها للحفاظ على صحتك .
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ناسب لتوطيد تلك العالقة التى كنت هذا هو الـوقت ا
تتجاهلها.
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ـسـاء تـتـجــاوز الـعـقـبـات الـتى تـقـابـلك الـيـوم وعـنـد ا
قرب على العشاء. يدعوك أحد ا
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حـان الـوقت ألن تـدرك قـيــمـة الـنـظـام الـغـذائى اجلـيـد
شاكل.  خاصة أنك تعانى بعض ا
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ال جـديد بـخصـوص األخبار الـسعـيدة الـتى تـنتـظرها
منذ فترة طويلة.
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قد يكـون أمامك يومًا مهـما إلعادة تقـييم مبادئك التى
تؤمن بها بشدة .
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ضع مــرادفـات ومــعــاني الــكــلــمـات
افـقــيــا ضــمن الــدائــرة في الــشـكل
طلوبة حتصل على حروف الكلـمة ا

( رئيس عربي اسبق):
1- اندفاع وازدحام

2- مواد للزراعة

3- نقيض حديثة

4- بلدة لبنانية

5- دهليز جبلي

6- معروف

ة 7- قالع قد

8- يقتحم

9- اداة شخصية

10- وقت
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{ لــــوس اجنـــلــــوس - وكـــاالت - قـــال
اخملـرج األمريـكي سـبـايك لي (إنه يـريد
من الـرئـيس دونـالـد تـرامب أن يـشـاهـد
فيلمه اجلديد بالك كالنزمان) وهو فيلم
مـثيـر لـلشـجـون لكـنه سـاخـر في الوقت
نـــفـــسه ويـــدور حــــول الـــعالقـــات بـــ
ـتحدة على مدى األعراق في الواليات ا
عــقــود. والــفــيـــلم مــقــتـــبس عن قــصــة
حـقـيـقـيـة حملـقق شـرطـة أمـريكـي أسود
تـمـكن من اخــتـراق حـركـة (كـو كـلـوكس
كالن) أو كيه.كيه.كـيه في السبعـينيات.
تحدة وبدأ عرض الفيلم في الواليات ا

اجلمعة.
وقال لي في تـصريح (إن تـوقيت عرض
الفيلم اختـير خصيصـا ليوافق الذكرى
الـسـنـويـة لالشـتـبـاكـات الـعـنـيـفـة الـتي
اضي ب قـومي بيض وقعت العـام ا
ومـحـتـجـ منـاهـضـ لـلـعـنـصـرية في
تشارلـوتسفيل بـوالية فرجـينيا وراحت
ضـــحــــيـــتـــهــــا امـــرأة). وأثــــار تـــرامب
ـاضي بعـدما انتـقـادات واسعـة العـام ا
. ألـقى بالـلـوم في الـعنف عـلى الـطـرف
ويــتــضــمـن الـفــيــلـم مــقـاطـع إخــبــاريـة

مصورة لالحتجاجات. 
وقـال لي في الـعـرض األول لـفـيـلـمه في
بيفرلي هيلـز األربعاء (أريد أن يشاهده
ـــوجــود في الـــبــيـت األبــيض الـــرجل ا

أيـــضــا).وأضـــاف في إشـــارة لألحــداث
التي وقـعت في تشـارلوتـسفـيل (عنـدما
ــروع لـإلرهــاب احملــلي رأيت الـــعــمل ا
الــذي تــرعــرع في أمــريـكــا أدركت عــلى
الـفـور أنـني أريـد أن أفـعل ذلك (إخـراج

الفيلم).
وقـال تــوفـر جـريس الــذي يـجـسـد دور
ديـفـيـد ديــوك زعـيم (كـو كـلـوكس كالن)
في السبعينيات (إن طاقم الفيلم صعق
بشدة الصلة ب الفيلم واألحداث التي

وقعت أثناء التصوير).

بغداد  – ياس ياس
سرح عرض منتدى صدى السينما وا

ـركـز عــلى قـاعـة الـف لـيـلـة ولــيـة في ا
الثقافي البغدادي فيلم(  +9تسعة) مع
حـــفل تــوقـــيع كــتــاب
لـــلــــمـــخـــرج مـــهـــنـــد
اخلـزرجي الـقـادم من
مــــديـــنــــة بـــابـل قـــدم
اجلــــلــــســــة االعالمي
ـــصــمم قــائال فــؤاد ا
(نــــعـــــرض فــــلم + 9
تـــــســــعـــــة مع حـــــفل
توقيع كتـاب للمخرج
مـــهـــنــد وهـــو خــريج
كلية الفـنون اجلميلة
جــامـــعــة بــابل كــتب
الـــــــــــعـــــــــــديــــــــــد مـن
الـــســـيــــنـــاريـــوهـــات
الروائـية الـقصـصيى
ضــمـــنــهـــا مـــشــاريع
تــخـرج لــطــلـبــة قـسم
الـسـيـنـمـا وحاز عـلى
اربـــعـــة جــــوائـــز في
الـــتـــصـــويـــر وكـــرمه
مــــــهــــــرجــــــان واسط
الــسـيـنـمــائي الـثـالث
بـــــــــــــدرع االبـــــــــــــداع

ومهرجان السماوة اخلامس ايضا وله
اربعـة افالم سينـمائيـة روائية قـصيرة
ـــــهـــــرجـــــانــــات شـــــاركـت افالمـه في ا
السينمائية الدولـية منها في بريطانيا
وايـطــالـيـا ومــصـر وفــرنـســا وروسـيـا

وحصل العديد من اجلوائز) .
بـعـد عـرض فـيـلـمه حتـدث اخلزرجي لـ
(الــــزمـــان ) قــــائال ( فــــكــــرة الــــفـــيــــلم
والـســيـنــاريــو واالخـراج لي  تــمــثـيل
يــسـرى الـفـتالوي وانــور نـازك وهـديـر
احـمــد .فـكــرة الــفـيــلم تـنــاقش قـضــيـة
راة بـعد احلـرمان الـتي تعـاني مـنهـا ا
اســتــشــهــاد زوجــهــا نــتــيــجــة احلـرب
وفقدانه في الليلة االولى من زواجها .
وتـنـاول ايضـا مـعـاناة االم بـعـد فـقدان
ابــنــهــا في احلــرب ,طــارحــاً لــلــســؤال
الـــتـــالـي :مـــتى وهل ســـيـــتـــوقف هـــذا

احلرمان ? ).
عن الـفيـلم حتدث الـنـاقد مـهدي عـباس
قـائـال (اخلـزرجي من اخملــرجـ الـذين
نفتخـر بهم وهو من مديـنة احللة التي
بـدع خـصوصا اجنبت الـكثـير مـن ا
في مـجال الـسـيـنمـا ويـقف وراء هؤالء
ي ســالم ــبــدعـــ الــفــنـــان واالكــاد ا
شـدهـان ) واضـاف ( الـروح اجلـمـاعـية
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نـحنا نـشوة نـصر اليـدوم .ثمة على مـواقع التواصل اخـتراع  اسـمه اليـوتيـوب . 
ذيع أمـوت عليه ) من تكتب بـعد كل عـرض لضيـف في (أطراف احلديث) :( هـذا ا
ـثـقف الـراقي واإلنـسـان الـبـسيط فـي نفس (أسـتاذ بل الـبـروفـيـسـور اخملـضرم) (ا
ـتــواضع الـذي يــلـيق به الـغــرور) (ـل الـالم ال يـفـي حـقه واسـتــحـقـاقه ألنه الـوقت ا
مدرسة خـاصة ثبـتت موقعـها في تـاريخ اإلعالم العراقي بـجدارة وامتـياز) ثم قبل
ان تصعـد النشـوة بضع ثوان في ألـرأس تأتي عبـارة  قاصفـة قاصمـة  (أنا أموت
منه أفشل محـاور بالعـالم ومكروه واتمـنى سحب اجلنـسية العـراقية مـنه). منسوخ
حرفيا من اكـثر من صفـحة وموقع ... والـردود ماب ارض وسمـا . تثيـر السعادة

ثم التجهما . 
وانا بـعد ذلك حـس وسـعيـد  ثم زين ايـضا وعـراقنـا عراقـهم والوطن ارث مـشاع

للجميع .
 قلت مـرة لرقـيـة حسن :  بـرنامـجي لـيس  للـنخـبة  شـربت الف اسـتكـان شاي من
ـر بي اصحاب ـتنـبي بسـطاء واهل بـسطـات في ح  ايدي مـعجبـ في شارع ا
ايشبه ذيل احلـصان يتأبطون السكسوكات  والـذين يعقدون شعـرهم من اخللف 

كتبا اليقرأونها واليعرفونني .ثمة من علق : الف ? هل انت متأكد ?!
ا اشاء  وانا لست شرطيـا اقف على خليج الـكالم . وال الزم ضيوفي بـان يدلون 
ي وكأنهم اغتسلوا في  ! يعترفون ; وقد يبكون ;  فيغدون ! فهم يخرجون من 

 بعد وصف الدنيا - خفافا  ; ظرافا ! 
ـسـافـات عـبـر الـقـارات وهـو من يـطـلب االسـهـام الغـناء ومـنـهم من يـتـجـشم عـنـاء ا
ـستـمرة.حـ اقاطع - كمـا تقـطع الـكرة - في هـجمـة ارتـدادية  اليـحدث السـيرة ا
اذا خلل في نظـام اللـعبة . وحـ اضع يدي عـلى خدي مصـغيـا حملدثي يقـولون : 

تركت له احلبل على الغارب ?.
ـذيع ?! روح الى نـشرة االخـبـار ... مـسوي  تقـول احـداهن :( شـكـد مكـروه هـذا ا
البـرنـامج مـحكـمه !) وهـنـاك اكثـر من بـرنـامج يحـمل هـذا االسم وفـيه زنـزانه يدفع
النـجم فيـها دفـعا وفي يـديه كلـبشـات واصفاد ويـحاصـر حتى يـرقص مذبـوحا من

االلم  .! 
ـاظــهـرت فـيه . ذلك انه وثـمـة بــرنـامج لـو دفع لـي بـالـدوالر الـصــاعـد غـيـر الــنـازل 

بوليسي تماما. 
النـجم فيه اسـير يـشوف بـام عيـونه ( جنوم الـظهـر ) وقد يـدخل اللـعبـة وهو سـعيد
فاذا سـارت االمـور ليس كـمـا ينـبـغي له . اليـستـطـيع ان ينـسـحب .فدخـول احلـمام

ليس كخروجه !
  كل شيء يجري مع وقف التنفيذ ..!

 قـالـت لي ضـيــفــة (عـفــيه دكــتـور آني خــايــفـة)! فــكـان ردي
ـخـشي (التـخش مـني فـأني كـالـنـسـيم ضـنى ومـا الـنـسـيم 

على الغصن) .

احملـرر الريـاضي في (الـزمان) تـلقى تـعازي زمالئه
لـوفـاة عــمه عـزيـز سـائــلـ الـله ان يـســكـنه فـسـيح

جناته.
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ـطرب العـراقي اقام حفال غـنائيـا مع فرقة خـشابة ا
البصرة في قاعة اكد الثقافية ببغداد.

يـحــمل االسم ذاته من تــألـيف كــيـفن
كوان.

وقــــال كـــــوان خالل الــــعــــرض األول
لـلفـيـلم في لـوس اجنلـوس االسـبوع
االضي ( وقت طويل للغاية منذ ضم
فيلم لـهوليوود طـاقم تمثـيل آسيويا
بــالــكــامل لـــكن في الــوقت ذاته هــذا
فيلـم للجـميع). وأضـاف في تصريح
(كتـبي تقـرأ في جـميع أنـحاء الـعالم
ـتحدة بعـشرين لـغة وفي الـواليات ا
ـثل ســكـان تـكــسـاس وأوكالهـومـا
ئة وكانسـاس أي البيض  80في ا
من القـراء الذين يـحبون كـتبي. ومن

{ لـوس اجنـلــوس - وكـاالت - يـعـد
فــيـلم (كــريـزي ريــتش إيـشــانـز) أول
فيـلم في هـولـيوود مـنذ  25عامـا كل
أبــطـاله من اآلســيـويــ لـكن صــنـاع
الــفــيــلم يـــأمــلــون أن يــســـتــمــتع به
جـمهـور الـسـيـنمـا من كل الـثـقـافات.
الفـيـلم ينـتمي إلى فـئـة الرومـانسـية
الــكـــومـــيـــديـــة ويـــدور حـــول امــرأة
أمريكية من أصل آسيوي تعيش في
نيـويورك وتـقرر الـسفـر لسـنغـافورة
للقاء أسرة صديقها الثرية احملافظة

من أصل صيني. 
والــفــيــلم مــقــــــــــــــتـبـس عن كــتـاب

الك كالب) عـام 1993. ويـبــدأ عـرض
فيلم (كريـزي ريتش إيشانز) في دور

ـكن أن يـسـتمـتع به ثم فـهـذا فـيـلم 
اجلميع ويقدرونه).

والـفيـلم من بـطـولة جنـوم مـعـروف
مـــثل مـــيـــشـــيل يـــوه بـــطـــلــة فـــيـــلم
(كراوتشينج تـايجر هيدن دراجون)
وكــــونـــســــتـــانس و إحــــدى بـــطالت
ــســـلــسل الـــكــومـــيــدي األمـــريــكي ا
(فــــريـش أوف ذا بــــوت) إلى جــــانب
وجــوه جــديــدة مـثـل مـغــنــيــة الـراب
مثلة أوكوافينا وهنري جولدينج وا

الذي تربى في بريطانيا.
وكـان آخـر فـيـلم من هـولـيوود يـضم
طاقم تمثيل آسيـويا كبيرا (ذا جوي

ـــيــة يــوم  15آب الــســـيــنـــمــا الـــعــا
اجلاري.

في قـطـاعـات مـدينـة الـثـورة سـابـقا
والـصـدر حـالـيـا وتـاسيـس فرق من
ـــســـرح الــــشـــبـــاب الى مـــرحـــلـــة ا
ــوســـيــقي الـــعــســـكــري وجـــوقـــة ا
وصــوال الى الـفـرقـة الـســيـمـفـونـيـة
الوطنية العراقـية التي رافقها اكثر
من ربع قرن  وحتدث عن اجنازاته

ــوســـيـــقى والـــطــرب من عـــشـــاق ا
االصـــــــــــيـل االعالمـــــيــــة بــــشــــرى

سميسم.
وعلى ضفـاف دجلة حتـدث خصاف
عن مـسيـرة اكـثر من خـمـس عـاما
ــوســيــقى والــعــطــاء الــفــني بــ ا
والـثـقـافي بـدا من مـرحـلـة الـشـبـاب
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ضـمن انـشـطـة مـلـتـقى بـيس بـغداد
الـــثــــقـــافـي في شــــارع ابي نـــواس
ـاضي اســتـضـاف مـســاء الـسـبت ا
ـــايــســــــــــــــتـــرو عـــلي خـــصــاف ا
ـوسـيــقـيــة والـغـنــائـيـة  وفـرقــته ا
وادارت اجللسة الـتي حضرها عدد

ــوسـيــقــيــة مــابــ حلن وتــالـيف ا
وغــنــاء وتــمــثــيل  ودعــا خــصــاف
(احلكـومة واعضـاء مجـلس النواب
ـرتقب الـى ضرورة انـهـاء مشـكـلة ا
توقفة رواتب الفرقة السيمـفونية ا
مـنـذ مـطـلع الـعـام احلـالي)  وشـكر
قــنـاة ( الـشـرقــيـة ) وبـعض وسـائل
ــــقـــروءة ــــســــمــــوعــــة وا االعـالم ا
ـــرئــيـــة الــتي ســـاهــمـت بــطــرح وا

مشكلة رواتب الفرقة.
وقدمت سميسم نـبذة مختصرة عن
ايسترو علي خصاف  الذي رحلة ا
شاركها بالـتعريف على اهم مراحل
وسـيقى بكل مـفاصلها حياته مع ا
مسـتذكـرا اهم الـشخـصيـات الفـنية
والثـقافـية الـتي رافقتـه في رحلته 
وقــــدم خـــصــــاف اعـــضـــاء فــــرقـــته
وسـيقيـة والغنائـية التـي اسسها ا
قـبل اكـثر مـن اربعـة اعـوام لـتواكب
ــوســـيـــقي والـــغـــنــائي ـــشـــهـــد ا ا
الـعراقي  وبـجـهـود فرديـة خـاصة 
وشـــارك فـي اجلـــلـــســــيـــة عـــدد من
مطربي فرقة خصاف بتقد اغاني
ـطرب حس على الة الـعود فقدم ا
ــواويل واالغــاني جــبــار عــدد من ا
طـربة التـراثـية كـما شـارك كل من ا
طربة الشابة غادة الرائدة اديبة وا
والفنان عبـد الرحمن علي بعدد من

االغاني التراثية . يزة علي خصاف وفرقته في امسية 
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ـمــثــلـة الــتــونــسـيــة هــنـد خـاضـت ا
صـبـري قـبـل أعـوام عــديــدة جتــربـة
الـعــمل كـمــذيـعــة من خالل بــرنـامج
الشـقـة ويـبدو أن صـبـري تـفـكر في
اعـادة الـتــجـربـة مــرة أخـرى حـيث
تـدرس عــرضـاً قــدم لـهــا لـتــقـد
احد الـبرامج مـرة أخرى لـكنـها
لم حتــسـم قــرارهـــا حــتى اآلن
بــــــالـــــرغـم من حتــــــمــــــســــــهـــــا
الشـديد.وبـحـسب صبـري (فإن
عودتـها لتـقد الـبرامج تـتوقف
عـلى عـدة شـروط مــنـهـا أن تـكـون
جتربة قوية وانتاج كبير وضخم
خاصة بـعد الطـفرة الكـبيرة في
اضية). عالم البرامج الفترة ا
من نــاحـــيــة أخـــرى تــســـتــعــد
صـبــري لـلـدخــول قـريــبـاً في
كـوالــيس تــصـويــر فــيـلــمــهـا
مر والـذي يجمعها اجلديد ا
بأحـمـد عـز وبـعـدهـا سـتـحدد
الـــــــعـــــــمـل الـــــــدرامي الـــــــذي

ستشارك به.

في افالم بابل يتعـاملون بروح واحدة
من خالل الـورش الـسيـنـمـائيـة والـفلم
غـارق في الــرمـزيــة كـونــهـا مــهـمه في
االفالم القـصيـرة لكن االفـكار اجلـريئة
هـي هــــدف مـن اهـــــداف جنـــــاح هــــذه
االفالم كـذلك البـيـئيـة مـهمـة جدا وهي
وسيقى تتطـابق مع احداث الفيـلم وا
التصويرية لهـا اهمية كبيرة في هكذا

افالم ).
ـشـرف ســالم شـدهــان ( مـهـنـد وقــال ا
مــخــرج شـاب طــمــوح يــخــتــار افالمه
ــوسـيـقى بـعــنـايـة ودقــة خـصــوصـا ا
والـغـناء كـذلك اخـتـيـاره للـمـكـان كونه

مــــديــــر تــــصــــويـــر
ســابــقــا يــفــهم
في االضـاءة
والـكــامـيـره
وكــــــــــــونـي
مـــــشــــرفــــا
عـــــــــــــــــلـى
الـكــثـيـر
مــــــــــــن
االفالم

نــتـعـامـل مع هـؤالء الـشــبـاب من خالل
مـنـاقـشـة الفـكـرة وتـطـويـرها من خالل
الورش الـسينـمائـية واالفالم العـراقية
عــمــومــا نــالـت الــعــديــد من اجلــوائــز
ـشـكلـة فرص الـعربـيـة والدولـيـة لكن ا
االخـراج قــلــيــلــة واليــوجـد دعـم مـادي

ومعنوي لهؤالء الشباب ).
×وشـهـدت اجللـسـة حفـل توقـيع كـتاب
اخملـــرج الــذي حـــمل عـــنــوان (انـــثــرو
لــوجــيـة صــورة االلـه وتـمــثـالتـهــا في

الفيلم السينمائي).
واهـميـة الـكتـاب تـكمن في انـه يتـناول
ـا عـمـلت عـلـيه الـسـيـنـما مـوضـوع طـا
ــيـــــــــة واســتـــغــلــتـه لــتـــمــريــر الــعـــا
مـعـتــقـداتـهــا وادانـة مـعــتـقـدات االخـر
ــحـــاولــة جتـــســيـــد صــورة االله في
فاهيم حول ية وكشف ا السينما العا
ـــعــتـــقــدات عالقـــة االنــســـان واالله وا
الـــديــنــيـــة لــذا جـــاء الــبـــحث في هــذا
الـكـتـاب لـتـوضـيح اخلـطـوة والـتسـلح

واجهتها . 
وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر اخملـرج
بــــدرع االبـــداع قـــدمه الــــفـــنـــان ســـالم
شدهان وشهادة تقديـرية قدمها الناقد

مهدي عباس .
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تـعـود الفـنـانة الـسـعـودية وعـد مـجدداً إلى
تـقد الـبـرامج التـلفـزيونـيـة حيث كـشفت
عن حتـــــضــــيـــــرهــــا لــــتـــــقــــد بـــــرنــــامج
جــديــد.وقــالت وعــد(ســتــتــابــعــون قــريــبــاً
بـرنامجاً تلفزيـونياً خاصاً بي ما زلنا في
صـدد الـتـحـضـيـر له والـعمـل علـى إنتـاجه
أيـضــاً سـأكــشف لـكم الــتـفــاصـيل خالل

قبلة). الفترة ا
وشـددت وعد على أن الغـناء هو األساس
خالل مـقابـلـة مع مجـلة لـهـا وتابـعت(عالم
األعـمال ثـانـوي بالـنـسبـة إليّ والـغنـاء هو
وسيقى والفن األسـاس. أعشق الغناء وا
فـهي هــوايـة ومـهــنـة ولـكنّ عــالم األعـمـال
ـال والــربح... واحلـمــد لـله يــبـقى جلــني ا

ال متوافر). ا
وكـانـت وعـد قـدمت مــنـذ سـنــوات بـرنـامج
لـيـالي الــسـمـر وإسـتـضـافت خالله عـدداً

كبيراَ من جنوم الغناء والتمثيل.


