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احملرر في سوق السمك بالبصرة
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ــراة شــريــان احلــيــاة ) حتت شــعــار (ا
ــســرح الــوطــني احــتــضــنت خــشــبــة ا
الــكـرنـفــال الـكـبــيـر الــذي اقـامـته وزارة
الــثـقـافــة  والـسـيــاحـة واالثــار وأحـيـته
ـسرح   الـفـنون دوائـرها :الـسـينـمـا وا
ـوسـيـقـية ودائـرة الـعالقـات الـثـقـافـية ا
ـــاضي , الـــعــامـــة  صـــبـــاح االثـــنـــ ا
وانــطــلق الــكــرنــفـال الــكــبــيــر قــبل بـدء
افتـتاحه الـرسمي حـيث استـقبـلت فرقة
الـسـاس لـلدبـكـات الـفـلـكلـوريـة الـتـابـعة
ــوســيـقــيــة ضــيـوف لــدائــرة الــفـنــون ا
ــهـرجــان من بــوابـة دائــرة الـســيـنــمـا ا
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هرجـان تقد مـجموعة مـن طالبات ا
ـتمـيزات / الـرصـافة األولى مدرسـة ا
لوحا رياضيا بعنوان ( دموع الفرح )
الذي يـؤكـد عـلى وحـدة الـدم الـعراقي
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ــاضي فــعـالــيـات انـطــلــقت االثـنــ ا
مــهـــرجــان ربـــيع األطــفـــال الــثـــقــافي
الـســنـوي في مــوسـمه احلــادي عـشـر
الذي تـنظـمه دار ثـقافـة األطـفال حتت
شـعـار ( الن الــطـفــولـة مـســتـقـبــلـنـا )
وبـحضـور وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحة
واآلثـار عـبـد األمـيـر احلـمـداني وعـدد
من الشخصيات الثقـافية والسياسية
دني والتربـوية ومـنظـمات اجملـتمع ا
ـهـتـمـ بـشـؤون غـيـر احلـكـومـيــة وا

الطفل.
 وبــدء االحـــتــفـــال بــعـــزف الــنـــشــيــد
الـوطــني ومن ثم تالوة اي من الــذكـر
احلكيم للقاريء محمد سالم القريشي
ليـقف اجلمـيع لـقراءة سـورة الفـاحتة
تـرحــمـا عـلـى ارواح شـهــداء الـعـراق.
ومن الفعاليـات التي تضمنـها افتتاح
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»UH²Š¡∫ متميزات وزارة الثقافة ودوائرها على خشبة الوطني

راكز ومعرضا للصور الـفوتوغرافية 
الـدار في احملــافــظـات بــاإلضــافـة الى
معـرض مـطـبوعـات الـدار من مـجـلتي
ــزمــار والـســلــســلــة الــقــصــصــيـة وا

ـذهب والـدين بـعـيـدا عن الـطـائـفـة وا
كــمــا زيــنت اروقـــة الــدار مــجــمــوعــة
معـارض فـنـيـة لـلـرسم  شـاركت فـيـها
درسي والرياضي مديريات النـشاط ا
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افـاد مـوقع (جـيـسي)الـتـركي ان الـنـجـمـة
الـتـركـيـة هـازال كـايـا نـالت جـائـزة أفـضل
ـثل كانت من ـثـلة امـا جـائزة أفـضل 
ــمــثل أجنـ اكــيــوريك بــيـنــمـا نـصــيب ا
حـصد مـسـلسل حـكـايتـنـا جائـزة أفضل
ات هي جـوائز مـسلـسل وهـذه التـكـر
التـيـنـيـة تـكـرّم الـنـجـوم األتـراك األكـثـر

شهرة في امريكا.
وكــانت قــد احــتــفــلت كــايــا مــؤخــرا
بـزفافها عـلى اخملرج علي أتاي في
حــــفل زفـــــاف ضــــخم حــــضــــره
ــمــثــلــ األتــراك الــعــديــد من ا
مـثل الـتركي كـيـفاجن ومـنـهم ا
تــاتـلــيــتـوغ وزوجــته بــاشـاك
ديــزر ونـــور فــتّــاح أوغــلــو
وزوجــهــا ومــراد يــلـدر
ان غـربيـة إ وزوجـته ا
الــبـــاني الــتي ارتــدت
قــفــطـــانــاً مــغـــربــيــاً
وشـاتاي أولـسوي.
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فـتش الـعـام في وزارة الـداخـلـية ا
الــعــراقـيــة يــتــحـدث مــســاء الــيـوم
اخلـــمــــيس امــــام الـــصـــحــــفـــيـــ
واالعالمــيــ عن آلــيــات مــحــاربـة
ــركـز الــفــسـاد في لــقـاء يــنــظـمه ا
الـعـراقي لـلتـنمـيـة االعالمـية ويـدير

اجللسة الدكتور عدنان السراج.
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ــطــرب الــعـراقـي يـقــيم مــســاء اجلــمــعــة في احــد مـطــاعم ا
الـعـاصـمــة االردنـيـة عـمـان حـفـال مـخـصـصـا لــلـنـسـاء فـقط
ناسبة عيد االم واعياد الربيع مع الدي جي سيف غريبه.
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اضي عميـد كليـة التمـريض بجامـعة بابل القـى الثالثاء ا
في الـبيت الـثـقـافي الـبـابلي مـحـاضـرة بـعنـوان (الـسـلوك

الشبابي احلديث والعنف االسري). 

d e « ¡«b

الـكــاتــبـة االردنــيـة احــتـفـت االحـد بــتـوقــيع مــجـمــوعـتــهـا
الـقـصـصــيـة (ظـفـائـر رومــيـة) بـجـلـســة اقـيـمت في دائـرة

كتبة الوطنية بعمان. ا
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الـشــاعـرة الـســوريـة شـاركت في الــلـقـاء الــشـعـري الـذي
ــركـز الـثــقـافي الــعـربي في الـســويـداء بـقــصـائـد أقـامه ا
تـــنــوعـت بــ الـــوطــنـــيــة والـــوجــدانـــيــة مـــنــهـــا (اعــتــذار

الشهيد)و(جنوم النهار)و(حطام قلب).
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خـوســيه يــشـاهــد بـرنــامج الــرّقص (عـالم
الرقـص)الذي تـشـارك فـيه لـوبـيـز كـعـضو
في جلـنـة الــتّـحـكـيـم فـأطـلق ســلـسـلـة من
التغـريدات عبـر حسابه اخلـاص على أحد
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي اتّـهم فـيـهـا
زمـيـله ألـيــكس من فـريق (ام ال بي) (بـأنّه
خــائن).وقــال في تــغـــريــدته األولى( إنّــني
أشاهـد برنـامج عالم الـرقص والحظت أن
جيـنـيفـر لـوبيـز تـراسل أليـكس رودريـغز
لكن مـا ال تـعرفه أنه يـخـونهـا مع زوجتي
السّابقة جيسيكا. يـا لها من فتاةٍ مسكينة
ال تعـرف حـقـيـقـته).وأضـاف قـائـلًـا( توقّف
عن كونك وغدًا وتوقّف عن خيانة جينيفر
لوبيز فـمُنذ عدّة أشـهرٍ كُنت مع جيـسيكا
عـنـدمــا اتّـصل بــهـا عـلـى هـاتـفــهـا).وخـتم
بالـقـول: (أحتـدّاك يـا ألـيـكس رودريـغز في
مُــبــارة مُــصـــارعــة كــمــا أنّــنـي مُــســتــعــد
للـخـضوع إلى اخـتـبـار كشف الـكـذب لكي

أثبت أنّ ما أقوله عنك دقيق .(100%
ويــــشــــار إلى أن إتــــهــــام خــــوســــيـه هـــذا
لــرودريـغــز يــأتي بــعــد يــومـ فــقط عــلى
تــقــدمه خلــطــوبـــة لــوبــيــز والــتي وافــقت
بطـبيـعة احلـال بعد أعـوام علـى عالقتـهما

الغرامية.

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - حـالـة من
اجلدل أثارها العب البيسبول السّابق في
فريق (ام ال بي) خـوسيه كـانـسيـكو بـعد
كـشــفه عـن أن ألـيــكس رودريــغــز خــطـيب
ية جينيفر لوبيز يخونها مع غنية العا ا
زوجــته الــســابــقــة.وجــاء ذلك  حــ كــان

(سعيد بوجودي في
ـهـرجـان الـذي هـذا ا
يــــنــــبـض بــــحــــيــــاة
الـطـفــولـة وبــراءتـهـا
فـالـعـراق الـذي انـتج
احلـــضــــارة في األلف
اخلـامس قـادر عـلى ان
يصنع احلياة من جديد
ويــهــديــهـــا الى األجــيــال
قالئد تزين جيدهم  سأكون
سانـدا لـهـذه الدار مـاتـمـكنت
ـشاريع من ذلك وسـأدعم كل ا
التي تـقدمـها خـدمة لـلطـفولة)
واختتم بالـقول (أعلن ومن دار
ثقافـة األطفال عن قـرب افتتاح
ســاحـــة االحــتـــفــال الـــكــبــرى
ــســرحـــهــا وبـــاسم جــديــد

"اكيدو) . 
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له الـــفـــنـــان ســـامي عـــبـــد احلـــمـــيـــد
قائال(في هـذا الـكـتاب الـقـيم يسـتـذكر
ــنــاضل صــبــاح الــفــنــان والــكــاتـب ا
ـنـدالوي ويــذكـر بـنــخـبــة من فـنـاني ا
ن رحــــلـــوا ـــســــرح في الــــعـــراق  ا
وتركوا بصـماتهم الـواضحة في الفن
اجلمـيل اجلـلـيل ويـتـعـرض بـأسـلوب
صحفي شـيق لنبذ مـن سيرهم والبرز
ا جميعها وبذلك اعمالهم الفنيـة ور
يــســاهم الـــكــاتب الــوفـي في تــوثــيق
قسط من النـشاط الثقـافي والفني في
العراق عبر زمن يتعدى نصف قرن).
ـنـدالوي عن كـتـابه (هـذا فـيـمـا قـال ا
ن الـــــكـــــتـــــاب جـــــزء من الـــــوفـــــاء 
ن تألـقوا وكان لـهم الدور غادرونـا..
ـؤثــر في تـنـويــر الـعـقـول الـبـارز وا
ـسرحي وعـبر عبـر ما يـقدمـه الفن ا
ـشرف.. كلي امل النضـال الوطني ا
كـتـبة ان يحـتل حـيزا عـلى رفـوف ا
تناول العراقيـة والعربـية ليكـون 
االجيـال القـادمة من غـير مـعاصري
كوكبة الـرواد واالساتذة والـفنان
..وهو محاولة سرحي الراحـل ا

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - احـتل
الفـيلم اجلـديد (كـاب مـارفل) صدارة
إيــــرادات الـــســــيــــنــــمـــا بــــأمــــريــــكـــا
مســــــــــجال 153 ملـيون دوالر.يـقوم
ببطولة الفيلم بري الرسون وصمويل
جاكسـون وتخرجه آنـا بودين ورايان
ـتحـركة فلـيك.وتراجع فـيلم الـرسوم ا
"كـيف تـروض تـنـيــنك: الـعـالم اخلـفي

متـواضعـة لـتسـليط بـقـعة ضـوء على
سرح العراقي ذاكرة ومالمح خشبة ا
ـيا) مـضيـفا(سـنون مضت عربيـا وعا
وفـكــرة تــقـد هــذا الـكــتــاب لـلــقـار
تراودني حتى وفـقت في ان يضم ب
دفــتـــيه نــبـــذة عن اكـــثــر من اربـــعــ
ن سطع ـيـدان  شخـصـية في هـذا ا
جنمها عـاليا) موضحـا(يحدونا االمل
في اصـــدار اجلــزء الـــثـــاني لـــيـــكــون
متـمما يـضم اسـماء المعـة اخرى من
ـسرحي عـند تـكامل سـيرهم الوسط ا

الذاتية لدينا).
ومن ب الـشـخصـيـات الـتي تنـاولـها
حــقي الــكـــتــاب: جـــعــفـــر لــقـــلق زاده
جــــعـــفـــر ابـــراهــــيم جالل الـــشـــبــــلي
يـوسف الـعاني جـعـفـرعـلي السـعـدي
خــلـيل بــدري حـســون فـريـد طه سـالم
عـزيــز عـبـد شـكــري الـعـقــيـدي شـوقي
نــــــــاهــــــــدة الــــــــصــــــــاحـب  زيــــــــنـب
عـوني مـنـتـهى عــبـدالـرحـبـيم الـرمـاح
امل فاضل خـليل هـاني هانـي كرومي
خـلــيـل الـرفــاعي عــزالــدين طــابــو طه

وراسم اجلميلي.

هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن)
ــــركـــز وورلــــد) عن الــــصــــدارة إلـى ا
الثاني محققا 14.7 مليون دوالر.كما
هبط فيلم جنازة عائلة ماديا) “ماديا
فاميلي فيونيرال) من الترتيب الثاني
إلى الثالث بإيرادات بلغت  12مليون
دوالر.والفيلم بطولة وإخراج وتأليف
تـايـلـر بــيـري ويـشـاركه فـي الـبـطـولـة

ــهــني حـيث ـالي وا يـنــصب جـهــدكم عــلى اجلــانب ا
ال . تنهمكون في جتنب هدر ا

qL(«

ـنح انـطـباع ـهـني  حاولـوا االسـتـفـادة من  اجلـانب ا
همة. جديد في هذه الفترة ا

Ê«eO*«

الكـثـير يـحـاول احلصـول عـلى فرص لـلـعمل . عـلـيكم
االنتباه لصحتكم.

—u¦ «

تـبدون مـرهقـ نتـيجـة عـدم أخذكم وقت لـلراحـة .يوم
. السعد االثن

»dIF «

الــراحــة ضــروريــة خــصــوصــا بــعــد الــضــغط الــذي
اضية . واجهكم خالل   األيام ا

¡«“u'«

جتنب االنتقاد خصوصا في موضوع العاطفة .يومك
السعد االربعاء.

”uI «

عـلـيـكم بضـبط أعـصـابكـم فقـد جتـدون أنفـسـكم أكـثر
ا سبق. توترا 

ÊUÞd «

رور الوقت .يوم انتم في وضع مـهني جيـد ويتطـور 
السعد السبت.

Íb'«

لل.رقم يقضل االبتعاد عن األماكن التي تسبب لكم ا
احلظ 9.

bÝô«

ال يـزال اجلــانب الـنـفــسي بـحــاجـة لـلــراحـة والـكــثـيـر
لل والرتابة . يشعر 

Ë«b «

بدايـة لفـترة ايـجابـية وخصـوصا في طـريقـة تعـاطيكم
مع  األجواء احمليطة بكم.

¡«—cF «

ضـغط مــكـثف  في الــعـمل .عـلــيـكم االنــتـبـاه لــنـوعـيـة
طعامكم خالل هذه الفترة.
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اكـــــتـب مــــــرادف ومـــــعــــــاني
الـكــلــمــات افـقــيــا فـقـط حـيث
حتـصل فـي الـعــمــود الـوسط
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عــمـيـدة كــلـيـة اقــتـصــاديـات االعـمــال بـجـامــعـة الــنـهـرين
ـقـررات الـعــراقـيـة رعت ورشـة الـعـمل الــعـاشـرة لـنـظـام ا
وتـضـمــنت ثالثـة مــحـاور بـيــنـهـا الــدلـيل الـوزاري لــنـظـام

قررات والية القبول وتسجيل الطلبية ومتابعتهم. ا

عازف العـود االردني يحيي أمـسية مـوسيقـية بعـنوان (ربيع
األم) ضمن بـرنامج ابداع الـثقـافي جمللس االعمـال العراقي

مساء غد اجلمعة على مسرح الشمس بالعبدلي.

ـــســرح  الـى بــاحـــتــهـــا وصــوال الى وا
ــــســـرح  من خالل االغـــاني خـــشـــبـــة ا
ـــوســيـــقـى والــدبـــكـــات الـــتـــراثـــيــة وا

والفلكلورية .
وافـتـتح الــكـرنـفـال الـذي حـضـره حـشـد
ثقـف واجلـمهور كبـير من الفـنانـ وا
عـضـو مـجـلس مـحـافـظـة بـغـداد مـحـمـد
الـربــيـعي ومـديــر عـام دائـرة الـســيـنـمـا
ـســــرح الـفـنانـة اقـبـال نعـيم ومـدير وا
عـام دائـرة الـعـالقـات الـثـقـافـيـة الـعـامـة
فالح الـعـاني ومـعـاون مـديـر عـام دائـرة
ــوســيــقــيــة اإلعالمي عــمــاد الــفـــنــون ا

جاسم.

بحق نـسائـنـا هو اجـحاف بـحق الوطن
وان اي عنف يـحـصل لهن هـو هـدم لكل
قيم وبـناء الـدولة   ونـحن اليـوم نغني
راة  ونـترجم محبتـنا واعتزازنا لعيد ا
عـبــر اإلبـداع واجلــمـال الـذي هــو قـلـيل

بحقهن).  
وكــرمت مــديـــر عــام دائــرة الــســـيــنــمــا
سـرح اقـبال نـعيم عـدد من الـفنـانات وا
بدعات في دائرتهـا وشمل الفنانت وا
احملـالــتـ عـلى الــتـقـاعـد ســمـر مـحـمـد
وســـوسن شـــكــري فـــضال عــلـى تــكــر
الــفــنـانــة امــيـرة جــواد وفــائــزة جـاسم

تميزات   وظفات ا وعدد من ا
وكرم مدير عام دائرة الـعالقات الثقافية
العامة  فالح العاني الفنانة اقبال نعيم
ـتـميـزة في دائـرة الـسيـنـما جلـهودهـا ا
ـــســرح  وشـــمل الـــتــكـــر عــدد من وا
مــتــمـــيــزات دائــرة الـــعالقــات الـــعــامــة
واالعالميـة تضـامن عـبد احملـسن. وكرم
وسيقية عدد معاون مدير عام الفـنون ا
ـتميزات من وظفات ا من الفنانـات وا
بـيــنـهن هال بــسـام  وهـويــده حـنـا
وسـيقـية وقدمت دائـرة الـفنـون ا
ـركـزيـة لـلــفـرق الـفـنـيـة الـفــرقـة ا
فــقــرات مــوسـيــقــيــة وغـنــائــيـة
شارك فـيهـا الـفنـان جناح عـبد
الـغـفور  نـهـلـة عـبـد الـوهاب 

وقــبـل إنــطالق فـــعـــالــيـــات الـــكــرنـــفــال
الـرسـميـة اعـتـلت فـرقة الـسـاس  خـشـبة
سـرح لـتقـدم دبكـات ووصالت غـنائـية ا
فلـكلوريـة وعقـبهـا لوحة تـراثيـة راقصة
للفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة
ــســرح اشــراف لــدائــرة الــســـيــنــمـــا وا

ايسترو فؤاد ذنون .  وتدريب ا
وقــدم  الـفــنـان مــازن مــحـمــد مـصــطـفى
فـقـرات الـكـرنـفـال الـتي ابـتـداتـهـا كـلـمـة
ـوســيـقـيـة ـعــاون مـديـر عـام الــفـنـون ا
عماد جاسم الذي شكـر دائرتي السينما
سرح والـعالقات الـثقافـية لتـعاونهم وا
ـراة اجلــاد في الـكــرنـفــال الـذي يــكـرم ا
بدعات من وزارة الـثقافة  العراقيـة  وا
مشيرا الى (انه وبالرغم من التحضرات
السريعة سنحاول ان نقدم اليوم فقرات
مـتــنـوعه لـتــبـهج هـذا الـكــرنـفـال الـرائع
راة العراقية  تطرز ايامنا الذي يقام وا

باحملبة وروعة العطاء والوفاء).
ـنـاسـبـة اال ان وقـال ( اليـسـعـنـا بـهـذه ا
جنـدد اعـتـزازنـا وتـقـديـرنـا وجنـدد لـهن
كن ان فخرنا وامتناننا وهذه البالد ال
ـشـاركـة الـنـسـاء في الـعـمل تـتـقـدم إال 
كن لـهذه الـبالد ان تتـطور والقـرار وال
إن كــانت هــنـاك قــوانــ او تـشــريــعـات
مـجـحـفـة بـحق ريـاحـ اجملتـمع  نـحن
هـنــا لـنـقـول بــكل صـدق ان اي اجـحـاف

رعـد مــيـسـان  جنـم عـبـد الــله وحـسـ
جـــبــار .  واشـــاد عـــدد مـن الـــفـــنـــانــ
ــراة ـــثــقــفــ بــاحلـــفل الــذي كــرم ا وا
طلب تميزة وقال ا بدعـة وا العراقية ا
ـغـتـرب خــالـد الـعـراقي ( احلـفل الـذي ا
تـميزة راة الـعراقـية وا انصف الـيوم ا
وان كـنت اعــتـبـر جـمـيـع نـسـاء الـعـراق
متميزات بصبرهن وعطائهن كان رائعا
ـشاركة به لـكن سرعة وجميال ووددت ا

التحضيرات حالت دون مشاركتي).
ـصور الـتلـفزيـوني فالح كر ( وقال  ا
راة العراقية في يومها وعيدها ابارك ا
ـراة هي شـريان احلـياة وان وفعال ان ا
مــاقـدمــته الـيــوم دوائـر وزارة الــثـقــافـة
يعـطي القـوة والدافع السـتمـرار احلياة
ـعـانـاة الـتي تـغـلبت رغم الـتـحـديات وا
ــراة الـعـراقـيـة الـتي تـسـتـحق عـلـيـهـا ا
الــتــكــر وان نـــغــني لــهـــا ونــصــفــهــا
بالـشـريان والـشالل واالرض وكل مـاهو
جميل ورائع )

. 

هازال كايا

وورشــــة لــــلـــــرسم احلــــر فـــــضال عن
مـعـارض لـلـفـلكـلـور الـعـراقـي وعرض

مسرحية (بيت احليوانات). 
ـديــرعـام الـدار نـوفل ابـو وفي كـلـمـة 
هرجـان قال وفقا رغيف في مستـهل ا
لبيان تلقته (الزمان) امس( في اجواء
ـهرجـان ربـيع ـوسم احلـادي عـشـر  ا
األطـــفـــال وعــــلى الـــرغـم من تـــواضع
عدوم وحالة التقشف ادي وا الدعم ا
التي انعكست على واقع العمل اال ان
ــة واإلصــرار الــذي جتــذر في الــعــز
نفـوس كـوادر الـدار دفع بـهم لـتـجاوز
ـهـرجـان كـافـة الـعــقـبـات ولـيـنــطـلق ا
بأبـهى صوره بـعد شـهرين من الـعمل
ـتـابعـة وان شـاء الـله والـتـخـطيـط وا
تــبــقى حــيــاة أطــفــالــنـا ربــيــعــا دائم

اخلضرة وارف الظالل).
بعـدهـا قال وزيـر الثـقـافة في كـلـمة له
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صدر لنـقيب الـفنانـ السـابق صباح
ــنــدالوي عن دار ايـالف لــلــطــبــاعــة ا
الــــــفـــــنــــــيـــــة احلــــــديــــــثـــــة كــــــتـــــاب
بعنـوان(مسرحـيون راحـلون) يقع في
 272صفـحـة من الـقـطع الكـبـيـر قدم
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ــمـثــلـة الــسـوريــة عــبـيــر شـمس كـشــفتْ ا
الـــدين عـن مالمـح شـــخــــصـــيّــــتــــهـــا في
وضة) إخـراج محمد مـسلسل (عيـلة ع ا
عـبود مُبيّنة(أنّ العـمل اجتماعيّ كوميديّ
وأنّـها ستـؤدّي شخصـية أمٍّ ضعـيفة أمام
مـطالب طـفلـها وتـسعى دائـما إلى الـبحث
عن راحـته غـيـر مـكتـرثـة بـبـعض األفـعال
الـتي يقـوم بها كـتراجـعه في الدراسة أو
مـــشـــكـالته مع احملــــيط).وبـــيّــــنتْ شـــمس
الـدين(أنّ طبيعتها في احلياة كأمٍّ تختلف
في الـتـعامل مـع أبنـائـها عن هـذا الـعمل)
مـؤكّدة (أنّـهـا حازمـة وقـوية وتـسعى إلى
الـبـحث عن األفضل دائـمًـا ألبنـائـها).كـما
كشفتْ شمس الدين عن أعمالها األخرى
ُـقـبل. وحتـضـيــراتـهـا لـلـمــوسم الـدراميّ ا

عبير شمس الدين

جنيفر لوبيز
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كـاسي ديـفـيز وبـاتـريس
الفــــلـي.وحــــافظ فـــــيــــلم
تحركة (ليجو الرسوم ا
موفي  :2اجلزء الـثاني)
ــــــركـــــز الـــــرابع عـــــلى ا
لألســبــوع الـــثــاني عــلى
الــــــتــــــوالي مــــــســــــجالت
إيرادات قدرها 3.8 مليون
غامرة دوالر.وتراجع فيلم ا
واحلــــركــــة (ألـــــيــــتــــا: مالك
عـركة) اليـتا: بـاتل أجنيل) ا
من الــتـرتــيب الــثــالث إلى

اخلـامس مـسـجال 3.2
مليون دوالر.بطولة
روزا ســـــــــــــاالزار
وكـــريـــســـتـــوفــر
فالـتـز وجـينـيـفر
كونـلي ويـخرجه
روبـــــــــــــــــــــــــــــرت
رودريـــــجــــــيـــــز.

فعاليات متنوعة ربتهاجاً بالربيع
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ي الـعراقي حتـدث في احملـاضـرة التي البـاحث واالكـاد
ــكـافـحـة اقـامـهــا قـسم الـتــأهـيل الـنــفـسي واالجـتــمـاعي 
التطـرف في دائرة ثقـافة وفنـون الشبـاب بعنـوان (بوبجي
ب القـوة الناعـمة والسلـوك العدواني)  في كـلية الـتربية

للبنات باجلامعة العراقية .


