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هندس العراقي تستذكر رياض أحمد qO∫ جلسة في جمعية ا √  u

{ لــوس اجنـلس  –وكـاالت - اثــارت احلـيـاة
ية باريس هيلتون اجلدل العائـلية للنجمة العا
بــ مـعــجـبــيـهــا عـنـدمــا كـشف أبــوهـا أنه ال
يسـتطيع االتصال بها.ونشرت باريس هيلتون
( 38عـامًـا) مـقـطع فــيـديـو من كـلـيـبـهـا (جنـوم
عــمـيـاء)عــبـر صــفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى أحـد
مـواقع الــتــواصل اإلجــتــمـاعي ولــفت انــتــبـاه
ــتـابــعـ تــعـلــيق والـدهــا ريك هـيــلـتـون (63 ا
عامًـا) الـذي طـالـبهـا بـاالتـصـال به في أسرع
وقـت.وفي خـانــة الــتــعـلــيــقـات كــتب والــدهـا :
ـهم جــدا أن تـتـصــلي بـوالـدك (بــاريس من ا
ـــكـــنـــنــا الـــتـــواصل مـــعك عـــلى أي من فال 
خطـوطـكِ).وعـلق أحـدهم: (أود مـعـرفـة مـا هو
هم لـهذه الدرجة اتصلي بوالدك يا باريس ا
اتـصــلي بــوالــدك يــا فــتــاة يـا إلــهي! آمل أن
ـتـابعـ ونـشر يكـون بـخيـر).  وطـمأن ريك ا
مــقـطـعًــا له أثـنــاء جـلــسـة اسـتــرخـاء يــسـتـمع
ــا يــرجع انــشــغــال خاللــهـــا إلى أغــنــيــة.ور
زدحم باريـس عن والدهـا جلـدول أعـمالـهـا ا
ـمثل حيث سـبق وقـالت بعـد انـفصـالهـا عن ا
كريس زيـلكا: (ليس لـدي وقت للحب . فوقتي

يكاد ال يكفيني أنا شخصيًا).
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الـتـشـكـيـلي الـعـراقي يـشـارك في مـعـرض(تـشـكـيـلـيون
مــعـاصـرون من الـعـراق)الــذي يـقـام في كـالـيـري رأس
الـعـ بـالــعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان لـلـمـدة من  1الى 7

قبل. نيسان ا
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ـمثلة العراقية انتهت االسبوع ا
ــــاضي مـن تــــصــــويــــر اخــــر ا
مـشاهدها من مـسلسل (يسكن
قلـبي) لتلـتحق بأسرة مـسرحية
(مـكاشفـات) ألجراء الـتمـرينات
اخلــاصــة بــهــا لـعــرضــهــا في تــونس نــهــايــة الــشــهـر

اجلاري.
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الـقـاصـة االردنـيـة نـاقش مـخـتـبـر الـسـرديـات األردني
ضمن فـعاليات برنامج ما قبل النشر مخطوطة سردية

لها.
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الـتــدريــسي في كــلــيـة اإلعالم بــجــامــعـة بــغــداد الـقى
اضي مـحاضرة بـعنوان (مـخاطر اخملدرات االربعـاء ا
الـرقـمـيــة وتـأثـيـرهـا في اجملـتــمع الـعـراقي) عـلى قـاعـة

قر وزارة الثقافة. عشتار 
 vN²A  bLŠ√ 

مـثل االردني نـعاه  نـقـيب الفـنانـ األردنـي حـس ا
ـوت عن عـمر يـنـاهز  72عـاماً اخلطـيب بـعـد ان غيـبه ا

معزياً عائلته واألسرة الفنية ومحبيه.
 VOD)« qÝUÐ

ـسلسل التـلفزيوني اخملرج الـسوري يستـعد الخراج ا
ـؤســسـة الــعـامـة ـعــنـون (حـارس الــقـدس) انــتـاج  ا ا
لإلنـتاج التلـفزيوني واإلذاعـي السورية ضـمن مشروع

خبز احلياة.
 wKŽ U{—

ـلـحن الـعـراقي الـراحـل اسـتـذكرتـه امـسـية ـطـرب وا ا
اضـي بعـنـوان (رضـا علي الـسـفـير اقيـمت االربـعـاء ا
االول للـتلح والغناء العـراقي) في قاعة قصر الثقافة

في البصرة.
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مـثلة السـورية تتـابع تصوير مـشاهدهـا في مسلسل ا
(مقـامات العشق) تأليف محمد بطوش وإخراج أحمد

ابراهيم أحمد وتؤدي فيه شخصية (ست احلسن).
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ULNO²MÐ≈ ` UBلـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - حـضــرت الــنـجــمــة أجنــلـيــنــا جـولي }
الــعــرض األول من فــيــلم (دامــبــو) والـذي أقــيـم في لــوس أجنــلـوس
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مع أبـنـائـهـا األربـعـة فـيـفـيـان ونـوكس بـالـواليـات ا
وشـيـلـوه وزهـرة.وحــرصت جـولي عـلى الـتــقـاط عـدد من الـصـور مع
أبنائهـا على السجادة احلمراء .وظهـرت جولي بفستان طويل حمل
إمـضـاء دار أزياء فـيـرسـاتـشي  وقـد صـنع الـتـصـمـيم خـصـيـصاً
جلـولي. وشارك بـاألداء الصوتي فـي الفيـلم عدد كـبير من الـنجوم
ـي أبرزهم إيفا غـرين وكول فاريل ومـايكل كياتون وداني العا
دافـيتـو وسانـدي مارتن وغـيرهم. وكـانت جولي كـانت قد أقامت
دعوى للـطالق من النـجم براد بيـت في شهر أيـلول عام 2016
لــتــنــهي زواجــاً دام عــامــ وعالقــة اســتــمـرت  10ســنــوات

وأثمرت  6أبناء.

الـظـروف ستـمـكّـنك من أن تكـون حتت األضـواء لذا
عليك ان تكون لبقا .
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تـغييرات في منزلك تسبب لك بعض اخلالفات. يوم
السعد الثالثاء.
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ال تــكــثـــر من احلــديث عن مــنـــجــزاتك ألنك ســتــقع
ضحية الغرور  رقم احلظ .2
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حتـدث مع شخص تثق فيه لفهم األمور بشكل جيد.
رقم احلظ .52
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عـاطفيـا لديك الكـثير لـتناقشه مـع شريك احلياة كن
شجاعا و عبر عما في ذهنك .

¡«“u'«

مـيولك الدرامية تظهر نـفسها خالل بعض اللقاءات
االجتماعية التي حتضرها. 
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كن أكــثــر حتــفـظــاً في كالمـك وال تـدلي بــأي أفــكـار
لآلخرين حتى تتأكد منهم .
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ســـتــــتـــمـــكن مـن فـــهم بـــواطـن األمـــور خالل هـــذا
األسبوع.يوم السعد السبت.
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البــــد من الـــشــــعـــور بــــنـــوع مـن االســـتــــقـــرار في
يوم السعد االربعاء. وظيفتك
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 األنـشطـة االجتـماعـية تـساعـدك على الـتعـرف على
أحباب جدد. أسعد أيامك األحد.
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ال تـتــفـاجـأ إذا جـاءك عـرض لـوظـيـفـة جـديـدة. يـوم
. السعد االثن
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 وزع العمل على الزمالء لكي تنتهي منه في الوقت
احملدد.
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اكــــتب مـــرادف ومــــعـــاني
كـونة من سـتة الكـلمـات ا
حــــروف ضـــــمن خـــــانــــة
ـظـلـلـة حتـصل الـدائــرة ا
عـــلى حـــروف الـــكـــلـــمـــة
ثلة عربية): طلوبة:( ا

1-معارضة
2-حتسن في االمور

3-اقتحام
4-رجال عظماء

5-مساحيق للتجميل
6-مدينة ايطالية
7-مدينة ايطالية
8-من قارات العالم
9-قائد عسكري نازي

10-مقاييس
11-محادثة تليفونية
12-نقيض اخلاصة

العسكري عام  1971مع مجموعة من الفنان
ـسرحـيات منـها شرارة شارك في العـديد من ا
ومــثل دور الــراوي وقــدم لالذاعــة اول اغــنــيـة
بـعــنـوان ســورة كـلـمــات عـريــان الـســيـد خـلف
واحلـان كوكـب حمـزة شـكل ثـنـائـيـاً جمـيالً مع
لـحن جعـفر اخلفـاف والشـاعر طـاهر سـلمان ا
وقــدم اغـــنــيــة مـــرة ومــرة  ) . وقـــال الــبــاحث
ـوســيـقي حــيـدر شـاكــر ( ان مـحــطـة الـراحل ا
االولى كانت الـبصـرة حـاضنـة الفن والـفنـان
وظـهـر مـع فـؤاد سـالم لـتــبـدا مـسـيــرتـهـمـا في
ــوســيــقي والــغــنــائي ) فــيــمــا قـال ــشــهــد ا ا
ـشـعل ( قـدم الـراحل الـكـثـير االعالمي سـامـر ا
قـامات كونه شـخـصيـة مبـدعة فـادى اصـعب ا
واالحلــان فـعــرفـنــاه مـتــمـردا وحــسـاســاً لـديه
قابلـية عـلى التـطور بشـكل مدهش وكـان هناك
اوبـريت النـشـودة وطـنـيـة شـارك فـيـهـا حـس
ـلحن نعـمـة وسعـدون جـابـر وفاضل عـواد  وا
طــالب الـقــرغــولي وكـان لــديه رغــبـة ان يــكـون
معـهم وبـالـفعل غـنى مـعـهم بعـد غـياب الـفـنان
فــاضل عــواد  حـيث قــال عــنه الــقـرغــولي :انه
ـطرب حس جبار صوت اليتكرر ) . وشارك ا
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ـهــنـدسـ عـلى قــاعـة جــمـعـيــة ا
العراقي ببغداد اقيمت مؤخرا
جــلـــســة اســتــذكـــاريــة لــلــراحل
ريــاض احــمــد بــحــضــور جنــله
احـمـد ومـجـمـوعـة من الـفـنـانـ
وعشاق الـراحل.  البـاحث حيدر
شـعل شـاكـر واالعالمي سـامـر ا
شاركة مجموعة قدما اجللسة 
طـرب الـشبـاب وهم:علي من ا
سـالم  حـسـ جـبـار  وعـمـار
الــــعــــربي وادارت اجلــــلــــســـة
االعالمــيــة بــشــرى ســمــيــسم
وقـــدمت الـــســـيــرة الـــذاتـــيــة
لـلــراحل قـائــلـة ( اســمه عـبـد
الرضـا مـزهر ولـد في جـنوب
الـعـراق وحتـديـدا في تـنـومـة
الـــبـــصــرة رحـل مـــبــكـــرا الى
ـنـا االخــر  صـوته يـطـرب عـا
الــقــلــوب بــجــمــاله وعــذوبــته
ـــســـرح كـــانت بــــدايـــاته في ا

في اجللسـة االستذكـارية باغنـية عرفت روحي
ـشعل حـديثه عن الـراحل ليـؤكد انا ثم يـكمل ا
(ان الراحل اكتسب شعبـية واسعة امتدت الى
مـدن العـراق فـالـوطن الـعربي) . وقـال الـشـاعر
الغنائي طه البصري ( الراحل رياض بالنسبة
لي لـــيـس مـــطـــربـــا فـــقط بل هـــو اخ وصـــديق
وانسان وكـتبت له عدة اغـاني منهـا مرة ومرة
ومــجــرد كالم وانت الــبــادي فــالــراحل مــطـرب
شامل ولـيس مـقلـداً وغنى الـقـصيـدة واالغنـية
طرب البغـدادية واجلـنوبـية ) .بعـدها شـارك ا
عمار الـعربي باغـنية احبـك ليش ماادري . اما
جنل الــراحل ريــاض احــمــد فــقــال (ان والــدي
يـبــدع في كل شئ رافــقــته في حـيــاته وعــرفـته
متـميـزا في اداء االغنـية وكـان متـاثرا بـالفـنان
سعدي احلـديثي ). واختـتمت اجللـسة باغـنية
طرب (حول عدنه الـليلـة ) اداها ا

حس جبار .

ــقــام الـعــراقي تــتــضــمن شــرحـا ا
ــقــامــات مــفــصال عن هـــيــكــلــيــة ا

العراقية (الفورمة). 
حـيـث سـأقـدم شـرحا نـظـريـا يـلـيه
تـطـبـيق عـلى الـة الـكـمـان لـلـعـازف
زيــــــــدون فالح حــــــــسـن وقـــــــراءة
لـلـمقـامـات العـراقـية يـقـدمهـا قار

ير ناظم جميل). قام  ا
مـــضــيـــفــة ( ان الــدورة ســـتــكــون
ســريــعــة ومــجـانــيــة وتــســتــقــبل
مختلف الفئـات العمرية ابتداءً من
سن  18سنة عـلى ان يكون حامال
ـتـوسـطـة عـلى االقل او لـشـهـادة ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـوسـيـقـيـة تـنـظم دائـرة الـفــنـون ا
احــدى تـشــكــيالت وزارة الـثــقــافـة
والـسـياحـة واآلثـار دورة مجـانـية
قـام العـراقي خملتـلف الـفئات في ا
الـعـمـريـة بـدءاً من يـوم غـد االثـن
 18آذار اجلـاري بـواقع يـوم في
ـــدة شـــهــر في قـــاعــة االســـبــوع و

الرباط .
وعن الـدورة قــالت مــعــاونـة مــديـر
الـفـرق الــفـنـيـة فـي الـدائـرة اسـراء
ضياء جاسم (ستقدم دائرة الفنون
ـوســيــقــيــة وألول مـرة دورة في ا

ـن يــكــون مـــلــمــا بـــأولــويــات
ــوسـيــقى) . واشـارت الـغــنـاء وا
ــوسـيــقــيـة في دائــرة الـفــنــون ا
صـفــحـتـهــا في (فـيــسـبـوك) (ان
هــدف الــدورة تــوعــوي لــنــشـر
ـوســيـقـيـة وتـعـريف الـثـقـافـة ا
ــوســيــقى اجملــتــمـع بــفــنــون ا

قام ـا ان ا التـقلـيديـة االصليـة طا
العراقي جزء اليتجزأ منها) .

كــمــا اشــارت جــاسم (انه في حــال
ـقـام اكــتـشـاف مـواهب فـي غـنـاء ا
ســـيـــتم تـــســجـــيــلـــهم في دورات

تكميلية اخرى).

مــســؤول االدعــاء األمــريــكـي أنـدرو
لــيـلــنغ في مــؤتـمــر صـحــفي خـاص
ـثل بـالـتــحـقــيق في الـفــضـيــحـة (
اآلبـاء سـجـال من أصـحـاب الـثـراء).
ا جـاء في صحـيفـة االتهام ووفقـا 
فإن هوفمـان قدمت مساهـمة خيرية
قدرها  15ألف دوالر لـلمـشـاركة في
الـــعــمـــلـــيـــة نــيـــابـــة عن ابـــنـــتـــهــا
الكبرى.كما تـشير الوثائق إلى أنها
اتـخــذت تـرتــيــبـات لــلــمـشــاركـة في
الـعمـلـية مـرة ثانـيـة لصـالح ابـنتـها
الصغـرى قبل أن تـتخذ قـرارا بعدم
القيـام بذلك.ووجه االتهام لـهوفمان
بـــالــتــواطــؤ لـــلــقــيــام بـــاالحــتــيــال
الــبـريــدي. كـمــا أن تـسـجــيال كـشف
أنــهــا نــاقــشـت اخملــطط مع شــاهــد
يتعاون مع الشرطة.وقالت الصحف
ـتـعـاون مع الـشـرطـة (إن الـشـاهـد ا
ـمثل وليام قابل هوفـمان وزوجها ا
إيش مـيـسي في مـنزلـهـمـا في لوس
أجنـــــــلـــــــوس وشـــــــرح لـــــــهـــــــمـــــــا
اخملــطـط).ومــثـــلت هـــوفــمـــان أمــام

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
كــشـفـت سـجالت مــحـاكم أمــريـكــيـة
تــورط فـلـيـســيـتي هـوفــمـان جنـمـة
مــسـلــسل (ربـات بــيـوت يــائـسـات)
و 40شـخـصــا آخـرين في فـضـيـحـة
غش لـلقـبـول في جامـعـات أمريـكـية

كـــبــــرى.وشــــمل اخملــــطط الـــذي 
الــكـشف عـنه مــسـاعـدة الــطـلـبـة في
الــغـش في اخــتــبــارات الـقــبــول في
اجلامـعـات باإلضـافـة إلى مسـاعدة
ـتفـوقـ رياضـيا في الـطلـبـة غيـر ا
احلـــــصــــول عـــــلى مـــــنح خـــــاصــــة
ـــتــفــوقـــ ريــاضـــيــا. ومن بــ بــا
اجلامعات التي استـهدفت بعمليات
الــغش جــامــعـات مــرمــوقـة مــثل يل
وســتـــانـــفـــورد وجـــورج تــاون. وال
يــــوجـــد مــــا يـــشــــيـــر إلـى ضـــلـــوع
اجلــــــامــــــعـــــات فـي عـــــمــــــلــــــيـــــات
الـغش.واشـار تــقـريـر لـلـبي بي سي
ان( أغـلب الضـالـع في الـفـضيـحة
من األثــريـــاء ومن بـــيــنـــهم رؤســاء
مجـلس إدارة شـركـات كبـرى). وقال

ووجه االتـــهــام لـالفــلـــ وزوجـــهــا
مـصمـم األزياء مـوسـيمـو جـيـانولي
ـــوافــقـــة عــلـى دفع رشى تـــبــلغ بـــا
قيـمـتـها  500ألف دوالر مـقابل ضم
ابــنـتــيــهــمـا لــفــريق الــتـجــديف في
جامعـة ساذرن كاليـفورنيا حـسبما
قـــالت وثـــائق احملـــكـــمـــة. وتـــدرس
ابنـتاهـما حـاليـا في جمـاعة ساذرن

كالفورنيا.

احملكـمـة في لوس أجنـلـوس وأُطلق
سـراحــهـا بـكـفــالـة قـدرهـا  250ألف
دوالر. وأمـر الـقـاضي هـوفـمـان بـأال
تـــــــســـــــافــــــر خـــــــارج الـــــــواليــــــات
ــتـحــدة.ومـثل مــاسي أيــضـا أمـام ا
ـتهـمـ أيضل احملـكمـة. ومن بـ ا
ــعــروفــة ــمــثــلــة لــوري الفــلــ ا ا
سلسل الكوميدي فول بدورها في ا
هــاوس. ولم حتــتـجــز الفــلـ بــعـد.

فليسيتي هوفمان وليام ايش ميسي مع إبنتيهما
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صـرية مـنة شـلـبي عن تأيـدتهـا لدور الـبطـولة مـثلـة ا كـشفـت ا
ـصـري أحـمـد حـلـمـي في فـيـلـمه اجلـديـد (خـيـال ــمـثل ا امـام ا
مآتة) الـذي يقوم بـإخراجه خالـد مرعي. وجاء حديـث شلبي هذا
مـثلة خالل إسـتضافـتهـا ضمن بـرنامج (صـاحبة الـسعـادة) مع ا
ـصريـة إسعـاد يونس حـيث اوضـحت أنّ ذلك التـعاون الـثاني مع ا
اخملـرج خــالــد مـرعي بــعــدمـا شــاركــته مــعه في فــيـلم (آسـف عـلى
اإلزعـاج) كمـا أنّه الـتـعـاون الـثـالث لـها أيـضـاً مع أحـمـد حـلـمي بـعد

(كده رضا) و(آسف على اإلزعاج). 

W uGA  w³Ký WM

WðP  ‰UO Ð

‰uGA  Õ«Òd'«

rOŽe « wÝdJÐ
ÊU e « ≠ oA œ

ــمـثل الـسـوري مــحـمـد خـيـر اجلـراح يـتـابع ا
تـصـويـر مـشاهـده بـبـطـولـة مـسـلسـل (كرسي
الـزعيم) من تأليف وإخـراج فادي غازي.وهو
عمل شـامي يحـمل صبـغة كومـيديـة ويشارك
ـمثلـ منهم: هدى في بطـولته مجـموعة من ا
شـعــراوي ور عـبـد الـعـزيـز وغـادة بـشـور
وفـــاتن شـــاهـــ ورضـــوان قـــنـــطـــار حـــيث
سـيـكـون الـعـمل جاهـزًا لـلـعـرض في رمـضان
ـقــبـل.وكـشـف اجلــراح (إنّ الـعــمـل يـنــتــمي ا
لــنــوعـــيــة الاليت اخلـــفــيف وهــو مـــشــاركــته
ــوسـم بــعـــد مــســـلــسالت اخلــامـــســة هـــذا ا
"احلــرمــلك" و"كــونـــتــاك" و"شــوارع الــشــام
الـعــتـيـقــة" و"حـركـات بــنـات"). وأكـد اجلـراح
وقع الهـيئـة العـامة لالذاعة والـتلـفزيون وفقـا 
الـسـوريـة  (أنّ تـنـوع مـشـاركـاته أمـر طـبـيـعي
كـمـمـثل وأنّ أدواره مـخـتلـفـة فـيـهـا وال تـؤثر
عــلى بــعــضــهــا الــبــعض حــيث إنه ال تــشــابه

بينها) .

أجنلينا جولي

رياض أحمد

قام ينقلون خبرتهم إلى الطلبة مبدعو ا


