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ردت الــفــنـانــة اإلمـاراتــيــة أحالم عــلى طـلب
الفـنانة السورية أصالة الـصلح ومسامحتها
خـاصة بسبب اقتراب حـلول شهر رمضان
ـوقع وذلك خـالل رسـالــة عــلى حــســابــهــا 
(انـسـتـغـرام). وقـالت أحالم: (وحـيـاة نـاجي
سامـحـتك سـامحـتك كـثيـر سـامـحتك بـقـلبي
الـكـبـيــر ومش غـصب عــني وال ضـعف مـني
ولــكن ألني بــغـنـي بـضــمـيــر) حــسب مـوقع
صــدى الـبــلــد.وبـدأت األزمــة عــنـدمــا هــنـأت
أحالم أصـالة عـلى جنـاح أغنـيـتهـا اجلـديدة
(بـنـت أكـابر) عـبـر (تـويـتـر) ولـم تـرد عـلـيـها
ـتـابـعـات إلى دعوة أصـالـة ما دفع إحـدى ا
أصــالـة لــلـرد عــلى تــهـنــئـة أحالم وهــو مـا
أشــعل فــتـيل األزمــة بـيــنـهــمـا. وردت أحالم
قائـلة (أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من
غيـرها أصـلًا ردْ أنـا كتـبت لهـا كفـنانة
فـقط ويامـا كتـبت لي أصالـة الكـثير
مع صدور ألبومي أو أغانيي
ولـو ظلمـتني بـتظل غـالية
كـــــفـــــنـــــانـــــة أقـــــدرهــــا
وأحـترمها حتى تعتذر

عن ظلمها لي).
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الـشــاعـر الــعـراقي رئــيس حتـريـر مــجـلــة (االطـروحـة)
لـلــدراسـات احملـكــمـة وقع اتـفــاقـيـة تـعــاون وتـوأمـة مع
ثلة برئيس مركز لندن الدكتور ناصر مجالت عـلمية 
الفـضلي تـنص على تـبادل اخلـبرات واعـتماد اجملالت

شتركة.  العلمية ا
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االعالمي الـعـراقي مـقـدم بـرنـامج دفـتر مـالحظـات من
الـقـنـاة الـعـراقـيـة تـسـلم درع تـقـديـر كـتـلـة الـصـادقـون

انية برئاسة النائب عبد االمير التعيبان الدبي. البر
ÊUN³M « rÝUł

الفـنان الـكويـتي تلـقى تعـازي زمالئه لوفـاة ابنه مـحمد
عن عـمر يناهز الـ44 عـامًا بعد تعـرضه ألزمة صحية
مــفــاجــئــة  سـائــلــ الــله تــعــالى ان يــســكـنـه فـســيح

جناته.
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ـمـثـلـة الـسوريـة يـكـرمـهـا مـهـرجـان سـيـنـمـا الـشـباب ا
واألفالم الـقـصـيــرة بـنـسـخـته الـسـادسـة الـذي تـنـطـلق

فعالياته يوم غد الثالثاء في دمشق.
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الشـاعر االردني ضـيفه  نادي أسـرة القلم الـثقافي امس
االحد في امسية اقيمت في  مقر النادي بالزرقاء.
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الشـاعـر والـناقـد الـفـلـسطـيـني وقع كـتـابه األول (ركوة
حــرف) في جــامــعــة األزهــر بــغــزة ضـمـن نــشــاطـات

صالون طوقان األدبي.
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(مـسـلـسل الـسـر في رمـضـان 2019 إن

شاء الله.. رمضان يجمعنا).
ويــشــارك في (الــســر) حــســ فــهــمي
ونضال الـشافعي ومـايا نصري ور
الـبــارودي ونـور الــكـاديــكي وهـو من
تـألـيف حـسـام مـوسـى وإخـراج مـحـمد

حمدي.
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طــرح مــؤخــرا الــفــيــديــو الــتــرويــجي
ــســلــسـل (حــدوتــة مــرة) لــلــمــمــثــلــة
ــصـريـة  غـادة عـبـد الـرازق الـذي من ا
ــوسم الـرمـضـاني ــقـرر عـرضه في ا ا
ــقـبل. وتـواصل عـبـد الـرازق حـالـيًـا ا
تــصــويــر مـشــاهــدهــا في هــذا الــعـمل

داخل االستديوهات اخلاصة.
ويـشــارك في مــسـلــسل (حـدوتــة مـرة)
ــمـثــلـ يــشـارك فــيه عــدد كـبــيـر من ا
صريـ من بينهم غـادة عبد الرازق ا
مــحـــمـــد شــاهـــ وأحـــمــد صـــفــوت
وعــايــدة ريـاض وعــبــد الــرحــمن أبـو
زهـــرة والء الــــشـــريف وســـلـــمى أبـــو
ضـيف من تـألـيف عـمـرو عـبـداحلـليم
وهــو من إخـراج يـاسـمـ أحـمـد الـتي
تــخـوض االخــراج الــتـلــفــزيـوني ألول

مرة.
ـمثـلة وفاء عـامر عن الى ذلك كـشفت ا
ـسـلـســلـهـا اجلـديـد اإلعالن الـدعـائـي 
(الـسـر) وذلك عـلى حـسـابـهـا اخلاص
على احد مواقع التواصل االجتماعي.
وظـهــرت عــامـر في اإلعـالن لـوحــدهـا
وهي تـقــوم بـالـدعــاء عـلى جنــلـهـا في
ـنــازل. وعــلـقت عــلى الــفـيــديـو أحــد ا
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ـــدوح وكـــر قــــاسم ومــــحــــمــــد 
وتــألـيف صـالح اجلـيــهــني وإخـراج

طارق العريان.
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ـصـريـة سوسن اخـتـطفـت الفـنـانـة ا
بــدر أنــظـــار روّاد مــواقع الــتــواصل
االجــتــمــاعي مــؤخــرًا وذلك بــعــدمـا
انــتــشـــرت صــور لــهــا من كــوالــيس
تصويـر دورها في اجلـزء الثاني من
فيـلم (والد رزق) حـيث أطـلت بـشكل
غـريب ومـخــتـلف تـمـامًـا عن أي دور

قامت به سابقًا.
واســتـطــاعت سـوسـن بـدر أن تــلـفت
تابع بسبب انتباه عدد كبير من ا
إطاللـتهـا الـغـريبـة في الـفـيـلم حيث
ظهـرت بشـعر أبـيض ومكـياج كـثيف
ومالمح عميـقة حتمل الشـر بتوقيع
االسـتـايـلـست ريـهـام عـصـام والـتي
اسـتـغـرقـهـا األمـر قـرابـة األسـبـوع
لـتـرجـمـة مــا يـدور في خـيـالـهـا عـلى

أرض الواقع.
و(والد رزق )2 من بـطـولـة أحـمـد عز
وسـوــــــــــــسن بــدر وعـمــرو يـوسف
وأحـــمــد الــفــيـــشــاوي وأحــمــد داود
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ـغنـية الـبريـطانـية أديل انفـصلت ا
ـون كونيكي حسب عن زوجها سا

غنية. ثالن عن ا بيان أصدره 
وقال الـبيـان (إن الزوجـ السـابق

حبة). ملتزمان بتربية ابنهما معا 
وولدت أديـل البـالـغة من الـعـمر 30
عــامــا ابــنــهــا أجنــيــلــو عــام 2012
وكـانـت تـزوجت من كــونـيــكي وهـو

مـن الـــعــــامـــلــــ في
مــــــجـــــال األعــــــمـــــال
اخلـيـريـة عـام 2016
بـــعـــد نـــحـــو خـــمس
سنوات من الـصداقة

بينهما.
وتــتـصــدر ألـبــومـات
ـــــولــــودة في أديل ا
العاصمة البريطانية
لـــــنـــــدن والـــــتي في
الــغـــالب تــســـتــخــدم
أرقاما كـعنـاوين لها
21  و25 أمـثـال 19
عــــلى رأس قــــائــــمـــة

بيعات.  أفضل ا

{  نـــيـــودلــــهي -وكـــاالت - كــــشـــفت
ـيــة بـريــانـكـا مـؤخــرًا الـنــجـمــة الـعــا
شوبـرا عن إحـدى التـجـارب القـاسـية
ـــــاضي مع الــــتـي مــــرت بـــــهـــــا في ا
الــــتــــحــــرش اجلــــنــــسـي وذلك خالل
حـضـورهـا  لــلـمـؤتـمـر الـ 10اخلاص
ي عام 2019. وبدأت رأة العا بيوم ا
حــديــثــهــا (عن ارتـــبــاطــهــا بــالــنــجم
األمـريـكي نـيك جـونـاس وعن الـزفـاف
األسطوري الذي حظيت به مع أواخر
عام 2018)  وحتدثت عن حـملة (مي
تو) في الهند الـتي تشجع كل فتاة أن
تـتــحــدث لــلــعـامــة عن جتــربــتــهـا مع
الــتـحــرش اجلــنــسي لــلــحـد مـن هـذه
الظاهرة ومحاربتها. اعترفت بريانكا
خالل حــــديـــثـــهــــا (أنـــهـــا تــــعـــرضت
ـاضي وأصبحت تقدّر للتحرش في ا
ـرأة اآلن لديهـا الشـجاعة حقيـقة أن ا
الكـافـيـة لـتـقف أمـام اجلـميـع وحتكي
ريـرة) وعلقت قـــائلة: عن جتربتها ا

(اآلن
بـــــــســـــــبب

الــــــدعـم الــــــذي
نــقــدمه لـــبــعــضــنــا
الـــــبـــــعض لـم يـــــعــــد
بــــإمـــــكــــان أي أحــــد أن
ـنــعـنــا من احلـديث عن
هـذه الــتــجــارب الـقــاســيـة
ـا كـنا دائـمًـا نـحاول أن ولطـا
نـوصـل صـوتــنــا ولم يــكن أحـد
يــســـمـــعــنـــا لــكـن اآلن الــوضع
مـخـتــلف تـمـامًــا وفي حـال كـان
لدي قصة دفينة في داخلي  فأنا
لــسـت خــجـــلــة بـــعـــد اآلن ولــست

وحيدة).

ألقي نظـرة شاملة على كـامل االحداث كي تتمكن من
حل القضايا العالقة . 
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اجلـمـيع يـتــوقع مـنك ان تـعــطـيه احلـلــول الـتي يـطـمح
اليها . رقم احلظ .9
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راجع خــطـتك ثـانـيـة وفـكّـر مـجــدّداً بـإسـتـراتـيـجـيـتك
األساسية. يوم السعد اخلميس.
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كن أن تـصبح أكـثر تـشعـر باالرتـياح و هـناك أمـور 
جماالً هذه اللّيلة. 
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احلب يريد مـنك ان تكون اكثر انفـتاحا وصراحة.يوم
السعد االربعاء.

¡«“u'«

يزا في نظر في احلب لديك ما يجعل منك شخصا 
الشريك.
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اعمـل بحـذر األشيـاءَ الـتي تَشْـعـر بأنـهـا هامـة و التي
حتتاجها .
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حـاول ان تـكـون اكـثــر تـنـظـيـمــا في عـمـلك كي ال تـقع
فريسة لالهمال .
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 في احلب لديك من يـريد ان يـعطـيك قلـبه بصدق فال
جتعل ابوابك مغلقة .
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عالقـتـك مع من حتب غـيــر مـســتـقــرة لـذلك عــلـيك ان
تكون اكثر تفهما.
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يوم كلّ الـعـيـون عـليك لـلـمـجيء بـالشـيء غيـر مـتـوقّع 
 . السعد االثن
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تــراكم االعــمـــال يــصــيــبك بـــالــتــوتــر حــاول ان جتــد
مساعدة من احد االشخاص.
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اكـتب مـعـاني ومــرادفـات الـكـلـمـات وفق
االرقـام الــتي تــتــصل بـبــعــضـهــا بــاخـر
حـرف لــكل كــلـمــة وفق االرقــام حتـصل
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وزير الـثقافـة والسـياحة واالثـار العـراقي تلقى امـنيات
االوسـاط االعالمـيـة والـثـقـافـيـة بـالـشـفـاء الـعـاجل بـعـد

خضوعه لعملية جراحية ارقدته فراش العافية.

الـصحـفي الـعراقي الـرائـد اعلن
عـن تــــوقــــفه عن الــــكــــتــــابــــة في
الـــصــحـف عن الــتـــواصل عـــبــر
ــواقـع االلــكـــتـــرونـــيـــة بــســـبب ا
مـعـانـاته من ارتـفـاع ضـغط الدم
ومتـاعب في الـعيـون وتلـقى امـنيـات اجلمـيع بـالشـفاء

العاجل وعودة سريعة الى نشاطه االعالمي. 

سرح في (فيس بوك دائرة السينـما وا
):(أمـكـنة اسـمـاعيل عـرض يـعتـمـد على
الـتـداعـيـات ويـنــاقش اجلـنـون والـعـقل
ـــعــاجلـــة تـــقــوم واخلـــارج والـــداخل 
اساسا على احلـد الفاصل بيـنهما فهي
اذن رحـلـة لــلـعـقل واجلـنــون في ثـنـايـا
احلـرب وكيف لالنـسـان عنـدما تـتاح له
احلـريــات ان يـنــطــوي حتت االكـتــئـاب

واخلوف ..
 ويــقـــــوم الــنص أيــضــا عــلى جــدلــيـة
ــنـــفى واعــتـــزال الــعــالم الــبــقـــاء في ا

اخلارجي).
سـرحية من بـطولـة الفنـان : رائد و ا
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ضيـفت خشـبة مسـرح الرافـدين السبت
ــاضي عـــرض مــســـرحــيـــة ( أمــكـــنــة ا
أســمـــاعـــيل ) و الــتـي تــمـــتــاز بـــرؤيــة
اخـراجـيـة يـتفـرد بـهـا اخملـرج ابـراهـيم
حـــــنــــون ضــــمـن حــــدود اجلــــدلــــيــــات

وتداعياتها .
ــؤلـفــهــا هــوشـنك ــسـرحــيــة  وتـقــدم ا
وزيري صراع النفس و اساليب التمرد
عـلى الظـروف التـي يتـعرض لـها الـفرد
كي يـغـوص في رحـلـة الـعـقل واجلـنون
الـتي ال يـحـدهـا اي مـكـان .. والـتـي قال
عـنـهـا اخملـرج ابـراهــيم وفـقـا لـصـفـحـة

مــحــسن بــاسل شــبــيب كــاتــرين 
شــــــوقـي كــر حــيـــدر اخلــيــاط
حــــيــــدر االغـــا طـه عـــلـي وعـــلي

العذاري..
ويأتي عـرض مسرحـية أمـكنة
اسماعـيل ضمن خطـة الفرقة
الـوطنـية لـلتـمثـيل في إعادة
سرحـيات احملترفة عرض ا
الــتي قــدمت في مــهــرجــان
أيــام مـــســرحــيــة عــراقــيــة
لـلــجـمـهـور و الـذي تـزامن
سرح مع االحتفاء بيوم ا

العراقي.

غادة عبد الرازق
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ــــســــرح الــــوطــــني مــــســـاء ضــــيف ا
ــاضي فـــعــالــيـــات حــفل اخلـــمــيـس ا
تــخــرج الــدفــعــة اجلــديــدة من طــلــبـة
ـوسـيـقى والـبـالـيـه مـدرسة مـدرسـة ا
بغداد الذي اقيم حتت شعار (بدل ان
تـلعن الـظالم.. اوقـد شمـعـة) بحـضور

جـمـاهـيري كـبـيـر وعوائل الـطـلـبة في
يــوم عـــدته الـــعــوائل من اجـــمل ايــام
ابنائهم  وعبرمديرعام  دائرة الفنون
الــعـــامـــة عــلي عـــويـــد عن (ســـعــادته
الكبيرة باالحتـفال  السنوي للمدرسة
الـعـريـقـة الـتي اسـست مـنـذ خـمـسـ
عـامـا) مـضيـفـا (ان جنـاح احلـفل هو

واشـجــار مـعــطــاء من كـادر تــدريـسي
ومــوظــفــ حــرصــوا عــلى مــواجــهـة
الــصـعــوبـات والــتـحــديـات ويــقـدمـوا
عـطــاءً مـتــمـيـزا رغـم قـلـة االمــكـانـات)
مـؤكـدا عـلى (اهـمـيـة تـظـافـر اجلـهـود
وتـــضــامن أصـــوات االســتــغـــاثــة من
بعض الـتعليـمات احلكـومية الـقاسية
ــــالــــيــــة ووزارات اخـــرى مـن وزارة ا
لقـطع اجور احملاضـرين الفنـي وقلة
ــوســـيــقـي). واشــاد مـــديــر الــكـــادر ا
ــوسـيـقى والـبــالـيه الـفـنـان مـدرسـة ا
احـمــد سـلــيم ( بـكــافـة اجلــهـود الـتي
اســهــمت بــاجنــاح هــذا احلــفل الــذي
ــوسـيــقى والـبــالـيه قــدمـته مــدرسـة ا
الـتـي كـانت ومـازالت الـقـبس الـوهـاج
ويــنـبـوع من يـنـابـيع احلـضـارة عـلى
اكف اســاتـذتــهـا ومــعـلــمـيــهـا فــرَعَـوا
اجـيـاال اســتـطـاعت ان تــوقـد مـشـاعل
احلب والــسـالم في اقــسـى الــظــروف
وان تــــعــــزف اجــــمـل االنــــغــــام وسط
ضـجـيـج احلـروب لـتـنـشـر احملـبـة ب

الناس) . 
وقــدم طـــلــبــة الــقــسـم الــغــربي في
وسيقى درسة معزوفات من ا ا
الـكـالسـيـكـيـة بـتـدريب رئـيس
القسم عدنـان نزار وابدعوا

دليل واضح وحقيقي عى نضج ورقي
ـدرســة وهي نــتــيـجــة اجلــهـد هــذه ا
ــعـلــمـ االســتـثــنـائـي الـذي يــقـدمه ا
ــدرســة ـــدرســ وايـــضــا مــديـــر ا وا
الــفـنــان احــمـد ســلـيـم) وبـارك عــويـد
(وزارة الـــثـــقــــافـــة ودائـــرة الـــفـــنـــون
ــوسـيــقـيــة عـلى احــتـضــانـهــا لـهـذه ا
ـــــــــؤســـــــــســــــــة ا
الــتــربـــويــة الــتي
أضــــــــــــــــــــــــــــافــت
لــــلــــمـــــوســــيــــقى
الــشـيء الــكـــثــيــر
فــضال عن الــعـمل
هني). عرفي وا ا
ومـن جـهــتـه عــبـر
مـــــعــــاون مــــديــــر
دائــــرة الـــفــــنـــون
ـوسـيـقـيـة عـماد ا
جـــــــــــــــاســم  (عـن
سعادته وامـتنانه
فـي حــفل  طـــلــبــة
مـــدرســــة بـــغـــداد
وسيقية للفنون ا
والـتعـبـيريـة التي
تـــــضم ريـــــاحــــ
ـشـرقة الـطـفولـة ا

في عــزفــهم  طـيــور الــقــسم الــشـرقي
اشـدوا بــالـغـنـاء الـتـراثي األصـيل في
زجنـيل اعـده احمـد عـبـداجلبـار تـنوع
بـ مــحـبــوبي حـلــو وعـمي يــا بـيـاع
الـورد وهـذا احلــلـو واغـنــيـات اخـرى
بـتـدريب هال بـســام فـيـمـا قـدم طـلـبـة
االســتـــاذ جــمـــال نــاصـــر مــوســـيــقى
تـراثـيـة وقـدم طـلـبـة الـرابع االعـدادي
مــوســـيــقى فــلــفـل وبــهــار من تــدريب
رئـيس الـقـسم الشـرقي رشـيـد لـطيف.
امــا بـجــعـات قـسـم الـبــالـيه امــتـعـوا
ـتـعــطش لـلـفن بـرقـصـات اجلـمـهـور ا
تـنـوعت بـ تـركش مـارش  سـبـانش
دانس  لـيـالي االنس ودون كـيـشـوت
والف ليـلة وليـلة  تدريب رئـيسة قسم
الـبـالـيه زيـنـة اكـرم شـاركـهـا اسـاتذة
اخــرون وسن جـاسم ومــيـسـرة سالم

والطالب مؤيد نوار.
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شـاركت الـنجـمـة يـاسـمـ صـبري فـى حفل
ـــيــة لـــلــمـــجــوهــرات دار (كـــارتــيــيـه) الــعــا
بالـعاصمة الفرنسية الطالق خط مجوهرات
جـديــد بــاعــتـبــارهــا الـوجـه الـدعــائي لــهـذه
ـيـة حـيث تـواجـدت فى احلـفل ـاركـة الـعـا ا
بــصــحــبــة عــدد من الـــنــجــوم حــول الــعــالم
أبرزهـم مونيكا بيلوتشي ورامي مالك الفائز
ـــمــــثل چـــاك بـــاألوســــكـــار هــــذا الـــعــــام وا
ـوقع البوابة.وتـعد صبري أول جلـينهالـوفقا 
ـيـة يـتم عـربــيـة فى تـاريخ دار كـارتـيــيه الـعـا
اختـيـارها لـتكـون الوجه الـدعائي لـهم حيث
 الـتــعـاقــد مـعــهـا بــشـكـل حـصــري الـعـام
ـاضي وحـضـرت أكــثـر من حـفل لـهم في ا
دبي وسان فرانسيسكو بأمريكا وباريس. 
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وأضاف البيان وفقا لتقرير للبي بي
سي(أن الـزوج الـسـابقـ يـطلـبان
احـتـرام اخلـصــوصـيـة ولن يـدلـيـان
بـــتــعـــــــلـــيـــقـــات إضــافـــيـــة بـــشــأن
ـوضــوع). وتــــــــــــزوجت أديل من ا
كــونــيــكي ســرا قــبل أن يــعــلـنــا عن
زواجـهـمـا ألول مــرة خالل تـسـلـمـهـا
جــــائــــزة غـــرامـي عـــام 2017حـــيث

شكرت زوجها.
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