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ـمـثـلـة شـريـهـان بـعـيـد مـيالد احـتـفـلت ا
ابـنــتـهــا لـؤلــؤة و نـشــرت صـور بــرفـقـة
ابنـتهـا منذ طـفولـتهـا وحتى اآلن  وذلك
على حـسابـها اخلـاص على احـد مواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي وعـــبّـــرت من
خاللها عن مـحبـتها الـكبـيرة لهـا.وعلّقت

شريهان عليها قائلة: 
(يــكـــفـــيـــني فـــخــراً انـك أنتِ مـــني وأنــا
منك..كل عـام وأنتِ أنتِ يا لـولوة األدب;
العلم; احلـياء واخللق احلـسن .. حياتي
ومـيالدي أنــا يـا لـولــوة ابـتــدا تـاني يـوم

والدتك أنتِ من جديد).
وأضـافـت (أكـرمــني ربي بــأغــلى نــعــمـة
اسـمـهـا لــولــوة وزي الـنـهـاردة يـوم 22
إبــــــريل أصــــــبـح تــــــاريخ فـي عــــــمـــــري
غــــيــــرعـــــادي الــــلـــــهم لك كـل احلــــمــــد
والــشــكــرشــكــراً لـــربي شــكــراً لــزوجي

وشكراً لكِ أنتِ يا لولوة).

تــاريخ مـــيالدهــا احلــقــيــقي.وكــانت
تـطـلـب الـدعـاء من مـحـبــيـهـا بـسـبب
تـعــرضـهـا ألزمــة صـحـيــة لم تـكـشف
تفاصـيلهـا وبحسب الـبيانـات فقد
ولـــــدت أحالم في 13 شـــــبـــــاط

.1968
وكـــــــشـــــفـت الــــفـــــنـــــانــــة
عـنـدمـا الـسـعـوديـة وعـد
حــــلت ضــــيـــفــــة عـــلى
برنامج تفاعلكم الذي
تـــقـــدمه اإلعـالمـــيــة
ســـارة الـــدنـــدراوي
على قـنـاة العـربـية
عن عمرها احلقيقي
واســمـــهــا األصــلي

وســـبب تـــغــيـــيــره إلى
وعـــد. قــائــلـــة (إن عــمــرهــا
احلــــقـــيــــقي 40 عــــامًـــا وان
اســمـــهــا احلــقــيــقي حــنــان)
وقالت (إنها غيرته الى وعد
ألنه أحـلى وأكــثـر تـمـيـزًا).
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حصـلت مـسـرحـية سـبـيـليـات اسـمـاعيل
لــلــمــخــرج الــعــراقي رســول الــصــغــيــر
ــأخــوذة عن روايــة األديـب الــكــويــتي وا
اسمـاعيل فـهد اسـماعـيل وإعداد فـارعة
الــســـقـــاف وتــمـــثـــيل شـــيــريـن حــجي
وسينوغرافيا خـليفة الهاجري على
جـائــــزة الـنـقــاد كـافـضل عـرض
مثـــلة الكـويتية متكامل ونـالت ا
شــيـــرين حــجـي عــلى جـــائــزة
ـسرحية ذاتها التمـــثيل عن ا
في مـــــهــــرجـــــان الــــبـــــصــــرة
لـــلـــمــــونـــودرامـــا االول الـــذي
ـوقع دنـيا اختـتم مـؤخراوفـقا 

الفن..
ـسـرحـيـة قـد نـالت وكـانت ا
جائـزة الـتـمـثـيل واإلخراج
وسـيـقى في مـهـرجان وا
اجلامـعي في تونس في

اضي العام ا
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ـناسـبة حـصولـها على البـاحثة الـعراقـية تـلقت الـتهاني 
شـهـادة الـدكــتـوراه من كـلـيــة الـتـربـيـة ابن رشــد لـلـعـلـوم
وسومة (روايات االنسـانية بجـامعة بغـداد عن رسالتهـا ا
عزيز السيد جاسم / دراسة في ضوء حتليل اخلطاب).
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اخملـرجــة اإلمـاراتـيـة نـالت  لـقـب وشـهـادة (شـخـصـيـة
العـام اإلخراجية الفنية) التي منحتها إياها الفيدرالية
تـحدة واختـارت تكر يـة لهيـئة أصدقـاء األ ا العـا
تنوعة في عالم اإلخراج الفـهد عن مجموعة أعمالها ا

وخاصة األعمال الفنية اإلنسانية.
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الــشـــاعـــرة الـــعــراقـــيـــة صــدرت
مـجــمـوعـتـهــا الـشـعـريــة الـرابـعـة
(مـسافة جرح) عن األهلية للنشر
فـي الـعــاصــمــة االردنـيــة عــمـان
وقـدمت لـهــا الـشـاعــرة والـنـاقـدة

. غربية ثريا ماجدول ا
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مـثلة السورية حتل  ضيفـة على إحدى حلقات مسلسل ا
(نــاس مـن ورق) تــألـــيف أســامـــة كــوكـش وإخــراج وائل

رمضان وتؤدي فيه شخصية الطبيبة براء.
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االديــبــة الــعـــراقــيــة احــتــفـى بــهــا  دار االدب الــبــصــري
ومؤسـسـة النـهضـة الـثقـافـية بـالتـعـاون مع قصـر الـثقـافة
ـنـاســبـة فــوزهـا بــاوسـكـار اال والـفــنـون في الــبـصــرة 
تحدة للعالم العربي واالسالمي باالداب لعام 2019. ا
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ـطـرب العـراقي احـيا في الـ 21 من الـشهـر اجلاري ا
حفال على احد مسارح العاصمة البريطانية لندن.
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ـغـنـيـة االوبـرالـيـة االردنـيــة الـفـلـسـطـيـنـة احـيت الـسـبت ا
اضي حفال في دار اوبرا دبي بدولة االمرات العربية. ا
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الشـاعر االردني صدر لـه حديثـا عن دار األبرار للـطباعة
ـعـنـون (شـعـبـيـات) سـجل فـيه والـنـشـر كـتـابه اخلـامس ا

شاهدات احلياتية بصورة شعبية. الشاعر معظم ا
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محمـد رمضان يـعمل على تـصوير إعالن
دعــــائي مـع فــــان دام لــــصـــــالح إحــــدى
رة شركـات االتـصاالت في مـصـر وهي ا
األولى التي يجـتمعـان فيهـا سويًا حيث
ظـــهــر فــان دام وهـــو يــرتــدي اجلـــلــبــاب
الـصـعـيـدي فـي مـديـنـة االنـتـاج اإلعالمي
في مــنــطــقـة 6 أكــتــوبــر أثـتــاء تــصــويـر
مــشـاهــد اإلعالن الـذي ســيـتـم طـرحه في

قبل. شهر رمضان ا
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تــداولت مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
ـاضــيـة خــبـر وجـود خالل الــسـاعــات ا
ي جـان كــلــود فـان دام في ــمـثل الــعــا ا
مثل صرية الـقاهرة برفقة ا العاصمة ا
ـصـري مـحــمـد رمـضـان وهـو مـا أثـار ا
ـعرفـة ما الـقصة وراء فضـول الكـثيرين 

هذا اللقاء.
وبـحسب تـقـارير صـحـفيـة مـصريـة فإن
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بيونسيهمعـجبيها بإصدار ألبوماً
جـديـداً من الـفـيـلم الـوثـائـقـي الذي
طـرحته حـول مـسيـرتـها وعـنوانه
هـوم كـومـيـنغ  خُـصـص لـعـرضـها
األسـطوري في مـهـرجان كـوتـشيال
فـالي لـلـمـوســيـقى والـــــــــــــفـنـون

عام 2018.
وكانت بـيـونـسـيه حـيـنهـا الـفـنـانة
الــسـوداء األولـى الـتي تــشـارك في
احلـدث الـفـني الـضـخم وتـصدرت
عـــنــاويـن الــصـــحف والــشـــاشــات

ية. العا
ويـضم األلـبـوم 40 أغـنـيـة بـيـنـهـا
سيـنغل اليـديز وكـرايزي إن لوف 
إضــــافــــة إلـى إصــــدار خــــاص من
أغنية ليفت إفري فويس أند سينغ

بصوت ابنتها البكر بلو آيفي.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  —وكـــاالت -
ـيـة جـنـيـفـر ـمـثــلـة الـعـا حتـضـر ا
لـورانس وخـطـيـبـهـا كـوك مـاروني

لدخول القفص الذهبي قريباً. 
وقـد رصـدتـهـمـا عـدسـات مـصوري
ــشــاهـيــر (الــبــابـاراتــزي) وهــمـا ا
يـتـجـوالن في مـديـنـة نـيـويورك مع
سمسار عقـارات بهدف شراء منزل

جديد.
وكـــــانت لـــــورانـس  قــــد اعـــــلـــــنت
خــطـوبـتـهـا من مـاروني قـبل فـتـرة
قصيرة وهو مدير معرض لألعمال
الــفــنــيــة في صــالـة جــلــيــدســتـون
بـنـيـويـورك بــدايـة شـبـاط الـفـائت
بـعــد قـصـة حب اســتـمــرت ألشـهـر

بينهما.
ـية الـى ذلك فـاجـأت الـنـجـمـة الـعـا

إنــسـتــغـرام بــنــشـر صــور جــديـدة له
يـظهـر فـيـهـا بإطـاللة مُـخـتـلـفة وذلك
بسبب قيامه بتنعيم شعره عن طريق
السـشوار بـعدمـا اختـار إطالـة شعره
من أجل دوره في مــســلــسل خــمــسـة
ـــوسم ــــقـــرر عــــرضه فـي ا ونص وا
ـقبل. إلـى جانب كل من الرمـضـاني ا
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة نــادين جنــيم
ومواطنه الـفنان مـعتـصم النهـاروفقا
ـــوقع الـــبـــوابــة. وفـي الــوقـت الــذي
حازت الـصـورة على إعـجـاب عدد من
مـتــابـعــيه رأى عــدد كـبــيـر مــنـهم ان
اإلطاللــة اجلــديــدة ال تــنــاســبه وأنه
يجب أن يـتخـلص منـها فـور انتـهائه
من تصوير مشـاهده في العمل وذلك
النــهــا أضــفت عــلـى إطاللــته مــنــظــر
طـفــولي حــيث بـدا أصــغـر من عــمـره

بسنوات على حد قولهم. 
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شـارك الـفـنان الـسـوري قـصي خـولي
جـمــهـوره عــبــر حـســابه اخلـاص في
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عادت النـجمـة التـركية تـوبا بـويوكـستون للـشعر
الطويل والذي إشتهرت به في بدايتها الفنية
وذلك بـعـد فـتـرة طـويـلـة إعـتـمـدت فـيـهـا عـلى
تــســريــحـــة الــشــعــر الــقـــصــيــر. وظــهــرت
بــويــوكــســتــون فـي صــور جــديــدة بـــلــوك
الشعر الـطويل الكـثيف وقد أثنى مـتابعو
بــويـــوكـــســـتــون عـــبـــر مـــواقع الـــتــواصل
اإلجتـماعي  عـلى جـمال وجـههـا بـالشـعر
الطويل مؤكدين أنه زادها جاذبية وأنوثة.

وكان مسلـسل جسور واجلـميلة آخر أعمال
بــويــوكــســتــون الــدرامــيــة حــيث شــاركت في
بطـولته أمـام الـنجم الـتـركي كيـفانش تـاتـليـتوغ

سـلسل جـديد على في الوقت الذي حتـضّر فـيه 
أن يكـون عمالً تـاريـخيـاً عن حقـبة الـسـلطـان محـمد
الفاحت أمام النجم التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.

ال تتدخل فـي شؤون الشـريك العـائليـة قد يؤدي ذلك
إلى خالف بينكما. 
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تـشــعـر بـأنك عــلى اسـتــعـداد التـخــاذ خـطـوة جــريـئـة
وتعزيز موقعك عند الشريك.
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تـطـرح الـعـائـلـة فـكـرة لـتـحـسـ وضـعك الـشـخـصي
تقبّلها ألنها لصاحلك. 
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ال تـتسـرع في اتـخـاذ القـرارات احلـاسمـة بل اسـتمع
ليه عليك عقلك.  إلى ما 
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 تـتـمـتع بــالـنـشـاط والــقـوة وتـنــفّـذ أعـمـالك بــحـمـاسـة
ة وحتقّق نتائج جيدة.  وعز

¡«“u'«

ال تـسـتـسـلم أمـام الـصـعـوبـات الـتي قـد تـواجـههـا بل
حتدَّ كل ما يقف في طريقك. 

”uI «

تشعرك غيرة احلبيب العمياء بعدم االرتياح صارحه
بحقيقة مشاعرك.

ÊUÞd «

ال تـتـردد في التـقـرب من الـطـرف اآلخـر وثق بـنـفسك
عنوية.  ادية وا وبقدراتك ا

Íb'«

تـدفعك طـيبـة قلبك إلى مـساعـدة اآلخرين مـا يزيد من
حبهم لك وتقديرهم لشخصيتك.

bÝô«

تـتـعـرف عـلى شـخص تـتـفـاهم مـعه ويـصـبح صـديـقـاً
دى الطويل. على ا

Ë«b «

جتـد صعـوبة في حلّ مـسألـة مهـنيـة عالـقة فال تـتردد
ساعدة.  في طلب ا

¡«—cF «

احـتـرم مـواعـيد عـمـلك وال تـتـأخر فـذلك يـدلّ عـلى قـلّة
سؤولية عندك. ا

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
=6+15+71+65=32+58+8)

صحابي من رواة احلديث)
1-8= امبراطورية اوربية
8-15= عاصمة اوربية
15-22= مقاطعة كندية
22-26= مدينة نيجيرية
26-31= دولة اوربية
31-44= من القارات

44-51= مطرب مصري
ة 51-54= اسلحة قد

54-63= شاعر الرسول(ص)
63-66= حيوان مفترس

66-75= من طرق االتصال السريع
75-76= اداة جزم
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شــايـفـيــنك إزاي يـعــني أنـا شــايـفـة
نفسي عمري 35 سنة).

صـرية فيفي عبده فقد اما الفنانة ا
اعلنت عن عمرها احلقيقي من خالل
ردها على سؤال ألحد متـابعيها عبر
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بـعض الـنـسـاء يرفـضن احلـديث عن
اعــمــارهن  فــيــمــا الــبـعـض االخـر ال
انًا يتردد في ذكر العمر احلقيقي إ
مـنـهـــــــــــــن بـأن اجلـمـال احلـقـيـقي
ـــــظـــــهـــــر في الـــــروح ولــــــيس فـي ا

اخلارجي.
وكـــذلك احلـــال مع الـــفـــنــانـــات وفي
السـطور الـتاليـة نتـعرف عـلى اعمار
وقع الـبوابة: بعض الفـنانات وفـقا 
ــصـــريــة رانــيــا ــمــثـــلــة ا اذ تــرى ا
يــوسف أن الــعــمــر مــجــرد رقم ألن
األهم كــيف تـرى نــفـســهـا ومــؤخـرًا
حـــلـت ضــيـــفـــة عـــلى بـــرنـــامج كالم
نــواعم ونـفـت في الـلــقـاء اتــهـامــهـا
ـثيرة البس ا بأنـها تتـعمـد ارتداء ا
من أجل لـفت األنـظـار إلـيـهـا.وقـالت(
أنا مش مـحتـاجة ألـفت األنظـار هو
٤٥ سنـة ده يعتـبر كـبرت? الـعمر ده
ــهم إنــتـي شــايــفـة مــجــرد رقم ألن ا
نــفــسك عــمــرك كــام ســنــة والــنــاس

مــوالــيـد 1971. وكــشــفت الــفــنــانـة
اإلمـــاراتــيــة أحـالم الــشـــامــسي عن
عــمـرهــا احلـقــيــقي دون قـصــد حـ
شـــاركـت في إنــــســـتــــغــــرام صـــورة
تـتـضـمن بـيـاناتـهـا الـصـحـيـة وبـها

حسـابهـا في تويـتر.قـائلـة(عندي 63
سنة).

وكــشــفت صـورة مــســربــة من جـواز
ـطـربـة اللـبـنـانيـة إلـيـسا عن سـفر ا
عــمــرهــا احلــقــيــقي وهــو أنــهــا من

احالماليسافيفي عبده
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ـسرحـية في قـدم طلـبة قـسم الفـنون ا
مــعــهــد الــفـنــون اجلــمــيــلـة  –بــغـداد
سائيـة قراءة مسـرحية في الدراسـة ا
روايــة الـــغــجــر لـــبــوشــكـــ  وتــعــد

الـتـجربـة هذه الـتي قـادها الـتـدريسي
الـفـنـان جـمـال الـشـاطي مـن الـتـجارب
ـطروقة سابقا حسب احلديثة وغير ا
ـســرحي سـامي عـبـد تـاكـيــد الـرائـد ا
احلـمــيـد وفي هــذه الـتــجـربـة اعــتـمـد

اخملرج على قراءة النص الروائي عبر
اداء صــــوتي فـــــقط اذ  لـم يــــتــــحــــرك
ــمــثــلــون مـن امــكــنــتـــهم فــضال عن ا
اشــتـغـاالته اجلــمـالـيـة مــحـقـقــا بـيـئـة
ــــوســــيــــقى غـــــجــــريــــة الى جــــانـب ا
وااليـــــقـــــاعـــــات
ــتــداولــة عــنــد ا
الــــــــــغــــــــــجــــــــــر
الــــعــــراقــــيـــ 
مـوضـحـا (فـكـرة
ــســـرحـــيــة او ا
الـــروايـــة اكـــدت
عــلى الــتــسـامج
واحملــــبـــة الـــتي
نـــــــحن بـــــــامس
احلــاجــة الــيــهـا
في مــجـتــمــعــنـا

العراقي ).
ـسـرحـيـة وعن ا
ودورهـا حتدثت
ـــمــثـــلــة هـــنــد ا
جــــواد قــــائــــلـــة
(دوري فــــــــــــــــــي
ـــــســـــرحـــــيـــــة ا

والـطقـوس الـغـجريـة في كل مـكان من
الـعـالم واضــاف مـفـردة اخــرى لـعـالم
الغـجـريـات بـقـراءة عـابـرة جنـد فـيـها
انه اشـــــــــــــــتـــغل عـــلـى مـــنـــظـــومــة
كـان بـديـكور ـسـرح االذاعي واثث ا ا
ـتـلقي واحـالـته الى اجلو اسـتقـطب ا
الـعام وتـكمن اهـمـية االخـراج في هذا
الـــعـــمل بـــطـــريـــقـــة االداء الـــصـــوتي
والــتـــلــوين اليـــصــال مـــشــهـــد مــرئي
مــسـمـوع بــطـريــقـة احـتــرافـيــة وهـنـا
ـسرحي اعـضـد مـاتـفـضل به الـرائـد ا

سامي عبد احلميد).

الـغـجـريـة الـتي تـعـشق شـابـا قـدم من
ــديـنــة لم يـتــطـبع ـديــنـة والن ابن ا ا
بـطابع ابن الـغجـر حيـنما اكـتشف ان
مـــعــشـــوقــته وقـــعت في عـــشق شــاب

غجري اخر ).
ـمـثــلـة حـسـنــاء لـبـراهـيم دور وادت ا
الــراوي الــعــلــيل فــيــمــا ادى دور ابن
ــمـثل وسـام ايـاد وادى دور ــديـنـة ا ا
ـمـثل عـلي صـبـاح الـشـاب الـغـجـري ا
ــديــنــة فـقــتل بــعــدهــا انــتــفض ابن ا
مـعـشـــــــــــــــوقـته والـشــاب الـغـجـري
وفي الـنـهـايـة يـحـدث ان االب لـم يـثار
ــغــادرة اخملـيم البـنــته بـل طـالــبه 

الغجري .
ـسـرحـيـة ايـضـا حتدث وعن ا
سرحي التدريـسي والناقـد ا
عــمـر مـصـلـح قـائال (عـودنـا
الفنان جـمال الشاطي على
اثــارة عــنـــصــري االبــهــار
والــــدهـــــشـــــة وتــــاثـــــيت
ذائــقــتــنـا بــاجلــمــالــيـات
احلسيـة والفكـرية وبهذا
الــــعـــمـل اثـــار الــــشـــاطي
مــسـائـلـة تـقـارب الـعـادات
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