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ــقــرر عـــرض مــســـرحي كــان مـن ا
تـنــظــيـمـه قـبل الــدورة في الــربـيع
ـــقــبـل مــشـــيـــرا إلى تــعـــقـــيــدات ا
اضي اسـتقال شـروع. والشهـر ا ا
ـقرر أن دومـينـجو الـذي كان من ا

{ طـوكـيو  –وكـاالت - قـال مـغني
األوبـــــرا اإلســــبـــــانـي بالســـــيــــدو
دومينـجو في بيان أصـدره منظمو
بـية في طـوكيو دورة األلعـاب األو
اضـية  إنه انـسحب من اجلمـعـة ا
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السلوك اجلنسي تمنعه من القدرة
عـلى االسـتـمـرار).وقـال دومـيـنـجـو
ـنظـمة في بـيان أصـدرته الـلجـنة ا
ــبــيـــاد طــوكــيــو ) 2020بــعــد ألو
دراسـة متـأنيـة اتخـذت قرارا بـعدم
ـــشــاركــة فـي عــرض الــكـــابــوكي ا
واألوبــــرا بـــــســــبب تــــعــــقــــيــــدات
ـشـروع). وذكــرت الـلـجــنـة (أنـهـا ا
بعد التـشاور قبلت قـرار دومينجو
شـاركة في بـرنامج نـيسان بعـدم ا
وهــو جــزء من مــهــرجــان نــيــبــون
طوكيو  2020الذي يـهدف لتـعزيز

الثقافة اليابانية).
عــلى صـعــيــد آخــر  أنــهى اخملـرج
األمـريكي وودي ألن دعـوى يـطالب
فيها شركـة أمازون بتعويض قدره
مـلـيون دوالر بـسـبب تراجـعـها 68
عن اتـــفــاق إلنـــتــاج وتـــوزيع أحــد
أفالمه.وأبلغ ألن وأمازون احملـكمة
االحتـاديــة في مــانـهــاتن اجلـمــعـة
ــــاضــــيــــة بـــــإنــــهــــاء الــــدعــــوى ا

يــشــارك في عـرض يــجــمع األوبـرا
وفن الـكابـوكي التـقلـيدي اليـاباني
في بـــدايــة مـــهــرجــان ثـــقــافي من
مـــنــصب مـــديــر عـــام أوبــرا لــوس
اجنلوس قائال (إن اتـهامات بسوء
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ــطـربــة رحـمــة ريـاض حـصــدت اغـنــيـة ا
(نـازل اخــذ حـقي) مــشـاهـدة عــالـيــة بـعـد
اطالقــهـا تــزامــنــا مع تــظـاهــرات شــبـاب
اضي بل التـحـريـر مطـلع تـشـرين االول ا
واصبحت عنـوانا للـعديد من الفـعاليات
رافقة للتظاهرات والتي كانت مفتتح ا
لـقــاء اجـرته مــعـهــا قـنــاة (الـشــرقـيـة)
ضــمن بــرنـامـج (ظـهــيــرة اجلــمــعـة) .
حيث قـالت (اعـتـبر نـفـسي محـظـوظة
ـا اطلبه الني اعمل مع فريق مـتفهم 
ـلـحن عـلـي صـابر فـعـنـدمـا اخبـرت ا
اني اريــد ان اطــلق أغــنــيــة وطــنــيـة
جـاءت نازل اخـذ حـقي فـي الـصمـيم
من كلـمـات الشـاعر احلـسـاس قصي
عيـسى  الـذي كتب مـا تـراه عيـناه 
ـأساة فهـو يـعيش فـي العـراق وسط ا
ـر بهـا الشـعب الـعراقي فـترجم التي 
كل ذلك بـهــذا الـكالم اجلــمـيل ) مـضــيـفـة
(بـصـراحـة انــا لم اكن مـتــخـوفـة من هـذه
االغـنــيــة ولـكـن بـالــعــكس كـنـت مـرتــاحـة
نفـسيـا الني اغنـي عن الواقع واحلـقيـقة
والذي يغني حقـيقة تصل اغنـيته للعالم
فـــاحلــمـــدلـــله لـم يـــكن الـــهـــدف حتــقـــيق
نصـات االلكترونية تصل مشاهدات في ا
ليـون او اكثـر  هدفي كان ليـون او ا ا
ان اصل بـهـا لـلـعالـم ولـيس لـلـعراق فـقط
الني كــــــمـــــغـــــنـــــيـــــة ال اغـــــنـي لالفـــــراح
ا نـاسـبـات الـتي تـسـعـد الـنـاس وا وبـا
يــجب ان تـــكــون عـــنــدي رســـالــة وهــدف
اوصـله لـلـنـاس.ودائـمـا اقـول ان االغـاني
يجب ان يكـون لها هدف وال تـكون اغاني
وقـتــيــة ولــهــذا دائـمــا احــاول ان تــكـون
اغنـياتي لـها مـدى طـويل وان تسـمع بكل
وقت وزمان).مؤكدة (اريد ان اعلن هنا ان
ايــة فـــائــدة مـــاديــة احـــصــدهـــا من عــدد
ـشــاهـدات لـهــذه االغـنــيـة في يــوتـيـوب ا
ـتضررين ساتبـرع بها لكـل احملتاج وا
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غـترب يـزور العـراق حالـيا ويـتجول طـرب العـراقي ا ا
طالبهم. تظاهرين في ساحة التحرير داعما  ب ا
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الشـاعـر الفـلـسطـيـني ضـيفـته مـساء امس االحـد قـناة
(الـشــرقـيــة ) مع الــتـشــكـيــلي الــعـراقي الــرائـد ســعـد
الـطـائي ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي يـعـده

ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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مديـر الثقافة االردني رعى ندوة اقيمت ضمن فعاليات
(كفـرجنة مديـنة للثـقافة االردنـية لعام  2019 ) بـعنوان

(في ضيافة اهل الفن واالدب).
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ـطــربـة الـلـبـنـانـيـة اعـلـنت عـبـر ا
ـقبل (انـستـغـرام) عن حـفلـهـا ا
في احــــد فـــنـــادق قــــبـــرص في
الـ 23 من تـــــشـــــريـن الـــــثـــــاني

اجلاري.
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الصـحفي العـراقي انتخب رئـيسا جملـلس امنـاء شبكة
االعالم الــعــراقي في اول اجــتـمــاع له عــقـد االســبـوع

اضي. ا
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ـغـربي كـرمـته بـلـديـة جـرش الـكـبـرى  اثـنـاء الـرحـالـة ا
دة ثالثة زيارتـه حملافظة جرش االردنية  وجتوله فيها 

ايام.وحضر حفل التكر رئيس البلدية علي قوقزة.
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طـرب العراقي  طرح اغـنية وطنيـة دعما للـمتظاهرين ا
في ســـاحــة الــتـــحــريـــر بــعـــنــوان (ابـــو الــغـــيــرة) من
كلـماتهـا(الشغـلة وصلت لـلعظم  انطـيح كل احنه تره

هم ميطيح العلم). ا
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االعالميـة الكـويـتيـة كشـفت عـبر حـسابـهـا في (تويـتر)
عن حتـسن حـالـتـهـا الـصـحـيـة وعـودتـهـا لـلـمـشي مـرة
اخرى بـعد تدهورها خالل األيام االخيرة ودخولها في

غيبوبة مدة.

WOſU œ W²J  ÷dF²ð ·u½Ëœ

عــام   1963وهـــو دور مـــنـــحـــهـــا
ثـلـة في مـهـرجان جـائـزة أفـضل 

كان السينمائي.
وفي  1965تــفـوقـت في دور امـرأة

{ بـــــاريس  –وكـــــاالت - نــــقـــــلت
ـمثـلـة الفـرنسـيـة كاتـرين دونوف ا
( 76عـــامـــا) إلـى مـــســـتـــشـــفى في
بــاريس بــعــد إصـابــتــهــا بـســكــتـة
دمــاغــيـــة.واشــار  بــيــان لـــعــائــلــة
دونـــوف أرســلـه مــديـــر أعــمـــالــهــا
(تـعـرضت كـاتريـن دونوف لـسـكـتة
دمـاغــيـة مـحــدودة جـدا وبــالـتـالي
ـــكن عالجـــهـــا. حلـــسن احلظ لم
تتأثـر قدراتهـا احلركية وسـتحتاج
إلـى بـــضـــعـــة أيــــام من الـــراحـــة).
وأصبـحت دونوف الـتي اشتـهرت
بجمالـها األخاذ الرقـيق وأسلوبها
ثـلـة فـرنـسا األولى ثم الـسـاحـر 
إحـدى أشـهـر النـجـمـات في الـعالم
في الستـينات. وسطع جنـمها بعد
جتـســيـدهـا شـخــصـيـة ابــنـة بـائع
ـــوســيـــقي مــظـالت في الـــفـــيــلـم ا
مظالت شـيربور) لي بارابـلوي دو
شـيربـور) لـلمـخـرج جاك دومي في

هرجان { مراكش  –وكاالت - اعلنت إدارة ا
ــراكش عن جلــنـة حتــكـيم الـدولي لــلــفـيــلــم 
دورته الـ 18الـتـي سـتــجــري بـ  29تــشــرين
الـثــانـي اجلـاري اجلــاري الى  7كــانـون االول

قبل. ا
ــنــتــجــة ــمــثــلــة وا وفــضال عن رئــيــســـتــهــا ا
االسكـتلـنـدية تـيلـدا سـوينـتون تـتـكون الـلجـنة
كـمــا جــاء في بــيـان لــلــمــنـظــمــ  من ثــمـاني
ي شـخـصــيـات اســتـثـنــائـيـة وذات صــيت عـا
وتـمــثل مـخــتـلـف الـتــعـابــيـر الــســــــــيــنـمــائـيـة

ية. العا
ــوقع أيالف(أن األعــضـاء وزاد الـبــيـان وفــقـا 
ثل سيوظفون فرادتهم وخبـرتهم كمؤلف و
ومخرج ومنتـج للفصل ب  14فيلما في
ـسـابــقـة الـرســمـيـة وتــوزيع مـخـتــلف جـوائـز ا
هرجان وعلى رأسها النجمة الذهبية 2019 ا

بـاردة مـصـابـة بـالـفـصـام في فـيـلم
الـــرعب (ريــــبـــالـــشن) لـــلـــمـــخـــرج
الـبولـنـدي رومان بـوالنـسكي. وفي
عــــــام  1968رُشــــــحـت جلــــــائـــــزة
ـيــة الـبــريـطــانـيــة لـفــنـون األكــاد
الـســيـنــمــا والـتــلـفــزيــون (بـافــتـا)
ـثـلـة عن دورهـا في فـيلم ألفـضل 
1993 (بــــــــــيـل دو جــــــــــور). وفـي 
رُشــحت جلــائـــزة أوســكــار أفــضل
ــثـلـة عن دورهـا في فـيـلم الـهـنـد
). وكـانت الــصـــيــنـــيــة) أنــدوشــ
دونـــوف تــــوصـف عـــادة بــــأنــــهـــا

جتسيد لألنوثة الفرنسية.
اضي مع  99امرأة ونددت العام ا
فـرنسـية أخـرى بـردود الفـعل التي
اسـتـهـدفت الـرجـال بـعـد فـضـيـحـة
ــــنـــتـج الـــســــيـــنــــمـــائـي هـــارفي ا
وايـنـســتـ وقـلن إن حــمـلـة وسم
نـاهضة للـتحرش تصل (مي تو) ا

إلى حد التعصب.

الــــــتي تــــــتــــــــــــــــــــوج أفــــــضل شــــــريـط في
سابقة). ا

وهنـاك ضـمن أعـضاء جلـنـة التـحـكـيم التـسـعة
أربع نــســاء. فــإلى جــانب تــيــلــدا ســويــنــتـون
رئيسـة اللجـنة جنـد اخملرجة الـفرنـسية ربـيكا
زلـوطـوفـسـكي واخملـرجــة الـبـريـطـانـيـة أنـدريـا
مثلة الفرنسية - اإليطالية أرنولد فضال عن ا
كيـارا ماسـتـروياني.كـمـا تضم الـلـجنـة اخملرج
ـمـثل الـبـرازيـلي كـلـيـبـر مـيـنـدونـسـا فـيـلـيـو وا
السويدي مايكل بيرسبراند والكاتب واخملرج
األفـغـاني عـتـيق رحـيـمي واخملـرج األسـتـرالي
ـــغــربـي عــلي ديــفـــيــد مـــيـــتــشـــود واخملــرج ا
الـصـافي.ويـنـحـدر أعــضـاء جلـنـة حتـكـيم هـذه
الدورة من ثمانـية بلـدان مختـلفة تـمثل القارات
اخلمس وستقدم الـلجنة نتائج عـملها في حفل

قبل. قرر يوم   7كانون االول ا االختتام ا
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في التـظـاهـرات).موضـحـة (ان نـازل اخذ
حقي هي اغـنيـة قـوية وبـها رسـالة قـوية
وكثـير من الـناس عـنـدما سـمعـوها قـبيل
بــثــهــا قــالــوا لي :"هل انت مــتــأكــدة انك
ستنـزل هـذه االغنـية? هـناك احـتمال ان
تـتـضــري من وراء هـذه االغـنــيـة" فـاكـدت
للجميع انه ال يهمني ما الذي يحدث بعد
اطالق هذه االغـنيـة  ما يهـمني فـقط هو
ـتـظـاهرين ومع ان اشارك بـأي شي مع ا
الشباب الـراغب بأن يعيش حـياته. وهنا
ـوزع مــحـب الـراوي البــد لي ان اشــكــر ا
الذي ترجم الـلحن والـكالم بهـذا التوزيع
تـمـيـز  وشـكـرا له وللـمـلـحن والـشـاعر ا
اللذين لم يـأخذا اية اجـور ألنهمـا اعتبرا

االغنية هدية للمتظاهرين).
- وعن حبـهـا لـلـعراق قـالت (صـحـيح انا
لم احــيــا في الــعــراق وغــادرته وعــمــري
عـشـر سـنـوات ولـكن أبي رحـمه الـله زرع
بي حب الوطن ) مؤكـدة(ان ابي كان لديه
حب للـعراق بشـكل رائع وكانـت جتذبني

دومـا طــريـقــته في الـتــحـدث عـن الـعـراق
بـحب ودفـاع وبـدلـيل ان ابي لم يـقـبل ان
يـعـيش خــارج الـعــراق رغم عـروض عـدة
قــــدمـت  له اال انـه اصــــر ان يـــــبـــــقى في
ـــوت فـــيه فـــنـــمى بـي هــذا الـــعـــراق و

الشعور).
- وعن اغنـيـة (وعد مـني) الـتي اطـلقـتـها
قبل (نـازل اخذ حـقي ) وحـصدت جنـاحا
مـتمـيـزا قـالت (جنـاح ايـة اغـنـيـة يـعـتـمد
عـلى االحـسـاس  فـكــلـمـا كـان احـسـاسك
صادقا وتغني بـصدق  تصل االغنية الى
الـنـاس وهـذا يـنـطــبق عـلى اغـنـيـة وعـد
مــني كــمـا ان قــصــتــهــا قـريــبــة من واقع

.( ستمع الكثير من ا
ــطــرب - وعن اقــرب اغـــنــيــات ابــيـــهــا ا
الـراحل ريـاض احـمـد الـى نـفـسـهـا قـالت
(هذا سؤال كـثيرا مـا يوجه لي وال اعرف
ـاذا اجــيب فــكل اغــنــيــة من اغــنــيـاته
وراءهــا قــصــة وكــثــيــرا مــا تــقــول لــنــا
والـدتي :هـذه االغـنـيـة غـنـاهـا رياض الن

هــكــذا حــدث وهــذه االغـــنــيــة هــذا ســبب
غـنـائــهـا " وهــكـذا.وانـا احب كــذا عـمل له
ولكـني احب بـشـكل خـاص اغـنـيـة مـااريد
اشوفـك بعـد). واضـافت مـسـتـذكـرة ابـاها
(نحن في البـيت لم نكن نعـيش مع فنان 
ــــا اب مــــحب الوالده  أب يــــعــــمل اي ا
ة) شيء بالدنيا حتى يوفر لنا حياة كر
مضـيـفـة (فـنـيـا تـعلـمت من ابـي ان امشي
وراء احساسي وان اختار الذي احسه).
بدع - وعن جديدهـا قالت(حتـدثنا انـا وا
عـلي صــابـر عن اغــنـيــة ديـوتــو سـنــعـمل

عليها وهي اغنية غير عاطفية).
وفي ختام اللقـاء اكدت رحمة انـها تتمنى
ـتـظـاهـرين قـائـلة ان تـكون مـشـاركـة مع ا
(اتـمنـى ان انـزل مع الـنـاس  واخذ حـقي
انـا ايــضــا عـنــدي حق  فــانــا واحـدة من
النـاس الـتي تـهـجـرت وعـاشت بـعـيدا عن
وطنهـا ) مؤكدة (اتـمنى ان ارجع واعيش
في بـلـدي وان يـكــون لي بـيت آمن اعـيش

فيه بدال من الغربة).

تخولك مـهارتك في مجال عملك احلصول على فرص
مهمة.

qL(«

ـشبـوهـة ألنك قد تـقع في مأزق ابـتعـد عن الـعالقات ا
كبير.

Ê«eO*«

تتلقـى هدية من أحد أفراد الـعائلة تسـعدك كثيراً.رقم
احلظ: .5

—u¦ «

ـصـاعب وتـتـوصل إلى فـرض إرادتك عـلى تـتـحـدى ا
احمليط بك.رقم احلظ: .5

»dIF «

يتطلب عـملك تنقالت كثـيرة فتجد ذلك مـضيعة للوقت
والطاقة.

¡«“u'«

ال تـقــبل أيـة وسـاطــة لـتـطـويــر عـمـلك وتـفــضّل الـعـمل
فردك للوصول إلى ما تطمح إليه.

”uI «

تعيش سـعادة مع الشريك لم تعـشها في السابق.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـعمـل على إجنـاح عالقـتك بـاحلـبـيب ألنك لن تـتـحمل
فراقه.رقم احلظ .8

Íb'«

ِ بنـفـسك أكثـر وال حتمّل مـظـهرك اخلـارجي آثار إعـ
شعورك باإلحباط.

bÝô«

يـواجـه أحـد أصـدقـائك مــشـكـلــة كـبـيـرة ويــلـجـأ إلـيك
ساعدته.رقم احلظ: .13

Ë«b «

ستقبل خصـوصاً أنك ال تشعر بالرضى في تفكـر با
عملك احلالي.

¡«—cF «

ال تــتــدخل فـي مــســائل ال تـــخــصك حـــتى ال يــلــومك
رؤساؤك.رقم احلظ .45

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC « WLKJ «

اشطب حـروف الـكلـمـات ادناه
كن شطب بكافـة االجتاهـات
احلرف اكـثر من مـرة لتـحصل
ـثل ـطـلـوبـة:( عـلى الـكـلـمـة ا

تلفزيوني عربي):
ضيـعة تـشرين- غـربة  –وادي
ــــسك  –كــــاسـك يــــا وطن – ا
دريد حلام- عمر حجو  –نهاد
قليص  –صح النوم  –حسام
حتس بك –شقـائق الـنعـمان
ناجي جـبر –شاكـر ريـخان  –
جناح حـفيظ- فـاديا خـطاب –
يــاسـر –صـبــاح اجلــزائـري –
ـــصــري – الــعـــظــمــة  –ربــا ا
ن زيـدان – الــيـمـن رضـا  –ا
سـوزان جنم الـدين  –نـورمان
أسعد  –جيانـا عيد- كـوميدي
–فن  –نـاقد  –فـارس حـلو  –

جد.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - في خطوة منه لعدم تعاون زوجته
جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مع عالمة جتارية منافسة
بلغ مليون دوالر في عيد األم له سلّم كاني ويست زوجته شيكاً 

اضي.وعن هذه اخلطوة قالت كارداشيان (هناك عدد من ا
الشركات التي تنتج أزياءً وأحذية وواحدة منها كانت تقلّد ماركة
يزي لألحذية الرياضية اخلاصة بكاني ويست من حيث األلوان
والتصاميم وطلبت هذه الشركة مني أن أروج للشركة عبر
منشور على إنستغرام مقابل مليون دوالر). وتابعت(فكرت
فوجدت أن األمر سهالً مجرد منشور سريع على إنستغرام

وعندما أخبرت كاني عن ذلك طلب مني عدم القيام بذلك مشيراً
إلى أنهم يقلدون كل شيء فال يجب أن نعطيهم االهتمام
والترويج). وأكدت كارداشيان أنها استجابت لطلب زوجها

ورفضت عرض الشركة وقالت: (وفي عيد األم سلمني كاني
بلغ مليون دوالر وعقداً ألكون متعاونة في يزي وقال شيكاً 

لي: شكراً على عدم الترويج للعالمة التجارية األخرى).

UNłËe  VO−² ð ÊUOý«œ—U

—ôËœ ÊuOK  qÐUI

كاترين دونوف

sKF¹ g «d0 rKOH « ÊUłdN

WOLOJ×² « t²M' ¡ULÝ√

طــــوعـــا.ورفـع ألن الـــدعــــوى عـــلى
أمـازون فـي شـبــاط قــائال (إنــهـا ال
ـكن أن تـتـخلـى عن خطـط توزيع
ـطـر في نيـويورك“ فيـلمه ”يوم 
إيـه ريــــنـي داي إن نــــيـــــويــــورك))
بـــســبب زعم ”ال أســاس له “بــأنه
حتـرش جـنـسـيـا بـابـنـته بـالـتـبـني

ديـالن فــــــارو فـي عــــــام .1992
وردت أمــازون في وثــائق
احملـــكـــمـــة قـــائـــلــة: إن
تــــعـــــلــــيـــــقــــات ألن
ــرتـبـطــة بـحـركـة ا
(#مي_تــــو) الـــتي
بـــدأت في أواخــر
ضمنت أن 2017
الـــــــشــــــركــــــة لن
حتـــقق األربـــاح
ـــتــوقـــعـــة من ا
عـــقــدهـــا مـــعه
مــبــررة قــرارهــا

إنهاء العالقة.

رحمة رياض

بالسيدو دومينجو من أبرز
مغني األوبرا األسبانية


