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{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـوفيت
ـمثـلـة األمـريكـيـة سـو اليون عن عـمر ا
73 عـــامــاً فـي لــوس أجنـــلــوس وهي
التي إعتـزلت التمـثيل عام 1980 بعد
أن جـسـدت عــدة أدوار في الـسـيـنـمـا
ومـن أشـهــرهــا في فــيـلم (لــولــيــتـا)من
قـتبس من إخراج سـتـانلي كـوبـريك ا
ـير نـابـوكـوف الـتي حتمل روايـة فالد
نفس اإلسم وذلك عـنـدما كـانت اليون
تـبلغ 15 عـاماً وجـسـدت دور مـراهـقة
تـقوم بـعالقـة جـنسـيـة مع رجل يـصبح

زوج والدتها.
اليـــــون ولــــدت في تــــمــــوز 1946 و
إختـيـارها حـ كانت مـراهقـة للـتمـثيل
في فــيـلم (لـولــيـتـا) وحـصـلـت حـيـنـهـا
عـــلى جــائــزة غــولــدن غــلــوب عن هــذا
الــــدور.واشــــار مــــوقع الـــــفن الى (ان
اخملــرج ســتـانــلي كــوبـريـك كـان يــريـد
ـثلـة أكبـر سنـاً من شـخصـية لـوليـتا
جتنـباً لـلـفضـيحـة واجلدل فـخفف من

ثيرة جداً في الرواية). النواحي ا
ــيــر نــابــوكــوف بــدوره الــكــاتب فـالد
ــراهــقـة (إعــتــبــر أن ســو اليــون هـي ا
ـثــالــيــة لــتـؤدي دور لــولــيــتــا) ولـكن ا
بـعـدها قـال (إنه كـان يـتـمـنى أن تؤدي
ــمـــثــلــة الــفــرنـــســيــة كــاتــرين الــدور ا
دومـوجنــو بـطــلـة
فـــــيــــلم زازي
دان لـــــــــــــو
ميترو).
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اخلـبـير األمـني الـعـراقي حـاضر فـي ندوة مـعـهـد السالم
ـتـظـاهـرون - قـراءات في الـعـراقي بـعـنـوان (الـعـسـكـر وا
ـؤسـسـة الـعسـكـريـة واالمـنـيـة مـن الـتـظـاهرات) مـواقـف ا
وكـان بـحثه بـعـنوان (الـسالح وعـسكـرة اجملـتمع واجـهزة

الشرطة).
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ـسـرحي مـديـر فـرقـة خـطـا الـسوريـة  اعـلـن ان العـرض ا
(حـارتـنــا)الـذي قـدمـته الـفـرقـة عــلى مـسـرح دار الـثـقـافـة
بـحمص هـو نتاج عـمل فريق من 17 شـخصـاً بيـنهم 13

ثالن. راقصاً وراقصة والباقي 
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ـمــثل الـســوري انـضم لــقـائـمــة أبـطــال مـســلـسل سـوق ا
ال وتـــألــيف حــنـــان حــســ الــنـــســوان إخــراج مـــؤمن ا
هرجي الذي ينطلق تصويره بداية 2020 ليكون جاهزًا ا

قبل. للعرض في رمضان ا
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- مـالـكـة شـركـة لــوكـاس فـيـلم مـنـتـجـة
ــشــهــد في حــرب الــنـــجــوم - حــذفت ا

بلدان أخرى.
ـشــهـد عـرض فـي الـصـ  ويـقــال إن ا
ولـــكن لــــيس في الــــشـــرق األوسط.ولم
تـسـتـجـب ديـزني لـطــلـبـات بي بي سي

للتعليق على األمر.
ولــــــــــــــيـس مـن الــــــواضـح مـــــــا هــــــو
الـتـصـنـيف الـذي كـان سـيـحـصل عـلـيه
ـثـلـية الـفـيـلم إذا كـان مـشـهـد الـقـبـلـة ا

.. مدرجاً
ـثلـي وال تـعتـرف سنـغافـورة بزواج ا
ـثـلـيـة غـير وتـعـد الـعالقـة اجلـنـسـيـة ا
قــانـونـيـة - عــلى الـرغم من عـدم فـرض

القانون.
وتـوجــد نـوادٍ وحـانـات لــلـمـثــلـيـ في
ســنــغــافــورة بـاإلضــافــة إلى مــســيـرة

سنوية للفخر.
وفي 2018 فاز رجل مـثلي سنـغافوري
في دعـوى تـاريـخـيـة تـسـمح له بـتـبـني
طــفـل شــارك في إجنـــابه عـن طــريق أم

بديلة.

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - حـذفت
شركـة ديزني مـشهدا قـصيـرا المرأت
تـــقـــبالن بــعـــضـــهــمـــا من الـــنــســـخــة
الــســنــغــافــوريــة ألحــدث أفالم (حــرب

النجوم).
ويــحـتـوي (ذا رايـز أوف ســكـايـووكـر)
عـــلى أول قــبـــلـــة مــثـــلـــيــة فـي تــاريخ
السلسلـة - وصفها نقـاد بأنها ومضة
قـصــيـرة المـرأتـ تــقـبالن بـعــضـهـمـا
ضـمن مـجمـوعـة من الشـخـصيـات.لكن
ـــــشـــــهـــــد حـــــذف في الـــــنـــــســـــخــــة ا

السنغافورية.
وقـالت هـيـــــئـة تـنـظيم وسـائل اإلعالم
في ســـنـــغـــافــــورة لـ (بي بي سي) (إن
ـــشـــهـــد حـــتى ال ديـــزنـي حــــــــــذفت ا
يـنـدرج الـفـيـلـم حتت تـصـنـيف عـمـري

أعلى).
تـحدث بإسـم الهـيئـة (إن مقدم وقـال ا
الـطـلب حـذف مـشـهداً قـصـيـراً يـتـطلب
وفـقـــاً دلـيل الــتــصـنــيـفــات تـصــنـيــفـاً

أعلى).
ومن غيـر الواضح إذا مـا كانت ديزني
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oÐU « UN³O³( انـتـقـائـياً فـيـمـا القت هـذه الـبادرة
تـرحـيـبـاً كـبـيـراً من احملـبـ الـذين
بــادلــوهـا األمــنــيـات. وفــيــمــا يـلي
وثّقـة عبر لقـطات من اتصـاالتهـا ا
الـــفــيـــديــو مـن صــفـــحــتـــهـــا عــلى

(إنستغرام).
 عــلى صــعــيـد آخــر فــقـدت عــائــلـة
بــنـدلي الـفـنـيــة الـلـبـنـانــيـة ركـنـهـا
ـوسـيـقي رينـيه بـنـدلي الـذي كان ا
احملـرك الفـعلي لـسلّم الـعائـلة فـنيا
ؤلفة من 12 شخصـا يتوزعون وا
.وقــالت بــ الــغـــنــاء والـــتــلــحـــ
الــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لإلعالم في
بيـروت (إن رينـيه بنـدلي توفي عن
ــيــنـــاء الــواقع في  70عــامـــا في ا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــــطـــــربــــة جنـــــوى كــــرم بـــــادرت ا
ـجـمـوعـة من بـاالتـصـال هـاتفـيـاً 
ـتــابـعــ عـبــر مـواقع مــحـبــيـهــا ا
الـــتــــواصل االجــــتــــمـــاعـي الـــذين
اخـتـارت أرقـامـهم بـسـحـب الـقـرعة
يالد وقدمت لهم التهـاني بعيدي ا
ورأس الـســنـة. وهــو مـا تــرك أثـراً
ســعـيــداً لــدى مــتـلــقي االتــصـاالت

حول العالم. 
وشــرحـت كــرم هـــذه اخلـــطــوة من
خالل فيديو نشرته عبر حساباتها
اخلــاص عـــلى مــواقع الـــتــواصل.
حــــيث شـــددت عـــلـى أن اخـــتـــيـــار
األرقـــام جــــاء بـــالــــقـــرعــــة ولـــيس

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - شاركت
جنـــمــــة تـــلــــفــــزيـــون الــــواقع كــــورتـــني
ـتـابـعـ عـبــر صـفـحـتـهـا كـارداشـيــان ا
اخلــاصــة عـــلى أحــد مــواقع الــتــواصل
اإلجـتـمـاعي صـوراً جـمـعـتـهـا بـحـبـيـبـهـا
الـسـابق اجلـزائـري يـونس بـنـجـيـمـا من
ـيالد والـتي أطـلت أجـواء سـهـرة عـيد ا
بـها بإطاللة براقـة في ثوب أحمر وبدت

السعادة واإلنسجام بينهما. 
ــتـابـعــون مع الـصــور بـشـكل وتــفـاعل ا
كـبـير إذ أكـدوا عـلى عـودة الـعالقـة ب

كورتني ويونس.
ـــصــادر (إن كـــورتــنـي كــانت  وقـــالت ا

"سـعـيـدة" وهي تـقــضي وقـتًـا مع يـونس
الـذي يـبـذل قـصــارى جـهـده السـتـعـادة
ثـقتـها) وذلـــــــــك بـحسب صـحيـفة
(ديــلي مــيل) الــبــريــطــانـيــة.  وفي
وقت ســابق من هــذا الــشــهــر
شـوهد االثنان معًا في ملهى
لـيــلي فـي مــيـامـي بـيــتش
بــصــحــبــة شــقــيــقــتــهــا
كيندال وصـــديقتيها
ــشـــــــــهـــورتــ ا
بـــــيـال حـــــديــــد
وجــــــــــــــــــــوان

سمولز.

اخلــبـيـر االقــتـصــادي الـعـراقي تــرأس جـلــسـة نـدوة دور
شركـات الـسـفر في تـنـمـية الـسـياحـة الـتي اقـامهـا مـركز

علومات ودعم القرار في بيت احلكمة ببغداد. ا

الــقــاص االردني أحــتــفي مــخــتــبــر الــســرديــات األردني
اضي ومـياء) السـبت ا ـجمـوعته الـقصـصيـة (جنـازة ا

بأمسية اقيمت  في منتدى شومان الثقافي.

ية العراقية ترأست جلسة االحتفالية التي أقامها االكاد
ي لـلـغـة ــنـاسـبـة الـيـوم الــعـا اجملـمع الـعــلـمي الـعـراقي 
عرفة الضاد بـعنوان (الـعربية والـثقافـة احلديثة  –بـناء ا

وتصميم الهوية).

الـشـاعر الـفـلسـطـيني حـل ضيـفا
على قـناة (الشـرقية) مع الـشاعر
ــلـحـن ابـراهــيم الــسـالم خالل وا
حــوار بــ بــصـــيــرين قــدمــهــمــا
االعالمي مـجـيـد الـسـامـرائي في

برنامج ( اطراف احلديث).

—UHB « ·Ëƒ—

الـبــاحث الـعــراقي ألـقى مــحـاضـرة بــعـنـوان (بــ الـقـلب
والـعــقل) وذلك ضـمن الــنـشــاط الـثـقــافي لـنـادي الــصـيـد

العراقي وقدمه حامد القيسي.

كورتني كارديشيان

الـــزاهــــد وأحـــمـــد فــــهـــمـي من بـــ
الـزيـجـات الـتي خـطفـت األضواء إذْ
تـــزوج الــثــنـــائي رســمـــيًــا في الـ11
ايـــلـــول  2019وأقــــيم حــــفل زفـــاف
ضخم بأحد فنادق الـقاهرة بحضور
ـشاهـير وقـام بإحـياء جنوم الـفن وا
ـطـرب مـحـمد فـقـرات حفـل الزفـاف ا
حـمـاقي.ومع انـتـهـاء حـفل زفـافـهـمـا
سافـرا لقـضاء شـهر العـسل في جزر
الديف إال أنه حـدث ما لم يكن في ا
احلسبان حيث تعرّضت هنا الزاهد
ــــرارة أدخــــلــــتــــهــــا إلصــــابــــة في ا
ــســـتـــشـــفـى هــنـــاك أليـــام وقـــطع ا
الــنـجـمــان شـهــر الـعــسل وعـادا إلى
الـقــاهـرة السـتــكـمـال رحــلـة الـعالج
وأرجع الـثـنـائـي مـا حـدث لـهـمـا إلى
احلسد بسـبب احلديث الذي دار عن

زفافها بكثرة وفق قولهما.
ـصــريـة أنــغـام وفــاجـأت الــفــنـانــة ا
ـــوزّع اجلــــمـــهـــور بـــزواجـــهـــا من ا

زوج أصـــالــة نـــصــري.بــســـبب هــذه
الـزيـجـة حـدثت خالفـات بـ أصـالـة
وأنـغــام فـقـد شــنّت أصـالــة هـجـومًـا
عـلـيـها ووصـفـتـهـا بـ(خـرابـة بـيوت)
ولن تـصاحلـهـا بسـبب تـعاطـفـها مع
زوجـة أحـمـد إبــراهـيم األولى فـيـمـا
ردّت عـليـهـا الـفنـانـة أنـغام بـأنـها لم
تــكن صــديــقــتــهــا في األســاس كــمـا
ادّعت بل هــمــا مــجــرد زمــيالت ولم
تــكـن تــكـشـف لــهــا أســرار حــيــاتــهـا
اخلاصـة في الوقت الـذي رفض فيه
أحــمــد إبـــراهــيم الــرد عــلى أصــالــة
ووصـفـها بـأنـهـا فـنـانة كـبـيـرة وفـقا
مثل وقع البـوابة. وتسـببّ إعالن ا
السوري قصي خولي بقدوم مولوده
األول في صــدمــة كــبــرى جلــمــهـوره
خـاصـة أنه كـان أحـد أشـهـر الـعـزاب
في الــــوسط الــــفــــني ولــــكـــنـه كـــان
متـزوجًـا دون عـلم أحـد وأفصح عن
األمر عند قدوم مـولوده وأطلق عليه
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ــسـرح  إحــتــفت دائــرة الـســيــنــمــا وا
ــــاضــي بــــالــــفــــنــــانـــ اخلــــمــــيس ا
احلـــــاصـــــلـــــ عـــــلـى اجلـــــوائـــــز في
ـهـرجـانـات الـعـربـيـة والـدوليـة خالل ا
 2019بـأمــسـيـة اقــيـمـت عـلى خــشـبـة

سرح الوطني ا

وحتـت خـيـمــة الـفــنـان الــراحل سـامي
عبداحلميد.

بـدأ االحـتـفـال بـافـتـتـاح وزيـر الـثـقـافـة
والـــســــيـــاحـــة واالثــــارعـــبــــد االمـــيـــر
احلــــــمـــــدانـي مـــــعـــــرض لــــــلـــــصـــــور
الـفـوتوغـرافـية لـلـمـصور عـلي عـيسى

وحـــفـل تـــوقـــيع

كــتــاب لــلــراحل ســامي عــبــد احلــمــيـد
بــحــضــور ابـنــتـه ايـنــاس الــتي قــامت
بتوقيع  وتوزيع الكتب على الضيوف.
كـما  عـرض فـيلم عن مـسـيرتـه الفـنة
ـعلم) طـوال عـقود مـاضـيـة بعـنـوان (ا
للـمخـرج مهـدي ابو يـوسف باإلضـافة
لعـرض فلم قـصيـر ما بـعد
ـــــــــســـــــــرح اعــــــــــمـــــــــار ا
الــــوطـــــني.وفـي كــــلــــمــــة
لـــلـــحـــمـــداني اســـتـــذكـــر
الراحل ومـسيـرته الفـنية
ــاضـيـة طــيـلـة الــعـقـود ا
فـنـانـا ومخـرجـا ومـؤلـفا
ومـعلـمـا لالجيـال تـتلـمذ
ـــئــــات من عـــلـى يــــده ا
سرحي مؤكدا (رغم ا
احلزن ومـا نعـيشه هذه
الـفـتـرة من تـغـيـرات اال
اننـا يحـدونا االمل بان
تالمــــذتـه يــــكــــمــــلـــون
ــــــــــشــــــــــوار). ووجـه ا
احلـــمـــدانـي تـــقـــديـــراً
ــســـيــرة واحــتـــرامـــاً 
الـفنـان اخلـالـد سامي
عبد احلـميد ولـعطاءه
الزاخر في ريادة الفن

الــفـنـان كــاظم نـصـار بــاقـة من الـورود
الى مخـرج العمل  لـيكون مـسك ختام
ـسـرحي (سـاعـة االحـتـفـاء بـالـعـرض ا
السـودة) عـلى خشـبة مـسرح الـرافدين
ـبدع سنـان العزاوي تـمثيل للـمخرج ا
تالق يـحيى ابراهيم اسماء صـفاء وا
وبــعـد حتــيــة اجلــمــهــور ارتــدى كـادر
الـــعـــرض الــكـــمــامـــات تـــضــامـــنــا مع
تظاهرين في ساحات التحرير.. و ا
اهـداء الـعـرض من قـبل اخملـرج سـنـان
الـعـزاوي الى شـهـداء ساحـة الـتـحـرير
وجــــمــــيـع الــــشــــهـــــداء  في بــــغــــداد

واحملافظات. 
 وشمل الـتكـر الراحل سامي
عــبـد احلـمـيــد ورائـد مـحـسن
وعــلي عــبــد الـنــبي الــزيـدي
ومــحــمــود ابـــو الــعــبــاس
ومـــثـــال غـــازي وســـنـــان
الـــــعــــــزاوي ويـــــحـــــيى
ابراهيم وأسماء صفاء
وهـنــاء مـحـمـد ومـنـيـر
راضي الــــــعــــــبـــــودي
ومـهـنـد حـيـال وفـالح
حـــســـ عــــبـــدلـــله
وانـس عـــــــــبـــــــــد

الصمد . 

سرحي بتنفيذ نصب نصفي للراحل ا
من قــبل دائـرة الــفــنــون الـعــامــة قـسم
ـصــاهـر أمــا حتــديـد مــكـان الــنـصب ا
فـيـكـون من قـبل عـائـلـة وطـالب الـفـنان

اخلالد.
مـشــيـرا الى (ضـرورة انـفـتـاح الـوزارة
سرح على مسارح ودائرة السينمـا وا
احملـافـظــات وان ال حتـتــكـر وتـقــتـصـر
ـركز). مـبـيـناً ان الـوزارة عـملت عـلى ا
عـلـى تـخــصـيـص مـيــزانـيــة في الــعـام
ــســرح الــقــادم لــدائــرة الــســيــنــمــا وا
ــســرح لــتــطــويــر واقع الــســيــنــمــا وا
يزانية ٤ مليارات والفنون الشعبـية 
ونــصف ديــنـار). واكــد احلــمـداني (ان
ـبـدعـ في احملـافل الـعـربـيـة مــنـجـز ا
والدولـية  ال يـحسب لـلوزارة ولـدائرة
ـســرح فـقط بل يــحـسب الـســيـنـمــا وا
جلمـيع االحتادات والـنقـابات)  وسلم
كرم احلمداني دروع االبداع عـلى ا

تاله نــقــيـب الــفــنــانــ جــبــار جــودي
بـدع اجلـوائز.و ليـسـلم كوكـبه من ا
بـــعـــد حـــفل الـــتـــكـــر بـــدأ الـــعـــرض
ـسـرحي (ريـفـرش) لـلـفـرقـة الـوطـنـية ا
لـلــتـمــثـيل ســيـنــاريـو واخــراج ضـيـاء
الــدين ســـامي  وفي خـــتــام الـــعــرض
اهدى العمل الى شهداء التحرير وقدم
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تـنـتـظـر الـدعم لـتـحـقـيق طـمـوحـاتك . احلب احلـقـيـقي
أمامك. اليوم األفضل :الثالثاء 
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ا تفقد الـسيطرة على حياتك العاطفية نتيجة خيبة ر
أمل من تردد احلبيب.

Ê«eO*«

جتـربـتك الـسـابـقـة بـاحلب تـقـودك لالعـتـقـاد ان احلب
غالبا ما يكون وهم وسراب.
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تكـون توجهاتـك بأن تعيش احلب من اجل احلب دون
التفكير باالرتباط.
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ســــتـــعــــيش أمـــتـع الـــلــــحـــظــــات مع احلـــبــــيب خالل
. قبل,يوم السعد االثن الشهرا
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مع نهـايـة الشـهـر سـوف يتـحـقق حلـمك في بـنـاء بيت
وأسرة مع احلبيب . 
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سـوف تــغـرق مـع بـدايــة الـشــهــر في بــحـر من احلب
وتعيش حالوته ومرارته .

ÊUÞd «

تـدافع بشـدة عن خصـوصياتك واسـتقاللـيتك وتـنغلق
على ذاتك .يوم السعد السبت.
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تتجنب الـتفكير في بناء مسار مستقبلك العاطفي يوم
السعد االربعاء.

bÝô«

جتد أمامك كـثير من الواجـبات األسرية واالجـتماعية
حتتاج للتنفيذ رقم احلظ 9.
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تعـيد الـنظر بـتجـربتك العـاطفـية محـاوال الوصـول بها
إلى بر األمان .
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تـكـون مـقـصـرا في كـثـيـر من الـواجـبـات الـتي حتـتاج
إلى وقت غير متوفر لديك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W¹œuLF « WLKJ «

ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا
واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة
ـطـلـوبـة : (شـاعـر عـبـاسي ولـد ا

في حمص):
1- خصوم

دن 2- جتاوز ا

 3- قيل عن
 4- شقيق الوالدة

5- وئام

6- مقاييس

7- رقاب

انغام
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دخل العـديـد من جنوم الـفن الـقفص
الذهبي في عام 2019 وفي السطور

التالية نتعرف على بعض منها:
صـري هنا يعتـبر زواج النجـم ا

قصي خولي

ـوســيـقي أحـمــد إبـراهـيم وأثـارت ا
ضـجّـة كـبــرى بـزواجـهـا حـيث دخل
إبــــراهـــيـم في خـالفـــات مـع زوجـــته
األولى ياسم عـيسى التي تـربطها
صلـة قـرابة بـاخملـرج طارق الـعـريان

اســـــــــــم
جونيور
دون

حتــــديــــد
هـــــــــــويــــــــــة

زوجــته بــشـكل
رسمي.

ـصـريـة ريـهام ومع إعالن الـفـنـانـة ا
حــجــاج زواجـــهــا من رجل األعــمــال
مـثلة محمـد حالوة طليق زمـيلتـها ا
ياسمـ عبد الـعزيز دبّت اخلالفات
بـيـنــهـمـا ولـكـنـهــا لم تـكن في الـعـلن
نـشورات مبـطنة عـبر مواقع كانت 
الـــتـــواصل االجـــتــــمـــاعي أدرجـــهـــا

اجلمهور في إطار(كيد النسا).

طـــرابــلـس بــشـــمـــال لـــبــنـــان وفي
رصيده أكثر من  200أغنية).

وكـتب بـنـدلي وحلن أغـاني أسـرته
بـــالــتــعـــاون مع الــشـــاعــر الــراحل
.وفي ـــــ الــــصـــــحــــفـي جــــورج 
اضي ساهم في ثمانـينات الـقرن ا
ي بـندلي وصـول ابنـته الطـفـلة ر
إلـى مـسـارح دولـيــة حـيث انـشـدت
لــوطـنـهــا لـبـنــان أغـنـيــة (اعـطـونـا

الطفولة اعطونا السالم).
واشـتـهـر ريـنـيـه بـنـدلي بـأغـنـيـاته
الــــســـاخـــرة والـــتـي حتـــاكي أيـــام
احلـرب األهـلــيـة في لـبــنـان والـتي
دارت بـــــ عـــــامي 1975 و1990

عيشية. وأزماتها ا


