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włU−²Š« Õd∫ مشاهد من مسرحيتي (كش كلكم) و (نصر وحترير)

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - أطــلت
يـة ريهانا عـلى اجلمهور مع غنيـة العا ا
بدايـة عام 2020 بأول صـورة سيـلفي
كان الفـتـاً فيـهـا ظهـورهـا على طـبـيعـتـها
من دون مكـياج وهـو األمر الذي تـفاعل
تابعون بشكل كبير إذ أثنوا على معه ا

جمالها وأنوثتها.
ومن ناحية أخرى أقام موقع (بل بورد)
وسيقى والغناء عني با تصويت ب ا
ليعـلنـوا أي فنـان ينـتظـرون إطالقه ألبوم
غـــنــــائي فـي عـــام 2020 وقـــد ضــــمت
الــقــائــمـة  6 فــئـات وهـم ريــهـانــا وأديل
وليدي غاغا وجاست بيبر ودريك وفئة

حتت مسمى (آخرون).
ونـالـت ريـهــانــا أكــبـر نــســبــة تــصـويت
وينتظر اجلـمهور ألبومـها الغنائي

أكثر من أي فنان آخر.
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الروائـي االردني يـناقـش  اللـقـاء الـثـاني لـنـادي الـقراء
عـنونة  (أنت مـنذ اليوم)  والقـارئات الشـباب روايته ا
ـكتبة ـدرج فايز اخلصـاونة التابع  ظهـر اليوم األحد 

جامعة اليوموك 
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ي الـعراقي ضـيفه صـالون قنـطرة الـثقافي في االكاد
حاضرة عن االدب الساخر بعنوان(اضحك ـوصل  ا

اضحك حتى يصدقك الناس).
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مــديـرة مــركـز الــعــراق الـتــدريـبي لــلـتــرجـمــة الـفــوريـة
ـأمون لـلتـرجمـة والنـشر أعـلنت والتـحريـرية في  دار ا
عن تـواصل فــعـالـيـات دورة تــعـلـيم الــلـغـة االنـكــلـيـزيـة
ــتــوسط عــلى قـاعــة مــخـتــبــر الـتــرجــمـة لــلـمــســتـوى ا

دة شهر. ركز  التحريرية في ا

…bŠ«Ë Èu √ ÕdDð WHOD
الـبومي االخـير فـريش). وكانت لـطيـفة
قد استقرت علـى اسم البومها اجلديد
ـقـرر ان يـطـرح وهـو (أقــوى واحـدة) ا
قـريبـا. كمـا كـشفت لـطيـفة مـؤخرا أنـها
لـيست نـادمة عـلى عدم اإلجنـاب قائـلة
(لــــست نـــادمــــة ألن إجنـــاب األطـــفـــال
مسؤولية وأنـا لست قادرة على حتمل

سؤولية). هذه ا
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طـربـة  لطـيـفة الـتـونسـية من طـلـبت ا
ــتـابـعــ ان يـقــولـوا لـهــا اغـنــيـتـهم ا
ـفضـلة من الـبومـها األخيـر (فريش) ا
كاتبـة على حسابـها اخلاص على احد
مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي (واحـنـا
مستنيـ االلبوم اجلديد أقوى واحدة
ـــفــضــلــة من .. قــولــولي اغـــنــيــتــكم ا
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت- كشفت
ــيــة لـيــدي غــاغـا عن ــغــنـيــة الــعـا ا
تعرضـها لإلغتـصاب مراراً وهي في
عـــمـــر  19 ولـم جتـــد حـــيـــنـــهـــا من
يـــســاعــدهــا أو يــقـف إلى جــانــبــهــا
ا ـرحـلة الـصـعبـة  لتـخـطي هذه ا
أدى إلى مـعـاناتـهـا من إضـطـراب ما

بعد الصدمة. 
وقـــالت خالل إســــتـــضـــافــــتـــهـــا مع
اإلعالمية األمريكية أوبرا وينفري
(تــعـــرضت لالغـــتــصــاب مــرارًا
وتـــكـــرارًا بـــعـــمــر 19 عـــامًــا
نتيجة ذلك أصبت باضطراب
مـا بـعـد الـصـدمة ولـم أحاول
عـالج ذلـك). وتـــــــــــابــــــــــعـت:
"أصــــبـــحت جنـــمــــة بـــشـــكل

مـــفـــاجئ وكـــنت أســـافـــر حــول
الــعـالم مــتــوجـهًــة من غــرفـة في
فــــنـــدق إلـى مـــرآب لــــســـيـــارات
ـسرح  لـيـمـوزين ثم خلـشـبـة ا
لم أتـعـامل مـع الـوضع مـطـلـقًـا
ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد
ال يـــصـــدق في جـــمـــيع أنـــحــاء
جـســمي بـالـكــامل يـحـاكي األلم
الذي شـعرت به بـعد
اغتـصابي)

.

انـتم األكثـر حضـورا في األماكن الـترفيـهيـة وحضور
الكثير من النشاطات االجتماعية.
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أفـضل الفـرص تتـاح لـكم في مجـال الـسفـر والتـقد
لدراسة عليا .
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لـديــكم الـفـرصـة لالرتــبـاط عـاطـفـيــا .بـدأ تـدريـجـيـا
تاعب الصحية . جتتازون ا
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امامـكم مـتابـعة قـضيـة قـانونـية واحلـصول عـلى قرار
ايجابي .رقم احلظ 8.
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انتم بحاجـة للكثير من التدبـير في كيفية احلفاظ على
ال . ا
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جـو ايجـابي يـحيط بـكم خالل األيـام القـادمة وفـرصة
لتحقيق مطالبيكم .
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قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.
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تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للكثير من الدعم.
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حتــصل عــلى الــدعم من رئــيس الــعـمـل.يـوم الــســعـد
االربعاء.
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 منـكم من يـرافق احـد أفـراد عائـلـته لـرعايـته صـحـيا
.رقم احلظ 5.
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صحـيـا إنكم بـحـاجة لـلـكثـير مـن الراحـة خالل األيام
القادمة.
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ـا يـدور حـولـكم واالنـتـبـاه عـلـيـكم االنـتـبــاه واحلـذر 
للوضع النفسي .
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اكـتب مـرادفـات ومـعـاني الـكـلـمات
بـشكل حروف تـشترك مع بـعضها
بـاحلـرف االخـيـر من كل كـلـمـة من
خـالل مــجـــمـــوع االرقـــام حتـــصل

طلوبة: على الكلمة ا
(4+17+38+40+6+45= يوم

النشور)
ثلة ايطالية كبيرة =15-1
15-23= مدينة باكستانية
23-26=عاصمة أفريقية
26-36= مطربة خليجية

ثل مصري كوميدي  =43-36
ثلة مصرية =46-43
46-51=مطربة مصرية
ثل سوري  =57-51

الـشـاعـر االردني ضـيـفـته االربـعـاء الـلـجـنـة الـثـقـافيـة في
جمعية اللد اخليرية مع الشاعرين ماهر النابلسية وعادل

الترتير بأمسية شعرية اقيمت في مبنى اجلمعية.

ؤلـف السـوري صـدر له كـتـاب بـعـنـوان (مـديـنـة قارة ا
تاريخ وحـضارة) عن الـهيـئة الـعامـة السـورية لـلكـتاب

يقع في 366 صفحة من القطع الكبير .

فتوحة ضيفه البيت الثقافي في عميد الكلية التربوية ا
الـفـلـوجــة في  نـدوة تـثـقــيـفـيـة عـن الـلـغـة الــعـربـيـة بـ

الفصحى والعامية.

ـمــثل الــتـركي نــشــر صـورا له ا
بــعـد تــخـلـيـه عن شـعــره الـطـويل
وذقـنه اسـتـعـدادا مـنه لإللـتـحـاق
بـاخلـدمـة الـعـسـكـريـة اإلجـبـاريـة
في تــــركــــيــــا والقـت الــــصـــورة

رواجا كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.
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طالـبة الدراسات العليـا في كلية التربـية بجامعة ديالى
ـعنـونة (الذات ـاجسـتير عـن رسالتـها ا نالت شـهادة ا

ؤنثة في شعر ر قيس كبة). ا

ليدي غاغا

الـعـراقي والــذين عـمـلـوا به)  الفـتـاً
الى( أن حلمودي مـقاالت مهـمة جدا
في مجـلة سومـر يحـاكي من خاللها
الـتــرابط بـ الـفن الــعـراقي الـقـد
واحلـديث  وكــذلك دوره في تـأصـيل
ـدرسة الـفنـيـة التـشكـيلـية أسـلوب ا
الــعــراقــيــة ) .وقــال الــكــاتـب مــاجـد
الــســامـرائـي  (يـعــد الــفـنــان جــمـيل
حــمـــودي وتــاريــخه جــزء من تــراث
فني كبـير أسس للـتجديـد واحلداثة
 ورفـــد الـــفـن بـــكـــتـــابـــات نـــقـــديـــة
وتــنــظــيــريــة قــربـت مــفــاهــيم الــفن
لـلـمـعـنيـ بـالـفن من فـنـانـ ونـقاد
وجـمـهــور) مـشـيـرا الى (ان الـكـتـاب
جـمع أشتـات حـيـاة الفـنـان بدءاً من
والدته وانــــتـــهــــاء بـــوفــــاته مـــروراً
بفـترات حيـاته البـاريسيـة التي كان
لــهـا أثـر كــبـيــر في مـســاره الـفـني.
وســأحتــدث الــيــوم بـهــذه الــفــرصـة
تاحة لي عن جانب مهم جانب ا
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نظمت دائرة الفنـون العامة الثالثاء
ــاضي جـــلــســـة اســتــذكـــاريــة عن ا
الــفــنــان الـــراحل جــمـــيل حــمــودي
وتــضــمن احلــفل تــوقــيع كــتـاب عن
سيـرة حيـاته للـكاتـبة وداد إبـراهيم
بــعــنـوان ( رجل االغــنــاء يـتــحـدث)
حتــــدث فـــــيــــهــــا الــــكــــاتب مــــاجــــد
الـسـامـرائي وأدار اجلـلـسـة الـفـنان
علي الدلـيمي.  وأشـار وزير الثـقافة
والــســيـــاحــة واآلثــار عـــبــد األمــيــر
احلمداني احلـمداني خالل حضوره
اجلــلــســة إلى  أن ( الــراحل جــمــيل
ع الفنان حمودي كان واحدا من ا
الــعــراقـــيــ الـــذين اشــتـــغــلــوا في
تـحف الـعراقي في فـترة مـا  كان ا
مع كــوكــبــة من الــرعــيل األول عــطـا
ــهم أن صــبــري وأمـل بــوتــر ومن ا
نـعـمل عـلى مـوضـوع هـذه اجلـزئـيـة
ــــتــــحف لــــواحــــد من مــــؤســـــسي ا

بـاللـغة الـفـرنسـية جـمع آثـار الفـنان
وألوان لوحاته الطبيعية الزاهية).
وعن الـفـنــان الـراحل قـال مـديـر عـام
دائـرة الـفـنـون الـعـامـة الـدكـتورعـلي
عويـد ( يأتـي هذا االحـتفـال بتـوقيع
نـتـدى الثـقافي هذا الـكـتاب ضـمن ا
لـلـفن الــتـشـكـيـلي الـذي تـاسس عـام

الـفـنـان ومايـعـنـيه ومـايعـنـيـنـا منه
واجلـــانب الــثــاني الـــذي اعــتــمــدته
اإلعالميـة وداد إبـراهيم في كـتابـها
يعـد هذا الـكتـاب هو الـكتـاب الثالث
الــذي يـــصـــدر عن الـــفــنـــان جـــمــيل
حــمـودي فــقـد أصـدرت الــيـونــسـكـو
الكـتاب األول أمـا الثـاني فقـد صدر

2019 في دائـرة الفـنـون  وهذا
جـــــــزء من واجـب دائــــــرتـــــــنــــــا
االحــتــفـاء بــالـقــامـات الــكـبــيـرة
ــــمـــيــــزة الــــتي أثــــرت الــــفن وا
الـتشـكـيـلي بالـكـثـير وقـد حـولته
يـة) وأضاف من احمللـيـة إلى العـا
( كــمــا ال نــنــسى أن الــفــنــانـة الــتي
أعــدت الــكــتــاب هي زمــيــلــتـنــا ومن
واجـبــنــا االحـتــفــاء بـهــا ونــحــتـفي
بـتـوقـيع هـذا الـكـتـاب الـذي يـضـيف
شـهد سـيـرة الراحل الـكبـيـرة في ا
الـتـشـكـيـلي الـعـراقي ). من جـانـبـها
أعـربت الـكـاتـبـة وداد عن سـعـادتـها
بـاجنـاز هـذا الكـتـاب  مـبـيـنـة( بدأت
ـشـروع  اجناز هـذا الـكـتـاب أثـناء
حـيـاة جـمـيل حـمـودي وأخـذت مـنه
كـل أسـراره وحــيــاته االجــتــمــاعــيـة
وزوجـــاته وكــفــاحه لـــلــصــعــود إلى
ـــرض الـــقـــمــــة وصـــراعـــاتـه مع ا
وسـفره إلـى باريس والـعـودة ثـانـية

لـــــلـــــوطن
وثم سـفـره

أسـرار لم يـقـلـها
مـن قــــــــــبـل وفـي
اعــتــقــادي أن مـا
قــدمـتـه في هـذا
الـــكــــتـــاب لم
يــكــتب من

قبل).
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ـســرحـيـة يــتـواصل تــقـد الـعــروض ا
والـفـنـيـة في بـغـداد واحملـافـظات ضـمن
فـعـالـيـات مـسـرح الـثـورة  حـيث قـدمت
مـؤخـرا ثالث مــسـرحـيـات في فـضـاءات
ســاحـة الــتـحــريـر  الــعـرض االول كـان
مـسـرحـيـة نـصـر وحتـريـر وعن فـكـرتـها
حتدث مؤلفـها ومخرجـها الفنـان محمد
مـزهـر قـائال (هي قـصـة حب وعـشق من
ثــورة اكـتــوبـر وهي قــصـة امــراة حتـلم
بـوطن ويــكـون الـرجل ضـمـن حـلـمـهـا و
عـاناة والـضيـاع هنـالك امل قادم رغم ا
وهـكـذا يـبقـى احللـم مسـتـمـرا يـعـيـشان
ب احلقـيقة واخلـيال واحللم لـغاية ان
يحـسم صـوت الوطن وفـرحـة االنتـصار
في سـاحـات التـظـاهـر والـعـراق يـصبح
ـسـرحــيـة من خالل بـخــيـر  وجنــحت ا
نشود وفي طالب جامعي يحقق االمل ا
الــــنـــهــــايـــة الــــزواج من احلــــبـــيــــبـــة )

ــســرحــيــة من تــمــثــيل عــلي حــسـ وا
ودعاء محمد علي السوداني واخرون .
سـرحـيـة الثـانـيـة فكـانت بـعـنوان امـا ا
(كش كـلــكم) تـالـيف مـصــطـفى الـركـابي
واخراج باسم الطيب وتـدور حول لعبة
الـشــطـرجن بـ نـادي الــتـحـريـر ونـادي
وت اخلضراء من يعـيش يخسر ومن 

يربح .
والـعـرض الـثـالـث بـعـنـوان جـيل وجـيل
تـالـيف مي حـمـيـد واخـراج كـرار جـثـيـر
سـرحية حول الذي قال (تـدور احداث ا
تـــفــــاوت االجـــيــــال وقـــضــــيــــة الـــوطن
ـطـالـبـة بـاحلـقوق والـتــــــــــــظـاهـرات ا
لـــكن فــارق الــعــمـــر واالفــكــار اليــســبب

مشكلة).
ـســرحـيــة تـتــنـاول مــعـانـاة واضــاف (ا
الشاب العـراقي الذي مر بحـروب كثيرة
وهـــذه احلـــروب اخـــذت مــنـه الــكـــثـــيــر
فاصـبح في مـتـاهة يـنتـظـر اخمللص من

مـارسـات ولـعبـة الـرصـاص التي هـذه ا
تعـصف بـنا كل يـوم وال من مـنقـذ لغـاية
ان نزل الشباب الى ساحات التظاهرات
السـلمـية لـتحـقيق احالمـهم بوطن امن)
ـسـرحـيـة من تـمـثيـل حسـن بريـسم  وا

علي محمد علي وآخرون .
ـسرحـيـات حتـدث النـاقـد يوسف وعن ا
حــــســـــ فــــقـــــال ( الـــــكــــاتـب في هــــذه
ـسـرحـيـات كـان مـتـمـيـزا ومـدهـشـا في ا
الــنص واســتــخــدام الــرمــوز وتـوظــيف
سرحيات عاناة وايضا حملت ا حجم ا
بـعــدا نـقـديــا وعـبـرت عن هــمـوم اجلـيل
احلالي وكسـرت حاجز الـصمت واظهار
ــعــطل لــلـــحــيــاة  وهي تــمــثل الـــوجه ا
صرخـة احتـجـاح ورفض لكل الـتهـميش
واالسـتغالل ومـهـمـا كانت ريـاح احلـياة
قــاســيــة عــلــيـنــا البــد ان نــقف امــامــهـا
والنــســـمح لـــهــا ان تـــســرق الـــبــســـمــة

والفرحة من شفاهنا وقلوبنا ).
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شترك مع الفنانة إحتفلت الفنانة إلهام شاه بعيد ميالدها ا
ـسلـحة عـادي للـقوات ا القـديرة نـادية لـطفي في مـسـتشـفى ا
الـذي تـقـيم فـيه مـنـذ مـا يـقـرب الـثالثـة أعـوام.ونـشـرت شـاهـ
يز.. نادية لطفي فيديو اللقاء مع لطفي شارحة(النهاردة يوم 
ـصرية.. وحـبيبـة قلبي ولـيا الشرف أجمل جـميالت السـينما ا
إنـي أتولـد في نـفس الـيـوم عـشـان آخد كـل الصـفـات اجلـمـيـلة
الـلي فــيــهـا.. بــحـبـك وبـتــعـلـم مـنك مـش بس الـفن لــكن كــمـان
مواقـفك وشهامـتك).وردت علـيها نـادية لطـفي قائلـة( إلهام أول
ثـلـة جات في مـصر ـوهبـة أعـظم  ما ظـهرت كـانت مـبشـرة 
ـيـزة الـســيـدة فــاتن حـمــامـة. وهي قــدمت أعــمـال مــنـفــردة و
وبعـيدة عن فـاتن حمـامة وبـقى ليـها شـخصـية فـنيـة مسـتقـلة.
لكـنهـا راحت للـشأن الـعام وقـضايـا أخرى عـندهـا رأي خاص
فيها بتعبّر عنها بعصبية. عايزاها تفكر شوية قبل ما تتنرفز..

وترجعلي تتناقش معايا). نادية لطفي


