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نـتدى ببـغداد كتاب الـشاعر الـعراقي  صدر له عـن مطبـعة ا
(سرائـر الغـياب) يقع في  124 صفـحة من الـقطع الـصغـير

ويضم نصوصاً شعرية متعددة.
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قيم في تونس التـشكيلي العـراقي ا
ــلـتـقى الـعـراقـي لـلـثـقـافـة يـضـيـفه ا
والـفــنـون فـي الـعــاصـمــة االرديـنــيـة
عـمــان الــيــوم االربـعــاء في امــســيـة
ـنـاسـبـة اقــامـته مـعـرضه ــيـة  تـكـر
األخــيــر في عــمــان يــتــحــدث فــيــهـا
الــتـشــكـيــلــيـون :أبــراهـيـم الـعــبـدلي

ومحمد العامري وشنيار عبدالله وضياء الراوي.
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ي االردني ضيـفته امس الثالثـاء اجلمعيـة الفلـسفية االكاد
ـقـرهــا في عـمــان في مـحــاضـرة حــول (فـلــسـفـة األردنـيــة 

فيورباخ).
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ــتـرجم الــســوري نــعـتـه وزارة الـثــقــافـة ــؤرخ وا الـبــاحث وا
بعد نيـة عن عمر يـناهز  84 عـاماً  السوريـة بعد ان وافـته ا
ـكـتـبـة مـسـيــرة عـطـاء امـتـدت إلى  6 عـقـود أثـرى خاللــهـا ا
الــعــربــيـة بــأكــثـر من  350 مــجـلــداً وأخــرج كـتــابه األشــهـر

وسوعة الشامية في احلروب الصليبية). (ا
 ·«dB « vN½

قيمة في بريطانيا صدر لها عن دار معنى الكاتبة العراقية ا
كـتـاب جـديـد بـعـنـوان (اجلــدّة الـتي أحـبّت الـرئـيس) وسـيـتم
عرض الكـتاب في مـعرض بغـداد الدولي للـكتاب  2020 في

جناح دارالكتب العلميّة.
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غـربي طرح أغنيته اجلديدة (يـا حبيبي) عبر  موقع طرب ا ا
أحلـان ولـيـد سـعـد توزيع كـلمـات تـامـر حـسـ  (يـوتـيـوب) 

شريف مكاوي و إخراج كامبا.
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الـنـحـات الـعـراقي يـقيم في  24 اذار اجلـاري في العـاصـمة
ـرخـيـة كـالـيـري الـقـطـريـة دوحـة مـعـرضـا العـمـاله بـصـالـة ا
مـطافيء الدوحة يضم  27 عمال نـحتيا ومجـموعة من أعمال

الرسم.
 œË«b « dONÝ

الـشـاعــرة األردنـيـة نــعـتـهــا وزارة الـثـقــافـة االردنـيــة مـؤكـدة
كثفة ان(الراحلة بنـت الفحيص تميزت بـأعمالها الشـعرية  ا
التي حتتفي بـاللغة العربـية ووضعتها في مـكانة متميزة في
ـعــاصـر بـشــهـادة الـكــثـيـر من ــشـهـد الــشـعـري الــعـربي ا ا

النقاد).
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شارك الفـنان راغب عالمة عـلى طريقـته بالتـوعية
من فيروس كـورونا غبـر فيديـو طريف نشـره عبر
حــســابه اخلــاص عــلى تــويــتــر. وهــو يُـظــهــر في
! الفيديـو بحركة عفويـة عبر الـمصافـحة بالقدم
مع الــفـنـان مـيــشـال أبـو سـلــيـمـان الــتـزامـاً مـنه
ــيــة الــتي تــقــضي بــاالجــراءات الــوقــائــيــة الــعـــا
باحملافظة على نظافة اليدين منعاً اللتقاط فيروس
كـورونـا الذي أصـبح هـاجـسـاً في أرجـاء الـعالم
وفي لــبـنــان بـعــد تـســجـيل عــدّة حـاالت مــصـابـة
به.وأرفق الـفيـديـو بـتعـلـيقٍ قـصيـر جـاء فـيه( أيام
الـكـورونا). عـلى صعـيـد متـصل كشف اإلعالمي
نيشان ديرهاروتيونيان عبر حسابه اخلاص على
تـويتـر بعد مـشاركـته بتقـد واجب العـزاء بوالدة
الـفـنان جـورج وسوف. أنّ (سـلطـان الطـرب طلب
ــعـزين عــدم الـتــقـبــيل لـلــوقـايـة مـن فـيـروس من ا
ـستجـد). حيث ظهرت بـ الصور التي كورونا ا
نـشرهـا ورقة إرشـادات مـلصـقة عـلى البـاب كُتب
عليـها (عذراً حفاظاً على سالمة اجلميع يرجى

عدم التقبيل التوقيع: كورونا).
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صرية نادية اجلندي إنَّ (مسلسل مثلة ا اكدت ا
"نسـاء من ذهب" اجلديد الذي تشارك في بطولته
ـصــريــة نـبــيـلــة عـبــيـد ـمــثـلــة ا بـاالشــتــراك مع ا
ــيـــز ومــخـــتــلـف وتــقـــدم من خالله مــســـلــسـل 
شـخصـية مـختـلفـة لم تـقدمـها من قـبل).وأضافت
ـسـلـسل مـأخـوذ عن أثـنـاء في لـقـاء تـلـفـازي(انَّ ا
مـسـلسل أجـنبـي باالسم نـفسـه) مشـيرة إلى (أنَّ
نتج صـادق الصباح هو من عرض عـليها فكرة ا
سـلـسل وحتـمـست له كـثـيـرًا) الفـتـة إلى أنَّـها ا
(سـتـقـدم لـونًــا كـومـيـديًـا اجــتـمـاعـيًـا
بشـكل مختلف عن ما يعرض
في الفـترة احلالـية على

الشاشة).

تـتـخـذ بـعض الــقـرارت احلـكـيـمـة فى عـمـلك وحتـصل
على دعم من زمالئك.
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يجب أن حتـافظ على صـحتك بـشكل
أفضل. يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ـمــكن حتـقـيق مــكـاسب مـاديــة جـيـدة إذا كـنت  من ا
تعمل فى مجال االستثمارات.
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تـاعب اجلسـدية  قـد تـشعـر ببـعض ا
التى تتطلب منك الذهاب إلى الطبيب.
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 حـاول اغتـنام الـفرصة. لـكن كن حذرا ويـقظًـا بشأن
عالقتك بالشريك.
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أنت شخص متـفائل بطـبيعـتك وسوف تتـحسن بعض
توترة. عالقتك ا
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هـناك شـخص ثـالث مقـرب مـنك يحـاول اإليـقاع بـينك
وب الشريك .
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 كن مـنـفـتـحًـا عـلى مصـارحـة مـقـربـ منـك واحلديث
معهم بشفافية عن ما يزعجك .
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ال تتـسرع فى ردود فعلك كي ال تواجه مشاكل داخل
اسرتك.
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تـقبل اعـتـذار الشـريك.  أنت مـتقـدم فى عـملك بـشكل
جيد .رقم احلظ.2
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 ال تـعــتـمــد عـلى مـعــلـومـات حتــصل عـلــيـهـا من دون
مواجهة مباشرة مع الشريك. 

¡«—cF «

ـشاكل  هـناك بـعض االشـخـاص يحـاولـون إفتـعـال ا
معك لذلك كن حذرا .
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ـكن شطب احلرف خـتلف االجتـاهات و اشـطب الكـلمـات ادناه ولك حريـة التـنقل 
طلوبة: (عاصمة عربية): اكثر من مرة لتحصل على الكلمة ا

مـهرجان كان السينمائي  –مـهرجان قرطاج السينمائي  –مهرجان جرش الغنائي –
مـهرجان بـعلبك  –مـهرجانـات بيت الدين  –مـهرجان الـقاهرة السـينمائي  –فـنون –

طرب  –تمثيل  –مسرح  –قانون  –عود  –ناي  –رق  –طبل .
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ـــمــثـل ايــاد راضي طـــمــأن ا
جــمــهـــوره الــعــريض عــلى
سالمـته بـعـد تـداول مقـطع
فيديوعلى مواقع التواصل
االجتـماعي يـظهـر تشـييـعاً
جلـــنــازة حتـــمل صـــورة له
ـشـهد مـنـوهاً (انـهـا تـعـود 
تـمـثـيـلي) ويـظـهـر الـفـيـديو
العشـرات يشيـعون اجلنازة
ــا في ســـاحــة الــتــحــريــر 
احـدث ضـجــة واسـعـة حـيث
اعـــتـــقـــد الـــنـــاس انـــهــا
جـــنـــازة حـــقــيـــقـــيــة
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حثنـي جدا لكي اقـترب من الـشغل الذي
امــارسه في مــهــنــة الــتــمـثــيل وهــو فن
الكـوميـديا ومايـترتب عـليه وبـالتـحديد
في االداء الــــكـــومــــيــــدي) مـــؤكــــدا (في
مـارسة الـعملـية الـتطـبيـقية التـمثـيل ا
ــمـارسـة مـهــمـة  ولـكـن ان تـدعم هـذه ا
بــاجلــانـب الــنــظـــري فــانــهـــا ســتــكــون
ـمثل سيكون محصناً متماسكة اكثر وا
اكثـر اذا اضيـفت النـاحيـة العـلمـية الى
شغـله الـعمـلي) مـضيـفـا في لقـاء سابق
مع برنـامج (ظهيـرة اجلمـعة) عـلى قناة
(الشـرقـية)( الـدراسـة مهـمـة لكل انـسان
لـتــطـويـر ادواته واشـتــغـاالته ضـمن
االخـتــصـاص .شيء رائـع وجـيـد ان
تطور امـكانـاتك ضمن اخـتصاصك
والســيــمـا انــا مــدرس في مــعــهـد
ـا ان الفن الفـنون اجلـميـلة  و
في تــــطــــور دائـم ويــــذهب الى
مـديـات بـعــيـدة  فـأنت يـجب
ان تــواكـب الــعـــصــر وهــذا
الـــتــطــور  فــبـــالــتــأكــيــد

مــعـلــومـات الــســبـعــيـنــات تـخــتـلف عن
مـعـلـومـات الـتـسـعـيـنـات  وتـخـتـلف عن

االلفية وهكذا).
ي ـشـرف عـلى الـرسـالـة االكـاد وقـال ا
راسـل كــاظـم (هــذه الـــدراســة تـــعــتـــمــد
التـواشج مـاب الـتـجربـت الـعـلمـية و
الـنـظـريــة لـلـمـمـثل الـكـومـيـدي وكـيـفـيـة
الـــــوصــــول الـى اداء عــــال عـــــلى وفق

يـة وعـلى وفق الـدراسـة االكـاد
ي). التنظير االكاد

ـوقع دنيـا فن فان (راضي بدأ له.ووفقا 
تــــصـــويـــر احـــداث اجلـــزء الـــثـــاني من
مـسلـسل شـلع قـلع والـذي حـقق جنـاحاً
ـــاضي.. بـــاهـــراً فـي رمــضـــان الـــعـــام ا
سـلسل من تألـيف نخـبة من الـكتاب و ا
ـبـدع ســامـر حــكـمت والــفـديـو اخــراج ا

سلسل). شهد من ا يعود 
وكـــان راضي قــد نـــال مــؤخـــرا شــهــادة
ــاجـســتــيـر بــدرجـة امــتـيــاز من كـلــيـة ا
الـفــنـون اجلـمـيــلـة بـبـغــداد عن رسـالـته
ـعــنـونـة (الــتـنــوع والالتـنـوع في اداء ا
ـسـرح الـعراقي) ـمثل الـكـومـيدي في ا ا
وعـــنــــهــــا قــــال راضي(وجــــدت ان هـــذا
العنوان اقرب الى شغلي في حقل االداء
التـمثيـلي ورأيت من الواجب
ان اكــــــتب فـي هـــــذا
ــــــوضــــــوع ا
الــــــــــــــذي

أياد راضي

ية كاتي بيري عن غنية العا { لوس اجنلوس  –وكاالت - حتدثت ا
ي أورالندو بلوم قائلة مثل العا سبب تأخير زواجها من خطيبها ا
ً(أشعر بتثاقل خطواتي كلما فكرت في التخطيط لزواجي من خطيبي
أورالندو بلوم األمر ال يتعلق بحفل الزفاف بل بعيشنا سوياً ومدى
التزامنا ومسؤوليتنا حينما تصبح احلياة صعبة خاصة في ظل
محاسبة اآلخرين لنا في حال فشلنا).يشار إلى أن الثنائي تعرفا
إلى بعضهما البعض في عام  2016بينما إحتفال بخطوبتهما في
مثل اضي.وسبق لبيري الزواج من ا يوم عيد احلب من العام ا
البريطاني راسل براند أما بلوم فكان متزوجاً من عارضة األزياء

األسترالية ميراندا كير وأجنب منها إبنه الوحيد.
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ــرة ريـــتــشـــارد شـــتــراوس عـــرض 
واحدة على تلفزيون بي بي سي في
شـبـاط عـام .1970وبـسـبب احـتـواء
الــفــيـــلم عــلـى مــشـــاهــد جــنـــســيــة
وتصـويـره شتـراوس كـمتـعاطف مع
الـــنـــازيـــة ثـــارت ضـــده مـــوجـــة من
االعـــتـــراضـــات.وغـــضــــبت عـــائـــلـــة
شـــتـــراوس وســـحــبـت من الـــفــيـــلم
حــــقــــوق اســــتـــخــــدام مــــوســــيــــقى
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بــعــد خـمــســ عـامــاً من مــنع فــيـلم
(رقصـة األوشحـة الـسبـعة) لـلمـخرج
البريطـاني الشهـير ك راسل خرج
ــثــيــر لــلــجــدل أخـيــراً من الــفــيــلم ا
محـبسه وسيـعرض ضـمن فعـاليات
مـــهــرجـــان كـــيـــزيك الـــســـيـــنــمـــائي
الـبـريــطـاني.وكـان الــفـيـلم وهـو عن
ـاني الـشـهـيـر ـوسـيــقي األ ـؤلف ا ا

السـينـمائي أخـيراً بـفرصـته الثـانية
لــلــعــرض.ويــشــيــر عــنــوان (رقــصــة
األوشحة السبعة) إلى الرقصة التي
ــــلك تــــؤديــــهــــا ســــالــــومـي أمــــام ا
هــيـرودوس قــبل قــطع رأس يـوحــنـا
ـــعــــمـــدان وقـــد وضع شـــتـــراوس ا
موسيقى خاصة لهذه الرقصة ضمن
أوبـــرا (ســالــومـي)الــشــهـــيــرة الــتي
ألفـها.وستـحضـر ليـزي راسل أرملة
اخملـرج عــرض الـفـيـلـم عـلى مـسـرح
بلدة كـيزيك الواقع بـجوار البـحيرة
اخلالبــة في مــقـاطــعـة كــمـبــريـا في
مــنــطـقــة الـبــحــيـرات شــمــال غـربي
إنـكــلـتـرا.وتــقـول لـيـزي إن (كــمـبـريـا
وطن الـروحي لـك ثـابـة ا كانـت 

نـطـقة صـور فيـلمه األول ففي هـذه ا
جـحــيم دانـتـي. ومـا أن شـاهــد جـبل
ســكــيـداو حــتى اشــتــرى مــنـزالً في
الـيـوم التـالي).وتـضـيف لـيـزي (هذه
نـطقـة الـتي كان كـ يعـتبـرها هي ا
مــتـنــاغـمــة مع روحه واألمـر نــفـسه
بالنـسبـة للمـوسيقى الـتي يعتـبرها
صـــدى لـــروحه أيـــضــاً لـــذا فـــنــحن
سعداء جداً ألن العرض يحصل هنا
حــيث تــعــلق قــلب كــ وقـلــبي في

شتـراوس وهـذا يعـني عمـلـياً حـظر
عـرض الـفـيـلم إلى حـ انـتـهـاء مدة
صالحـيــة حـقـوق الـتـألــيف والـنـشـر
اخلاصة به.واآلن بعد مرور أسبوع
فـــقط عــلـى انــتـــهــاء صالحـــيــة مــدة
ـتـعـلـقـة حـمـايـة احلـقـوق الـفـكـريـة ا
بـالفـيـلم بسـبب مـرور خـمسـ عـاماً
عــلى إنــتـاجـه وحتـوله إلـى مـلــكــيـة
عــــامـــة ســــيــــحــــظى هــــذا الـــعــــمل

مشهد من رقصة األوشحة السبعة

كـــيــزيك).وقـــال ديــفــيـــد مــيــلــر
ـــســـؤول عن وضع بـــرنـــامج ا
مهـرجان كـيزيك(مـنذ سـنوات
وأنا أريد عرض فـيلم رقصة
األوشـحـة الــسـبـعـة" ضـمن
مــهـرجــان كــيـزيـك وكـنت
أتـــتــبـع تــاريـخ انــتـــهــاء
ــــنع.9وتــــابع قــــائالً( ا
حــــتى بــــعـــد كـل هـــذا
الـــــــوقـت فـــــــإن قص
الــــشـــريط األحــــمـــر
ـــنع ـــثل ا الـــذي 
القـانوني لـلفـيلم
كـــــان حتـــــديــــاً..
يـسـعـدنـا إعادة
هذا الفيلم إلى
حــــــــــــــــــــــيــث

ينتمي).
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طربة اللبنانية كارول سماحة حالة من اجلدل فى أثـارت ا
ـا أثار الـفزع فـرنسـا بسـبب وقوفـها أعـلى شـرفة مـنزل 
ـارة حــيث اعـتـقــد الـنـاس أنــهـا حتـاول االنــتـحـار لــدى ا
وحـاولوا التـدخل إلقنـاعها بـالعـدول عن ذلك إضافة إلى
تــدخل الــشــرطــة الـفــرنــســيـة حــيث دخـل أفـراد األمن
لـلمـنزل من أجل الـتـحقـيق مـعهـا ليـتـضح أن سمـاحة
مـوجودة في بـاريس لـتصـويـر أغنـيـتهـا اجلـديدة (مش
هـعيش) مع اخملـرج جـاد شويـري حيث كـانت حتاول
في سـياق األحـداث الـدراميـة لـلعـمل اإلنـتحـار وأكدت
ـوضـوع ليـس اال تـمـثيـل مـشـهد كـارول لـلـشـرطـة (أن ا
خـاص بالـفـيديـو كلـيب) وقـدم شويـري بـدوره االثبـاتات
من خالل إبـراز تصـريح التـصويـر. أغنـية (مش هـعيش)
ـصـريـة من كـلـمات أمـيـر طـعـيـمـة أحلان هي بـاللـهـجـة ا
اسالم زكي وتـوزيع ألكـسنـدر مـيسـاكيـان وانتـهت كارول
من تـسجيـلها مـنذ أيام في مـصر استـعداداً لطـرحها

قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة أنغامي.
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ـاضـي اكـد أنه يــعـمل كـانــون االول ا
علـى ألبـوم سـادس سـيـصـدر في عام
.2020 الى ذلك حـــضــر الــنـــجم بــ
أفلـيك الـعـرض األول لـفيـلـمه (طـريق
الــعــودة) فـي لــوس أجنــلــوس.وكــان
بــرفــقــة زمــيـلــتـه في بــطــولـة الــعــمل
جانينا غافنكار وتدور أحداث العمل
حــول مــدمن كــحــول يــكــافح من أجل
الـــوقـــوف عـــلى قـــدمـــيه مـــرة أخــرى
ويـنـفــصل عن زوجـته.وقــصـة الـعـمل
تشـبه قـصـة بـ أفلـيك في احلـقـيـقة
واألمر مـا جـعل الـكـثيـرون يـرجـحون
أن انـهـيـار بـ أفـلـيك خالل تـصـويـر
مشاهده في العمل كـان نتيجة تشابه
األحـداث بــ الـفــيـلم وحــيـاتـه وفـقـا
ـوقع الــفن.الـعــمل سـيــطـرح في دور
العرض السيـنمائية في  6من الشهر

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - فـاجأ
النجم درايك محـبيه بإطالق أغـنيت
جديدت بعنواني (متى نقول متى)و
(ستايل شيغاو احلر) بدالً من إصدار
فيـديو كـليـبـ لكل أغـنيـة  قام دريك
بدمج كال األغـنيـتـ في فيـديو كـليب
ـصور السـينمائي واحد من إخراج ا
ثــيــو ســـكــودرا.في األغـــنــيــة األولى
يــــتــــحــــدث درايـك عن والــــدة ابــــنه 
أدونـيس ويــذكـر الـعــديـد من األرقـام
القـيـاسـيـة التي حـقـقـها في بـيـلـبورد
والـــنـــجـــاحـــات الـــتي جـــلـــبـــهـــا إلى
تــورونــتــو.وفي األغــنــيــة الــثــانــيـة 
يـتـحــدث عن الـدروس الـتي تــعـلّـمـهـا
واألخطاء الـتي ارتكبهـا في العالقات
السـابقـة مع نسـاء لم يـعد بـإمكـانهن
الـــوصـــول إلـــيـــهـــا. وكـــان درايك في

احلــالـي. عــلى صـــعــيــد آخـــر  أطــلق
ـغنـي األمريـكي جـاسـ تـيـمـبـرليك ا
أغنيته اجلديدة (اجلانب االخر) التي
جتــمــعه بـ (اس زد اي) وهي إحــدى
أغـاني فــيـلم (تــورلس ورد تـور)الـذي
توقّع أنتجته شركة تـيمبرليك ومن ا
قبل. ونشر أن يبصر النور في اذار ا
تـيـمــبـرلـيـك عـدداً من الـصــور بـرفـقـة
(اس زد اي) عـلى إنــســتـغــرام وكـتب
ا معـناه: (لقد كـنت من محبي  اس
زد اي لـفــتــرة طـويــلـة ... كــمــغـنــيـة 
وكـاتبـة أغـاني  ومـؤديـة  وكـفـنـانة.
عــنـدمــا بــدأنــا الــعـمـل عـلـى اجلـانب
االخـر كـان من الــواضح أن صـوتـهـا
ورؤيـتهـا هـمـا بـالـضـبط مـا حتـتاجه
األغنية وأنا أتـشرف بالتـعاون معها

درايك في هذا اجملال).


