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ــــقـــرر أن بــــعـــد أن كــــان من ا
طربة اللبنانية ميريام حتيي ا
فــارس احلـفل الـفـني لـفـعـالـيـات
أول بطـولة نـسائـية لـلغولف في
ــمــلـكــة الــعـربــيــة الـســعــوديـة ا
بـــــتــــــاريخ 20 اذار احلـــــالـي في
ـلك عـبدالـله اإلقـتصـادية مـديـنة ا
في جـدة تـقـرر إلـغـاء احلـفل وذلك
حـــفــاظـــاً عــلى سـالمــتــهـــا وسالمــة
ــــــواطـــــنـــــ وضــــــمن اإلجـــــراءات ا
اإلحـتـرازية الـتي يـتم أخـذهـا جراء

إنتشار فيروس كورونا.
 وفــارس لـــيــسـت اول فــنــان او
فـنانـة يتم الـغاء حـفلـها الـفني
بــسـبب هــذا الـفــيـروس الـذي
انتشر بشكل كبير في الشرق
االوسط والعـالم وخوفـا على
ـواطـنـ والـفـنـانـ سالمـة ا
مـنه ومـن بـ احلـفالت الـتي
 الــغـاؤهـا حـفل أللـيـسـا كـان
ـــقـــرر اقـــامـــته في اربـــيل من ا

ضمن احتفاالت اعياد نوروز.

مـثـلـة الـكـويتـيـة فـاطـمة الى ذلك اثـارت ا
الصفي قلق متابعيـها بعد إنتشار مقطع
فــيـديــو لـهــا عــلى أحـد مــواقع الــتـواصل
اإلجـتــمـاعي أشــارت فـيه إلـى اخلـطـوات
الــتـي تــقـــوم بــهـــا بــســـبب خــوفـــهــا من

اإلصابة بفيروس كورونا. 
ـوقع وظـهـرت الـصـفي في الــفـيـدو وفـقـا 
الـفن  وهي تـضع الـكــمـامـة الـطـبـيـة عـلى
وجــهــهـا وقــالت (إن والــدهــا يـســتــغـرب
ذلك) كـمـا شــددت (عـلى أهـمــيـة فـعل ذلك
من أجـل حــمــايـــة اآلخــرين مـن الــعــدوى
وعلى بعض اإلجراءات التي يجب أخذها

رض). من أجل الوقاية من ا
ـــهم غـــسـل الـــيـــدين وأضــــافت (أنه مـن ا
بـشـكل جيـد إضـافة إلى الـعـنايـة بـنظـافة
ــصـعــد وقـبــضـات مــخـتــلف األسـطح وا

األبواب).
وتـبـايـنـت اآلراء بشـأن مـا قـالـته الـصـفي
تابـع أنها تـبدو مريضة ورأى بعض ا
فـيـمــا الحظ آخـرون أنـهـا تــضع الـكـمـامـة
بـطـريقـة خـاطئـة بيـنـما أثـنى فـريق ثالث
على حـرصها عـلى احلفـاظ على صحـتها

وصحة األشخاص احمليط بها.
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{ لــــوس اجنــــلـــــوس - وكــــاالت - افــــادت
ــيـة ان هــنـاك تـعــاونـاً بـ وســائل اعالم عـا
ــيـتـ لـيــدي غـاغـا واريـانـا الـنـجــمـتـ الـعـا
غـرانـدي في الـبـوم غـاغـا اجلـديد الـذي من
ــقـبــلــة عـلى ـقــرر ان يــطــرح في الـفــتــرة ا ا
قـنــاتـهـا الـرسـمـيـة عــلى يـوتـيـوب وفي حـال
ـتوقع ان أُثبـتت حقـيقـة هذا الـتعـاون فمن ا
يشـكّل العمل الـفني ضجّـة كبيـرة في العالم
نـظـرا جلمـاهـيـرية الـنـجمـيـت الـكـبيـرة وفـقا
ـتـابـعـ ـوقع الـفن.وكـانت غـاغـا شـاركت ا
مؤخـرا عبر صفحتها اخلاصة مقطع فيديو
ظــــهــــرت فــــيه وهي تــــســــتــــحم فـي حـــوض
إسـتـحــمـام مـليء بـالـثـلج مـشـيـرةً إلى أنـهـا

تلجأ إلى هذه الطريقة بعد كل عمل فني.
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التـشكيلي الـعراقي تضيف دائـرة الفنون الـعامة معرضه
وافق الشخصي على قاعات الدائرة الفنون يوم االثن ا
عرض أكثر من 40 عمال 16 أذار اجلاري ويتضمن ا

فنيا واحليالي من فناني محافظة ديالى.
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ـركـز مـغــنـيــة األوبـرا الــسـوريـة احــيت عــلى مـســرح ا
الثـقافي في مـدينة طـرطوس حفالً قـدمت خالله مقاطع
ـرافـقة من األوبـرا واألغـانـي الـكالسـيـكـيـة والـعـربـيـة 
إياد جـناوي على البيانو وعمـاد مرسي على التشيللو.
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ـمثل السوري يطل ضمن موسم رمضان 2020 في ا
ثالثـة مسـلـسالت هي  ( ببـسـاطـة) في موسـمه الـثاني
و(الـساحـر). ومـسـلسل ( مـابـ احلب وحب) لـلـكاتب

واخملرج كفاح اخلوص ويقع في ثالث حلقة .
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اللبنـانية خالل حديـثه في برنامج هذا
أنا الذي يُـعرض على شاشـة قناة (أبو
ظبي). حيث أوضح رداً على سؤال عن
ســـبـب حـــبه الـــكـــبـــيـــر
لـــلــفـــلــكـــلــور الـــعــراقي
وإظهـاره له في عدد من
أعــمــاله قــائال (أنـه قـدّم
في بدايـة حيـاته الفـنية
في أوائل الــتـسـعـيـنـات
اللـون العـراقي وتعاون
مع شـــعــراء عـــراقـــيــ
وغنى اللـهجة الـعراقية
ألنه نشأ في منزلٍ يحب
هـــــذا الــــلــــون). وحــــ
اســـتــفـــســـر عن تـــعــلّق

عـائـلته بـهـذا الـلون 
إخـــبـــاره بـــأن عـــائـــلـــة
احلـالنـي تـــــــعــــــــود في
أصــولــهــا إلى الــعــراق
قـبـل أن تـنـتـقل لـلـعـيش

في لبنان.
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ــــــطـــــرب عـــــاصي احلـالني فـــــاجـــــأ ا
اجلـمـهــور بـاحلـديث عن أصــوله غـيـر

عـلـيك كــدة عـيب الي بـتــعـمـله ده
متحطش ايدك عليا)!. 

ووفـقــا لـوقـع الـبــوابـة فــأن مـوقف
عـلـوي وانفـعـالهـا في وجه الـشاب
كـان حدثًـا مثـيـرًا للـجدل والـبعض
رأى أنــهــا بـــالــغت في رد فــعــلــهــا
خـاصـة وأن الشـاب لم يـكن يـقـصد
أي شيء لتضطر الحقًا للتوضيح
من خالل تــصــريح صــحــفي ألحــد
ـصرية حـيث قالت :(أقدر واقع ا ا
مـدى حب الـنـاس لي ورغـبتـهم في
الـتــقـاط صـور مــعي وأنـا أحــبـهم
أيــضًــا وأحــتــرمــهم إلّــا أنه لــيس

ألحد احلق بأن يضع يده علي).
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صـرية ليـلى علوي مثـلة ا فقـدت ا
أعـصـابـهـا وخـرجت عن الـسـيـطرة
بسـبب موقف مزعج جـدًا بالنـسبة
لـها وحـدث ذلك بعـد أن تقـدم أحد
الشـبـان لـيـلتـقط سـيـلـفي برفـقـتـها
أثــنــاء تـــواجــدهـــا في مــحـــافــظــة
سوهاج لـلمشاركة فـي افتتاح أحد

شروعات لصندوق حتيا مصر. ا
ولم تتمكن علوي من ضبط نفسها
خاصة وأن الشاب ضايقها بوضع
يــده عــلـيــهــا عـنــدمــا أراد الـتــقـاط
الـصــورة مـعـهـا فــانـفـعــلت بـحـدة
ووبـخت الــشــاب قـائــلــة له: (عـيب

وتـــابـــعت: (لـم أقـــصـــد إحــراج أي
شخص يريـد التقـاط الصور معي
ولــكن فـي الــوقت نــفـــسه ال أحــبــذ

فكرة أن يقوم شخص بلمسي).
ـصـريـة ـمـثـلـة ا الـى ذلك اشـارت ا
بــــــشــــــرى الـى انـه (يــــــتم تــــــداول
مــعــلـومــات تــفـيــد تــخـطّــيــهـا سن
األربـعـ وهــو أمـر غـيــر صـحـيح

اطالقا).
 وكــتـبت بــشــرى عـلى صــفــحـتــهـا
اخلـــاصـــة( بـــالـــنــســـبـــة لـــلـــنــاس
والــويــكـــيــبــيـــديــا الــلـي مــصــرين
يـكـبـروني بـالـعـافـيـة .. صـحيح ان
خـبرتي فـي احليـاة تـعمل 72 مش

ال تـنــجـر حملــاوالت الـبــعض  السـتــفـزازك . صــحـتك
جيدة.يوم السعد االربعاء.
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علـيك االسـتفـادة من الـنـقد وتـقـبلـه بشـكل سـلس.يوم
. السعد االثن
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حاول أن تـكون أكثر فاعـلية فى التواصل مع زمالئك
فى العمل. 
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 تخـلص من القـلق واالضـطراب وانـطلق في رحالت
او نزهات تعيد النشاط .
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ـمــكن دخـولك فى عـالقـة عـاطــفـيـة جــديـدة .يـوم من ا
السعد الثالثاء.
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قد يطـرح عليك الشريك سلسلة من األسئلة احملرجة
فال تتهرب من اإلجابة عنها.
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قـرب منك لـديه مشـاعر اجتاهك هناك شـخص من ا
.رقم احلظ 9.
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 اكـسب ثـقـة الـشـريك وإال ازدادت شـكـوكه فـيك. يوم
السعد اخلميس.
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انـتبه جـيـدا لالشـخاص الـذين تـتعـامل مـعـهم وحاول
رؤيتهم بشكل آخر. 
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مـارسـة هـوايـة أو الـقـيام بـرحـلـة أو تـفـاجأ تـتـحـمّس 
بلقاءٍ شيّق. رقم احلظ 5.
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لـديـك مـزيــد من الـطــاقـة الــتى تــسـاعــدك عـلى اتــمـام
مهامك بكل سهولة .
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ـناسبـات السعـيدة.تعيش تنفـرج األسارير وتتالحق ا
رقم احلظ 55. يوماً حامياً
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اشــطب االرقـــام بــشـــكل افــقي
وعـمـودي فــقط لـتــجـد مع احلل
الصحيح مجموعة ارقام تشكل

الرقم السري 18:
-28100-52743-789

-73125-91211-74135

- 6780- 89-92140

-200-98-76-529

-72178-42135-61520

26885.-1452-56432

االديب العـراقي ضيفته شـعبة البيت الـثقافي في سامراء
مع الـشــاعـر عــواد احـمـد صــالح في اصـبــوحـة ثـقــافـيـة
حتدثا فيها عن مسيرتهما الثقافية و نتاجاتهما االدبية.

الـشاعر االردني احتفى امس الـسبت وبدعوة من فرع
رابطـة الـكتـاب في إربـد وملـتـقى إربد الـثـقافي بـتـوقيع
ـشـاركــة الـشـاعـرين خــالـد الـفـهـد ديـوانه (قــلق أنـا) 

مياس و محمد محمود محاسنة.

ـطـرب الـعـراقي يـطـلق انـشودة ا
(انت الــــعــــراق) الـــتـي جتـــمــــعه
ـطـرب نـؤاس امـوري والـفـنان بـا
عـــهـــد يـــاس خـــضـــر  وهي من

كلمات داوود الغنام.

الكاتبة االردنية شاركت مع 15 كاتبا في تأليف كتاب
الـذي  االحـتـفــال به في حـفل نـظـمـته (ذئب يـوسف)
رابـطـة الـكـتــاب بـحـضـور رئـيس الـرابـطـة سـعـد الـدين

. شاه
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ــديـريـة الـعـامــة لـتـربـيـة مـديـر الـدراســة الـكـرديـة في ا
مـحـافـظـة ديالـى نعـته االوسـاط الـتـربويـة سـائـلـ الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ديبيكا بادوكون

بس 42 بس يا جماعة مستعجل
عــــلى ايه?! مــــا احــــنــــا كــــدة كـــدة
رايـحــ رايــحـ وخــصــوصـا مع
جـنـون األوبــئـة الـلى هـبـت عـلـيـنـا
بـس يـؤسـفـني اني ابـلـغـكم لـلـمـرة
االلف اني مــوالــيــد الــثـمــانــيــنـات
والـلـه ثـمـانــيـنــات ومـحــدش يـقـدر
ــدني يـــكــذب طـــول مــا الـــســجـل ا
مــوجـود .. و عــمــومــا ســواء كـنت
امـرأة ثالثــيـنـيــة او أربـعـيــنـيـة او
حــتى فى سن الــســبــعــ هــفــضل
شــحـرورة في نــفـسي طــول مـا انـا
عايشة.. بس خالص .. وكل كمامة

.( وانتم طيب
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{ بــومــبــاي  –وكــاالت - عــبــرت الــنــجــمــة
الـهــنـديـة ديـبـيــكـا بـادوكـون عـن حـبـهـا ألعـز
صديـقاتهـا الفنـانة كـاترينـا كيف بتـواجدها
كـأبـرز الـداعـمـ لـهـا خـاصـة وأن األخـيرة
تـسـتـعـد في الـوقـت احلـالي لـعـرض فـيـلـمـها
اجلديـد(سوريفـانشي).وبـدأت القصـة عندما
ــشــاركــة عــدد من قــامت كــاتــريــنــا كــيف 
إطالالتهـا في الفيـلم اجلديد عـبر حسـاباتها
عـلـى مـواقع الــتــواصل لـتــتــفـاجــأ بـرســالـة
داعمـة مـن صـديـقتـهـا بـادوكـون الـتي كـتـبت
لــهــا بــكل حب كــلـــمــات تــمــنت من خاللــهــا
التـوفـيق لهـا وقالت: حـظًا مـوفـقًا! وأرفـقتـها

وجي قلب حب. بإ
وعـــلى الــرغم مـن زعم الــبـــعض في بــعض
األوقــات أن هــنـاك خـالفــات بـ
الـنجمتـ إلّا أن هذا األمر
قــد مــر عــلــيه وقت طــويل
وعـلى األرجح أصـبـحت
األمــور اآلن صـــافـــيــة
تـمــامًــا وأكــبــر دلـيل
هـو الـلـفـتـة الـطـيـبـة
من ديــــــبــــــيــــــكـــــا
وتعليقها اللطيف
عــــــــلى صـــــــور

كاترينا.

نـــفــسه وكــلــمــات الـــشــاعــر مــطــيع
الــــعـــونـي وتـــوزيـع جـــورج قــــلـــته
ومـكس وماسـتـر األوديـو للـمـهـندس
إيــــهــــاب نــــبــــيل. و القـت تــــفــــاعالً
ـلــيـون مــشـاهـدة وتــخـطت حــاجـز ا
بــفــتـرةٍ قــصــيــرة جـداً.  ولــقــد أبـدى
اخملــرج الـــتــرك ســعــادته بــتــجــديــد
الـتــعـاون مع الــرويـشــد شـاكـراً
(الثقة الذي محنه إياها) وقال:
(الفنان عبد الله الرويشد سفير
األغنـيـة الكـويتـيـة واخللـيجـية
فــنــان ذو قــيــمــة كــبــيــرة لــلــفن
اخلـلــيـجي والــعـربي ويـتــمـيـز
بإحـترامه الـشـديد لـعمـله. وهو
ما أظهره خالل تصوير األغنية
عـــلـى مـــدار يـــومـــ كـــوجــوده
ـوقع الـتـصـويـر بـاكراً وحـتى
نهاية اليوم ألكثر من 12 ساعة
يومياً عـكس الكثيـر من النجوم
فـي الــــــــــــوقـت احلــــــــــــالـي مـع
إحــتـرامي لـلــجـمــيع). مـضــيـفـاً
ــوقع ايالف (إنـه يـراعي وفــقـا 
كل اإلجـراءات بـاحـتـرام شـديـد
ألنـه يــحـــتــرم جـــمــهـــوره وفــنه

وصـــــــورته.
وهــــــــــــــــــــــذا
يزيـدني فخراً
وإعـــــــــتـــــــــزازاً
بـالـتـعـاون مـعه

مــــــجـــــدداً في الـــــعـــــام
2020. فقـد تـابع معـنا
مــــــنـــــذ أول يـــــوم بـــــدء
الـتحـضـير لـلـكـليب. من
ــــكــــان الـــــقــــصــــة إلـى ا
البس وكل وحتــضــيـــر ا
شيء وهـو أمـر جداً مـهم
إلخراج صورة قوية ملفتة
للعمل) . وشـدد الترك على
أن (كل عـمل إخـراجي يـقف
خــــلـــفـه فــــــــــــــريـق عـــمل
يـــعــــمل بـــجــــهـــد أثــــنـــاء
الـتحـضـيـر والتـصـوير
وبــــعــــده وهــــو مــــا
يـــــحـــــتـــــاج أقـــــله
لعـشرين يوم أو
أكــــــــثـــــــــر من
الـتـحــضـيـر
احملــتـرف.
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أنتهى اخملـرج اللبـناني بسـام الترك
من تصوير ومونتاج وإخراج أحدث
أغــنــيـات الــفـنــان الـقــديــر عـبــد الـله
الرويشد بعنوان (سولف علي) التي
عُـــرِضَت مــؤخــراً عــبـــر مــوقع قــنــاة
روتــانــا. وهي من أحلــان الــرويــشــد

عبد الله رويشد

شئ ومــــانـــقــــدمه االن هــــو مــــحـــاوالت
لـصـنـاعـة فــيـلم الن كل واحـد يـكـسـبـني
ـونـتـاج واالخـراج خـبـرة جـديـدة وفي ا

وحتى التمثيل. 
{ ما رأيك بتوجهات السينما العراقية?

- عـودة الـروح لهـا اصـبح االن حـلم كل
ســيــنـــمــائي عــراقي وحــتى اجلــمــهــور
ـتــذوق لـفن الـســيـنـمـا كــونـهـا رسـالـة ا

انسانية قادرة ان تثقف اجملتمع .
{ ماذا عن جديدك?
- جنـــاح فــيـــلــمي
مـــغـــني بـــغـــداد
وحـــــــــصـــــــــدة
جــــــــــــائـــــــــــزة
مــــــهــــــرجــــــان
كــالـيــفـورنــيـا
كـــــــــــــــــــــــــان
حــــــافــــــزا لي
لـــــــتـــــــقـــــــد
اجلــــديــــد من
ــــــواضـــــــيع ا

واالفكار.

مـن قــبل اجملـــتــمـع وشــقـــيــقه يـــحــاربه
واليـريـده ان يـكــون مـطـربـا وهـو يـحـلم
بالشهـرة والغناء ونـهاية الفـيلم لم يعر
اهمية الى االخرين ويبدا في الغناء في
الــشــارع ويالحظ اقــبــال الــنــاس عـلــيه

بكثرة ).
هرجانات? { ماذا عن مشاركاتك في ا

ــهــرجــانـات - شــاركت بــالــعــديــد مـن ا
العربيـة والدوليـة منها الـقاهرة الدولي
ـغـرب وكـذلك ومـهـرجـان الــسـوس في ا
مهـرجان كـالـيفـورنيـا لالفالم الوثـائقـية
من خالل فيـلم مغـني بغـداد ونال جـائز
جلــنـة الــتـحــكـيم وتــاثـرت خالل عــمـلي
بـاخملـرج الـكـبـيـر مـحـمـد شـكـري جمـيل

يا بهتشكوك. وعا
{ من ماذا تقتبس افكار افالمك?

- انــا امــيل الى الــســيــنــمـا الــواقــعــيـة
وابـحث عن الـقـصص من حـولي والـتي
حتتـاج حلل وابحـث عن معـاناة الـناس
في اجملتمع والقصص كثيرة من حولنا
وعنـد وصولي الـى عمـلي احمل الـكثـير
من االفكـار واحلكـايات  وانا احـلم بكل
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انـتهى اخملـرج الـسـيـنمـائي سـعـد زاهر
من تـصويـر ومونـتـاج الفـيـلم الوثـائقي
القصير (عيد ميالد) وعنه يقول (الفيلم

ــيالد و تــدور احـداثه يــتـنــاول اعــيـاد ا
حـــول ســـاعي بـــريـــد يـــرسل الـى بـــلــدة
جـلـيــديـة في الـشـمـال
وهنـاك تبـدا مغـامرته
عــنــدمــا يــكــتــشف ان
هـذه الـبـلـدة هي مـقـر
اخـتـبــاء لـبـابـا نـؤيل
والفـيلـم يعـتمـد على
مـسـتـويـات مـتـعددة
من الــقـــصص وهــو
عــــبـــارة عن قــــصـــة
عــائــلـيــة تــقـلــيــديـة
تـسـاعـد بـابـا نـؤيل
يالد النقاذ اعياد ا
وهـــو من تـــمـــثـــيل
ازهــــــــر هـــــــــاشم 
ايسـر مازن وبـيدر
مـازن .وسبـق هذا
الــفــيـــلم  مــغــني
بـغـداد وهـو فـيـلم
يتـحـدث عن فـنان
عـراقي مـضـطـهد


