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الــعـراق بــاإلضـافــة إلى عـدم ظــهـور
وجـوه جديـدة عـلى السـاحـة الفـنـية
أمال مــنـــهــا بـــان تــعـــود بــالـــدرامــا
الــعـراقــيــة عـلى مــا كــانت عــلـيه في
الــــســــابـق عــــنــــدمــــا كـــــانت االولى
بالنسـبة للـمشاهد الـعراقي. الدراما
الـعراقـيـة وان وجـدت فإنـهـا لم تـعد
كما كانت فـقد اعتدنـا نحن منذ زمن
ــســلـسالت طــويل عــلى مــشـاهــدة ا
ـــتــــعـــة الـــعــــراقــــيـــة فـي جـــو مـن ا
والــتـــشــويق حــيث كــنــا نــســتــمــتع
ـديــنـة وحـكـايـات بـالــذئب وعـيـون ا
ــــدن الـــثالث واألمـــانـي الـــضـــالـــة ا
وذئــــاب الــــلـــيـل ومــــنــــاوي بــــاشـــا
وبــحــكــايــات مــحــمــد حــســ عــبــد
الـــرحــيـم في أيـــام اإلجــازة كـل تــلك
األعـمال كـانت تـمـلك محـتـوى هادف
وضوعية التي لألسف لم وتمتاز با
نعـد جندهـا في السـنوات األخـيرة ,
ــتـرديـة وعـلى الــرغم من األوضـاع ا
الـتـي تـلت سـقــوط الـنـظــام الـسـابق
لـــكن ذلك لـم يــوقف قـــطــار الـــدرامــا
الــعـراقـيــة فـقـد شــاهـدنـا مــجـمـوعـة
مـتـمـيــزة من األعـمـال الـرائـعـة الـتي
الك والــتي جــذبت قــدمــهــا قــاسـم ا
شاهـدين كمـسلسل حب اآلالف من ا
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غـابت الـدرامـا الـعـراقـيـة بـشـكل تـام
عن السـباق الرمـضاني لـهذه الـسنة
شـاهدون في وهذا مـا اعتـاد علـيه ا
الـسـنــوات األخـيـرة  ,لـكن الــشـاشـة
الـــعـــراقـــيـــة لـم تـــخل من الـــبـــرامج
الـكـومـيــديـة الـتي تـعـرض في شـهـر
رمــضــان الــتي يــقـدمــهــا نــخــبـة من
جنــوم الــكـومــيـديــا يــتـقــدمــهم ايـاد
راضـي واحـــــســــــان دعـــــدوش واالء

حس وآخرون. 
ويـتـصـور الـبـعض إن هـذه البـرامج
لم تــعـد تــقـدم مــحـتــوى فـكــاهـيـا او
ا تـقليد موقفـا كوميـديا مبتـكرا وإ
ونـــقل لـــلـــنــكـــات والـــطــرائـف الــتي
يتـنـاولهـا الـشارع الـعـراقي. إن هذه
الــبــرامج حــسب رأي األغــلــبـيــة من
الـنـقـاد سـتـصـبح الـبديـل القـادم عن
سـلـسالت العـراقـية وذلك لـلـنقص ا
ادي الـكـبـير الـذي حل في شـركات ا
اإلنـتـاج العـراقـيـة مـنذ سـنـوات كـما
يـــعــزى الــســـبب أيــضـــا إلى غــيــاب
الــكــثــيــر من الـنــجــوم اخملــضــرمـ
فـمـنـهم من اعـتـزل الـتـمـثـيل وتـوجه
ـسارح نحـو األعـمال الـشخـصـية وا
الــتــجــاريــة أو الــهــجــرة إلى خــارج
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ديبيكا بادوكون

أصبح يفضل الدراما العربية بشكل
ــصـريــة والـســوريـة كــبــيـر مــنـهــا ا
واخلـلـيـجـيـة وغـيـرها  ,الن األعـمال
ـــرحـــلـــة األخـــيــرة الــعـــربـــيـــة في ا
ـاليــــــ من أصــــــبــــــحـت جتــــــذب ا
ادة الـتي تـقدم ـشاهـدين بـفضـل ا ا
عـلـى الـشـاشــة وتـطـور اإلمــكـانـيـات
ـوارد والــدقـة في نــقل احملـتـوى. وا
سلسالت والسبب الرئـيس هو ان ا
ـشاهـد مبـنية العـربيـة تكـون فيـها ا
ا هي على األحداث الواقعية أكثر 
ـشــاهـد تـقــدم بـطــريـقـة خــيـالـيــة وا
ر به جديـة وحتاكي الوضـع الذي 

اجملتمع العربي .
ؤلف كـانوا يعتـمدون بشكل والن ا
كـــبـــيـــر عـــلى اخلـــيـــال في كـــتـــابـــة
الــسـيـنـاريــو فـلم تــعـد تـلك مــشـكـلـة
كـــبـــيــرة فـي الــوقـت احلــاضـــر فــان
احلــالــة الـــتي تــمـــر بــهــا الـــبــلــدان
الـعربـيـة أصبـحت جـديرة بـان تـنقل
شـــــــاهـد عبـر شاشـة الـتلـفاز إلى ا
او عــلى مــواقع االنــتــرنت كــمــا هي
دون اجــــــــراء اي تعـديل عـلـيـها او
بــــذل جــــهـــود كــــبــــيــــرة فـي أعـــادة

صياغتها.
ــصـريـة ـســلـسالت ا فــقـد احـتــلت ا
ـشــاهــدة من بـ ــركـز األول فـي ا ا
عـروضة في شهر األعمال العـربية ا
رمـضـان وتـشـيـر إحـصـائـيـات جرت
في مــوقع الــيــوتـيــوب بــان الــعـراق
ــشــاهـدين ــلك جـزءا كــبــيـرا من ا
لـألعــمــال الــدرامــيــة والــكــومــيــديــة
ـصـريـة وعـلى رأس الـقـائـمة يـأتي ا
مـــســـلــسـل كــلـــبش 2 ألمــيـــر كــرارة
ومـــســـلـــسل رحـــيـم لـــيـــاســـر جالل
ومـســلـسل عــزمي واشـجــان حلـسن
ي سـميـر غا بـاالضافة الرداد وا
الى مــسـلــسل أرض الـنــفـاق حملــمـد
هـنــيـدي ومـســلـسل نـسـر الــصـعـيـد
حملـمـد رمـضـان وال نـنـسى مـسلـسل

عوالم خفية للزعيم عادل امام ..

والــسـالم وهــو عــيــد الــطــفل عــنــدمــا
يـــرتــدي مالبـــسه اجلــديـــدة  ويــلــهــو
راجيح ويضحك وهو يتجول ماب ا
ـ الذي وااللعـاب  هو عـيد رب الـعا
نـحنا الـقوة والـصبر والـرحمه فكل
االمـنـيـات الهـلـنـا بـالـسـعـادة والسالم
واالمــان وكل عـام ونـحـن وانـتم بـالف

خير).
وقـال الـفنـان مـحمـد عـطا سـعـيد  (من
الـقلـب كل عـيـد ابـعث الـتـهـاني لـكـافة
احــبـتي واصــدقـائي واتــمـنى ان يـعم
اخلــيـــر واحملــبــة واالبــتــســامــة عــلى
وجـوه اطـفــالـنـا واكـبــادنـا الن الـعـيـد
اليـكــتـمل اال بــفـرحـهـم وابـتـســامـتـهم
الـــتي تــمـال الــدنــيـــا وتــعـــلن الــسالم
واحلب والـتــسـامح فــهـذا الـعــيـد هـو
ــســلــمــ الــذي عـــيــدهم وعــيــد كـل ا
يــنـشــرون الـتــسـامح والــعـمل اخلــيـر
ودعوة صادقة لكل سـياسيينا  في ان
نـعـمل من اجل الـعـراق واهـلـه ودعوه
لكل الذين في قلوبهم شك بأن العراق
اليـتـعافى اقـول لهـم بعـملـنـا وصدقـنا
وتسامحنا سيتعافى العراق وينهض
من جـديـد قـويـا وقـادرا عـلى ان يـصد
اعـداءه مـن الـذي اليـردون خـيـرا لـهـذا

ؤمن بالله عزوجل ). البلد االمن وا
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طربـة اللبنانيـة انتهت من تسجيل آخـر أغنية لها ضمن ا
ألـبــومـهـا اجلـديــد و نـشـرت عــلى إحـدى صـفــحـاتـهـا في
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي صــورة لـــهـــا من داخل

استوديو التسجيل قائلة:
(لـقــد انـتــهـيت من تــسـجــيل آخــر أغـنــيـة لي من ألــبـومي

اجلديد.. ماريتا).

ـــــطــــربـــــة االردنـــــيــــة  طـــــرحت ا
اضي تزامـنا مع عيد اخلمـيس ا
الـفـطــر اغـنــيـتـهــا اجلـديـدة (مش
مسـموح) عـبـر حسـابهـا اخلاص
عــــلى احـــــد مــــواقع الـــــتــــواصل

االجتماعي.
5M(« b Uš

ـطـربـان عـمـار احلـبـيب ونـصر ـطـرب العـراقي احـيـا وا ا
البحـار حفالت في الـبحريـن ضمن االحتـفاء بـعيد الـفطر

بارك. ا
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اضي عن وت االسبـوع ا الـتشـكيـلي الفـلسـطيـني غيـبه ا
عـمـر 74 عــامـا. وهـو من مــوالـيـد الــطـيـرة - حــيـفـا عـام
1944 وامتازت أعـماله بالـواقعية والـتعبيـرية وعمل على
اخلط الــعــربـي وهــو من أشــهــر رســامـي الــبــورتــريه في

الوطن العربي.
‰«eG « dHFł

ـطرب الـعـراقي يطـرح قريـبا كـلـيب (ضحى بـيه) كلـمات ا
رامي الــــعـــبـــودي واحلــــان عـــلي صــــابـــر واخـــراج عالء

االنصاري.
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مدير قـصر الثـقافة والـفنون في االنـبار القى مـحاضرات
في الـدورة الـتـعــلـيـمـيـة الـتي اقـامـهـا الـقـصـر  في مـجـال

(النظم اإلدارية وآلية التخاطب).
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مـعــاجلـة اإلكـتــئـاب وحـاالت األنــتـحـار
والذي خص بـاحلديث (كايت سـبيد) و
(انـثــوني بــاوردين) الــلـذيـن انـتــحـروا
ـوقع االلكـتروني الذي مؤخـرًا.واشار ا
نـشر اخلـبـر ان (مؤسـستـهـا تقـوم على
التعامـل مع األمراض العقـلية ومشاكل
اإلكتئاب وتسعى لـكسر ومحو أثر هذا
ـرض الذي يـحيط بـاألشخـاص الذين ا
يــــعـــانـــون من اإلكـــتــــئـــاب وجـــعـــلـــهم
يـتـحدثـون عن مـشاعـرهم ويـتواصـلون
بـشـكل أفـضل مع األصــدقـاء والـعـائـلـة
واألشــخــاص اخملـتــصــ في الـعالج.)
.وطـرحت ديــبـيـكــا في مـنــشـورهـا (هل
ـكـننـا أن نـسال من هـو قـام بتـحـقيق
كل شيء وكـان لـديه كل شيء كـيف قام
بـكسـر رجلـه او كيف حـصل احلادث?
عـنصـر اإلكـتـئـاب مـتـنـامي بـشـكل غـير
مـفهـوم وهو شيء يـجـعلك ال تـستـطيع
ـرض الـتـحـكم فـيـه في حـال اسـتـمـر ا
وان الــطـلب مـن شـخص أن يــخـرج من
حالتـه الكئيـبة كأنك تـطلب من شخص
ـــشي). رجـــله مـــكـــســـورة أن يـــكـــمل ا

{ نــــيـــو دلـــهي  –وكــــاالت - نـــشـــرت
ـمــثـلــة الـهــنـديــة ديـبــيـكــا بـادوكـون ا
تــغـريـدة عــبـر حــسـابـهــا عـلى تــويـتـر
تـتــحـدث فــيـهــا عن األثـر الــذي يـتـركه
األكــــتــــئـــــاب والــــذي عــــانت مـــــنه في
ــاضـــيـــة.ومن ثم قـــامت الـــســـنـــوات ا
ـشـاركـة مـنـشـور كـان قـد  حتـمـيله
مـن قــبل مــؤســســـتــهــا اخملــتــصــة في

ـغامرة تبعـد عنك كل اخلـوف والتردد وتـأخذ جانب ا
وهذا من عاداتك .

qL(«

ـا يجعلك عـصبيًا يوم غير سـهل وغير مـريح بتاتا 
بعض الشيء.

Ê«eO*«

حتقق الكـثير من النقاط لصاحلك قد يفيدك الصمت
وعدم التكلم.

—u¦ «

ضغط الشـغل سوف يكون متواجدا طوال اليوم. رقم
احلظ 67.

»dIF «

فـاجآت الـسارة والـتي قـد تغـير الـكثـير  يوم مـليء بـا
من برامجك.رقم احلظ.9

¡«“u'«

ينتـابك التعب كـيوم أمس  مالزمة البـيت هي السبيل
األفضل للراحة .

”uI «

تــســعى الـى إثـبــات قــدرتك عــلى اإلبــداع فـي الـعــمل
وخاصة أمام رؤسائك.

ÊUÞd «

مـا تـزال تـتـقدم في اجملـاالت الـعـمـليـة فـوضـعك يـتجه
الى األفضل رقم احلظ 5.

Íb'«

قـد تـسـمع كـالمـاً ال يـروق لك من زمالئك في الـعـمل
لكن عليك سد أذنيك.

bÝô«

أخـبـار جـيدة قـد تـأتـيك في فـتـرة الـظهـيـرة. يـوم جـيد
أيضاً لعقد الصفقات .

Ë«b «

ثق بـنــفـسك وال تــسـمح لـالخـرين بــأن يـهــزوا شـعـرة
منك.رقم احلظ 8.

¡«—cF «

ــتـاز والـشـراكـة مع شـخص آخـر سـتـجـلب لك يـوم 
النفع.رقم احلظ 5.

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9

مـربــعـات كــبـيــرة كل مـربع

مـنهـا مـقسم الى 9 خـانات

هـدف هـذه الـلـعـبة صـغـيـرة

مـلء اخلــــانــــات بــــاالرقــــام

الالزمة من  1الى 9  شرط

عـدم تكـرار الـرقم اكـثر من

مـــرة واحـــدة في كل مـــربع

كــبـــيــر وفي كـل خط افــقي

وعمودي.
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للعـيد امان وتـهان ننـشرها ب االهل
واالحبة  وتتجدد امنياتنا كل عام في
ان يـعم االســتـقــرار في الـعــراق الـذي
شهـد منذ سـنوات موجـات من العنف
وعدم االستقرار وبالتالي صار فرصة
لـتـتـجـدد فـيـهـا االمـنـيـات في انـتـشـار
االمـن واالمـــان وحتــــقــــيق احالمــــنـــا
واسعـاد طـفـولتـنـا ويـقـينـا ان الـفـنان
ـثقـف العـراقي له مـايـقوله .وخالل وا
بـارك الذي ودعنا ه ايام عـيد الفـطر ا
امس االول تــعـــرفت ( الـــزمــان ) وفي
ســطـــور مــخـــتــصـــرة عــلى امـــنــيــات

الفنان .
ــــــــواطـن فـــــــــوق كليــقـول الـكـاتب واخملــرج سـعـد هـدابي الـــــــــوطـــــــــن وا

اعـتــبــارات وكل عـام والــعــراق واهـله
بالف خير).

الـشـاعـر الـغـنـائي عـمـاد الـدراجـي قال
(بـالـرغم مـن الـعـيـد هــو عـيـد االطـفـال
واالحـبـة فـانـنــا جنـد ان فـرحـة الـعـيـد
التـكـتــمل اال بـفـرحـة طــفل وابـتـسـامـة
يتـيم وفقـير فقط عـندها يـكتمل عـيدنا
واحـــيي اجلـــهـــود اخلــيـــرة واحملـــبــة
لـلـسالم الـتي تـسـهم بـزرع االبـتـسـامة
على وجوه اطفـالنا االحبة فـالعيد هو
عيدهم اوال واخيـرا مع امانينا في ان
يـــــــعم االمـن واالمــــــان والــــــسالم وان
يـعـيش الـعـراق واهــله مـطـمـئـنـا عـلى
سـتقـبله الذي يـنتـظره في قادم امل 

االيام ) .
لـحن زياد االمير ان ( امـنياتنا واكد ا
صارت تتكرر كل عام في ان يعم االمن
واالمــان واالســتــقــرار ربــوع عــراقــنــا
ويـقـيـنـا ان االمـنـيـات تـتـجـدد كل يـوم
ولـيس في الـعـيـد فــقط والنـنـا نـعـيش
بارك ايامـا مبـاركة ايـام عيد الـفطـر ا
فال بــد لـنـا من ان جنــدد هـذه االمـاني
والتي تـضمن الطـفالنـا فلذات اكـبادنا
مسـتقـبلهم الـذي يراه الـبعض مخـيفا
ولكن وبعد االعتـماد على الله عزوجل

وصــفــاء الــنـــفــوس والــقـــضــاء عــلى
احلـــاقــديـن والــفــاســـدين ســيـــنــهض
عـراقـنــا من جـديـد لـنـحــتـفل احـتـفـاال

حقيقا باعيادنا وافراحنا ) .
وقـالت الـفـنـانـة اسـيـا كـمـال ( عـيـدنـا
يكتـمل بخروج اطفـالنا وورودنا وهم
ـبارك مـبتـهـجـ بـايـام عيـد الـفـطـر ا
ومااجمل ان نشاركهم افراحهم وسط
االسـتقـرار واالمـان ومااجـمل ان نرى
يـد اخلـيـر تـمتـد الى كـافـة احملـروم
ـسـاعـدة ـعـوزين ونــقـدم لـهم يــد ا وا
لــنـفــرح قـلــوبـهم ومــازال في عـراقــنـا
انـــاس يــفـــيــضـــون بــاحلـب واخلــيــر
لالخـــــريـن ومـــــازال اهل الـــــنـــــخــــوة
يـشـاركون اخـوانـهم ويـزيحـون عـنهم
مــاســيــهم من اجل ان نــعــيـش اخـوة
مــتــحـابــ نـبــني عــراقـنــا من جــديـد
فــتـحــيـة لــكل اجلـهــود اخلـيــرة الـتي
تـزرع االبـتسـامـة على وجـوه االطـفال
وعوائلهم من خالل االعمال اخليرة).
واكـد الـفـنـان جبـار جـودي ان (الـعـيد
هو عـيـدالـفـقـراء عـنـدمـا يـشـعرون ان
ـحـنـتـهم اهل اخلـيـر يـقـفـون مـعـهم 
وفي الـعـيـد البـد ان نـتـكـاتف جـمـيـعا

السعاد بعضنا بعضا. 
نـــعم هــــو عـــيـــد الـــتــــســـامح واحلب

محمد عطا سعيذ
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مثل السوري مشغول بتصوير دوره في الفيلم القصير ا
(تــدور األقــدار) تـألــيف أســمــاء مــحــمــود وإخــراج كـاور

أرارد.

ــطـرب الــعـراقي احــيـا في الـ 19 من الـشــهـر اجلـاري ا
ناسبة عيد الفطر حفال في احد نوادي بغداد. و
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نـشــرت الـفـنـانــة سـيـرين عــبـدالـنـور صـورة
جــديــدة جتــمــعــهـــا مع مــولــودهــا احلــديث
كـريـسـتــيـانـو وقـامت بـنـشـر الـصـورة عـبـر
حسـابـها الـرسمي عـلى إنـستـغرام. وكـتبت
مـــعـــلـــقــة ( دوري كـــإم من افـــضل ادواري
كـريـسـتيـانـو ابـنـي) وقد بـدت فـي الـصورة
وهي حتـمـله عـلى ركـبـتـيـها وتـالعـبه بـفرح.
ولم تــظــهـر مالمـح وجه الـصــغــيـر بــصـورة
واضـحــة لـكن تــبـيّـن أنه تـغــيـر كــثـيــراً مـنـذ
والدته وأحـدثت الصـورة ضـجة كـبيـرة على
مــواقع الــتــواصل وحــقــقت أكــثـر من 184
ألف إعـجاب في ساعات قليلة وكان الطفل
ظـهــر لــلـمــرة األخـيــرة مع ســابـ شــقـيــقـة
سيـرين وهي تالعبه. وحـقق الفيـديو حيـنها
أكــثــر من مـــلــيــون ومــئـــة ألف مــشــاهــدة.  ـ هو فـرحة (يـقيـنا ان عـيد رب الـعا

كـبـيـرة الطفـالـنا واحـبـائـنا وبـفـرحهم
تعم السـعادة داخل قلـوبنا واول هذه
االمـنــيـات الـتـي تـتـجــدد كل عـام وكل
عــيــد االســتــقــرار واالمــان في عــمــوم
الـــعــراق وان يـــهــدي الـــله ســبـــحــانه
ريضـة والضعـيفة وتعـالى النفـوس ا
لـتـسـهم في نـشـر احلب والسـالم على
االنـسـانيـة وبـودي ان يعم االسـتـقرار
ـشـهـد الـسـيـاسي الـذي يـشـهد عـلى ا
اضــطــرابــات تـنــعــكس ســلــبــا عـلى
الــعــراقـيــ عــمــومــا وان تـضع
حكومتـنا وكل من يقود دفة
الــعـــراق مــصـــلــحــة

سعد هدابيعماد الدراجي
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{ لـندن  –وكـاالت -  كـشف مـتـحف مدام
توسـو للشمع عـن تمثال لـلمغني الـبريطاني
إد شــيــران الـــذي تــتــصــدر أغـــانــيه قــوائم
األغـاني في مـقـهى لـيـدي ديـنـاه لـلـقـطط في
ـشـروبات وهم لـندن الـذي يـتـناول زائـروه ا
يداعـبون القطط ويلـعبون معهـا.وظهر تمثال
شيـران حامال الـوشوم الـكثـيرة عـلى جسد
غـني الشـهيـر وفي يده جـيتـار فيـما كانت ا

القطط تأكل احللوى وتلهو حوله.
ـتـحف مـدام تـوسـو في ـديـر الـعـام  وقـال ا
لـندن إدوارد فولر في بيـان (لكون (شيران)
شخـصا مـحبـا للـحيـوانات األلـيفـة شعـرنا
أنه سـيوافق عـلى وجـود التـمـثال في مـقهى
القـطط الشـهيـر في لندن).وسـينـقل التـمثال
ــتــحف الـــشــمــعي لـــشــيــران قــريــبـــا إلى ا
الشهير حيث سيتسنى للزور رؤيته اعتبارا

قبل. من األسبوع ا
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وحرب بجزئـيه األول والثاني وكذلك
مـسـلـسل بـيت الـطـ حلـافظ لـعيـبي

وغيرها من األعمال. 
سـلـسل في الـسـابق كان  إن صـنع ا
عـبـارة عن فـكـرة تـطرح مـن قبـل احد
صنـاع احملتـوى كأن يـكون مـؤلفا أو
منـتجـا أو فـنانـا وتصـاغ بشـكل فني
جــمــيـل ويــتم تـــأديــتـــهــا بــطـــريــقــة
شاهدين. أما اآلن احترافية ترضي ا
فــمـا عــادت هـنـالـك أفـكــار جـديـدة أو
مبتكرة لصنع احملتوى وما يقدم هو
عـبـارة عن مواقـف متـكـررة ومـشـاهد
مبتذلة تتميز بالفوضى والالمباالة .
كمـا ان الوجوه اجلـديدة الـتي نراها
فـي الــســاحــة الــفــنــيــة ال تــمــلك ذلك
احلـس الــــفـــــنـي الـــــذي يالمس ذوق
ــشـاهــد الـعـراقي ــشـاهـد. فــصـار ا ا
يـتـابع القـنـوات الـعـربيـة واألجـنـبـية
ــــلل والــــصـــورة لـــلــــتــــخـــلـص من ا

النمطية.
أن الــبـرامـج الـكــومــيـديــة حتـاول أن
تـرسم الـضحـكـة عـلى وجـوهـنـا على
الـرغـم من اجلـوانب الــسـلـبــيـة الـتي
تغـزوها خـصوصـا في شهـر رمضان
بارك  ,كما ان الـبعض يجـدها غير ا
مسليـة كفاية وغيـر مقنعة لـهم لكنها
أفـضل بــكـثــيـر من
غـيــرهــا عـلى األقل
تـــخـــلـــصـــهم ولـــو
لـدقـائق من أجـواء
احلــــزن والــــتــــعب
الـــــــتي أنـــــــهــــــكت
الــــعــــراقــــيــــ في
السنوات األخيرة.
في الـــــوقـت الــــذي
انـــــتـــــشــــرت فـــــيه
وســائل الــتـواصل
االجتـمـاعي بـكـثرة
وكـــذلك الـــقـــنــوات
الـــفــضــائـــيــة فــان
ـشـاهــد الـعـراقي ا
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ي لوفاتو االسبوع ية د ألغت الفنانة العا
ــاضي حــفــلـهــا الــغــنـائي فـي (أو تـو) في ا
لـندن قـبل سـاعات قـلـيـلة من مـوعـد احلفل
وذلك بــسـبب وجــود مـشــكـلــة في أحـبــالـهـا

الصوتية وخوفا منها على اتالفها.
وافــادت صــحــيــفــة (مــيــرور) (ان جــمــهـور
لـوفـاتـو أُحـبط من هـذا الـقـرار الـذي كـتبـته

عــبــر حــسـابــهــا اخلــاص عــلى احــد مـواقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي اذ انـهــا اعـربت عن
حــزنـهــا بــشـأن هــذا األمـر مــعــتـذرة من كل
اجلـمـهـور الـذي سـافـر خـصـيـصـا الى لـندن

حلضور حفلها).
ي لوفاتو وتابعت الصحيفة (ان الفنانة د
ســـتــرجع جـــدولــة مــواعـــيــدهــا الى  25من

حزيران اجلاري).
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ي لوفاتو د

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكـــــاالت - أكــــدت
ــمـثل الــشــرطـة األمــريــكـيــة الـقــبض عــلى ا
فــيـنس فــون بـتــهـمــة االشـتــبـاه في قــيـادته
لـلسـيـارة حتت تـأثيـر الـكـحول..كـمـا وجهت

لـــفـــون وراكـب آخـــر مـــعه
تـهـمـة خـرق الـقـوان
الـعـامـة ومـقـاومة
وتـــــأخـــــيـــــر أو
عـرقـلـة مـهـام

الشرطة.
واقـــتــادت
الــشــرطــة
الــرجــلـ
إلــــــــــــــــــى
سـجـن(مـا
نــــــــهـــــــــاتن

بيتش) الـواقع جنـوب مطار لـوس أجنلوس
الدولي.

ــتـحــدث بـاسم وقــال الـرقــيب تـيـم زيـنس ا
إدارة شــرطــة مــانــهــاتن بــيــتش (إن تــهــمـة
مقاومة إجراءات القبض عليه ليست بسبب
ـمـثل وضبـاط الـشرطـة لكن مشـاجـرة ب ا

بسبب تأجيل التحقيقات).
واشـــار تـــقـــريـــر لـــلـــبي بي سـي ان ( فــون
ـعـروف بأفالم كـومـيـديـة مـثل "دودج بول" ا
وويدينغ راشرز" كـان قد ألقي الـقبض عليه
في عام 2001 بعـد مشـاجرة في حـانة طُعن
ـمـثل سـتـيف بـوشيـمي في خاللـهـا زمـيـله ا
الــوجه واحلــلق والـذراع عــنــدمـا تــدخل في
ــشـاجــرة بـ فــوغن وكــاتب الـســيـنــاريـو ا

سكوت روزنبيرغ ورجل ثالث.
وألـقي القـبض عـلى فون بـعـد تلك الـواقـعة

وأسقطت عنه التهم في وقت الحق).
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فينس فون


