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ودارت بــعض الــتـكــهــنــات عــمـا إذا كــانت

امرأة ستؤدي دور العميل 007.
وكـانت تـقـاريـر قــد أشـارت إلى أن رئـيـسـة
الوزراء البـريطـانيـة تريـزا ماي قالت (ذات
يـوم يجـب أن تـؤدي امرأة دورا عـلـى غرار

جيمس بوند).
ـمثلـتان جـليـان أندرسـون وفيكي وكانت ا

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - اكـــدت
نـتـجة الـتـنفـيـذية لـسـلسـة افالم جـيمس ا
ـســتـبـعــد أن تـؤدي امـرأة بـونـد (انـه من ا

دور العميل 007).
ــســـؤولــة عن وقــالت بـــاربــرا بـــروكــلـي ا
مـثـلـ في أفـالم جـيمـس بـوند اخـتـيـار ا
لــصــحــيــفــة الـــغــارديــان (بــونــد رجل. إنه
شـخـصـيــة رجل. كـتب مـؤلف الــشـخـصـيـة
رجح أن شخصيته كرجل وأعتقد أنه من ا

يبقى رجال).
وأضافت (أعـتـقد أال غـبـار على ذلك. لـسـنا
مـضــطـرين لــتـحــويل الــشـخــصـيــات الـتي
يلعبـها رجال لـشخصـيات نسـائية).وأشار
مـثل الذي يـؤدي شخـصية دانيال كـريغ ا
جـــيـــمس بـــونـــد(أن الــــفـــيـــلم الـــقـــادم في
ــزمع طــرحه عــام الــســلــســلــة الــذي من ا
2020 سيكون آخر أفالمه في دور 007).
ـمــثل الـبـريـطـاني ووردت تـقـاريـر عن أن ا
إدريس ألـبــا سـيــؤدي دور جـيـمـس بـونـد
وذلك بـعــد تــغـريــدة له في وقـت سـابق من

العام احلالي.
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قام العراقي »ôUN²Ð ∫ جمهور متذوق للفن يتابع فرقة بيت ا
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ـمثـلـة الـسـورية كـنـدة عـلوش تسـتـمـتع ا
بفـترة حـملـهـا االول وتنـشر صـوراً على
حـــســابـــاتـــهـــا عــلـى مــواقـع الــتـــواصل
االجـتــمــاعي خالل حتــضــيــرهـا لــفــتـرة
االمـومـة ومـوخـرا نـشـرت صـورة ارتدت
فيهـا تنـورة واسعـة وقمـيص اسود فوقه
جـــاكـــيت جـــيــــنـــز وهي تـــقـــوم بـــشـــراء

مستلزمات طفلتها .
وكـانت عـلــوش أعـلـنـت مـنـذ شــهـر خـبـر
حــمـلــهــا ألول مــرة من زوجــهــا الــفــنـان
عمـرو يـوسف بـعـد مرور 6 اشهـر عـليه
وشـكل االمــر مــفـاجــأة ســارة حملـبــيــهـا
الـذين عــبـروا عن سـعــادتـهم خلــوضـهـا

قريباً جتربة االمومة.

ولكن بروكلي 58 عاما قالت (إنه بدال من
السـعي أن يـكـون الـعـميل 007 شخـصـية
نـســائــيـة يــتـوجـب عـلى اخملــرجــ خـلق
شـخصـيـات نـسـائـيـة أكـثـر وجـعل الـقـصة

مالئمة للشخصيات النسائية).
وقـالـت (إن شـخــصــيــة بـونــد تــغــيـرت مع
الوقت. حـاولت أن أؤدي مـا يـتـوجب على.
وأعـتـقـد أنه خـاصـة مع األفالم الـتي يـقـوم
بـبـطـولــتـهـا دانـيـال كــريغ أصـبـحت أفالم

بوند أكثر معاصرة في رؤيتها للمرأة).
وأضـافت وفـقـا لتـقـريـر لـلـبي بي سي (أنه
نظـرا ألن األفالم كـتبت في اخلـمـسيـنـيات
فإن بـعض األشيـاء في نـسيج الـفيـلم قد ال
تتـغـيـر).وقالت (إنـهـا بـالطـبع تـود أن ترى
مخرجـة أو كاتـبة سيـناريـو في أفالم بوند
ـاضي  اإلعالن الـقـادمـة). وفي الـشـهـر ا
عن أن اخملــرج كـــاري جــوجي فــوكـــونــغــا
ـقبل سيـكون مـخـرج فيـلم جيـمس بـوند ا
الذي سيحل محل اخملـرج البريطاني داني
بويل الذي أعـلن االنسـحاب من الـسلـسلة

بسبب خالفات إبداعية.

ماكلور قـد قالتا مـازحت (إنـهما قد يـلعبا
دور العميل 007 في هذه السلسلة).

وقــالت أنـــدرســون (إنـــهــا قـــد حتــول اسم
الـشـخـصـيـة إلى جـ بـونـد) بـيـنـمـا قـالت
ماكلـور (إنه سيـكون أمـرا عبقـريا الـتفـكير
في أن فــتـــاة من نــوتــيـــنــغــهــام ســـتــلــعب

شخصية بوند).
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مـثل األردنى مـنـذر رياحـنة عن اعتـذر ا
شاركة فـي اجلزء الثاني مـن مسلسل ا

(البيت الكبير).
وقـــال: (لـــظـــروف خــــاصـــة أعـــتـــذر عن
مشاركتي في اجلزء الثاني من مسلسل

البيت الكبير).
وبــــــــــذلك يـنـضم رياحـنـة إلى الفـنـانة
مـــنـــة فـــضـــالي الـــتــــــي اعـــتـــذرت هي
ـــشـــــــــاركـــة في اجلـــزء األخـــرى عن ا
ــسـلـسل الــذي يـلـعب دور الـثـاني من ا
البطــــولة فيه أحـمد بدير وسوسن بدر

.
 مسلـسل (البيت الـكبـير) بطـولة لوسي
ور هالل وحجـاج عبـد العـظيم ولـقاء
ســــويــــدان وطــــارق صــــبــــري ودنــــيـــا
ـصـري ومـن تـألـيـف أحـمـد صــبـحي ا

وإخراج محمد النقلي.
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ــــلــــتــــقى االذاعي ـي الـــعــــراقـي يـــضــــيــــفه ا االكـــاد
والـتـلــفـزيـوني مع الــدكـتـور صـبـحـي اخلـزعـلي عـصـر
الـيـوم االربـعــاء لـتـسـلـيط الـضـوء عــلى جتـربـتـهـمـا في
اعداد واخـراج البـرامج التـلفزيـونيـة على مـدى اربع

عاما.
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ــات مــهــرجـان ــمــثل الــســوري تــســلم ضــمن تــكــر ا
ـتـوسط درع اإلسـكـنـدريـة الــسـيـنـمـائي لـدول الـبـحـر ا

تكر اسم الكاتب السوري حنا مينة .
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الـصـحــفي الـعــراقي تـلــقى هـو
وزوجـــــته نـــــور تـــــهـــــاني االهل
ـولـودهـمـا الثـاني واالصـدقـاء 
حـيدر  متمـن للصـغير واخته
زهـراء حـياة هـانـئـة سـعـيدة في

ظل والديهما.
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اخملـرج الـسـوري يـستـعـد لـلـبدء بـتـصـويـر فـيلم روائي
قـصـيـر بــعـنـوان (حـلم ) مـوجه لــلـعـائـلـة واألطـفـال من

ؤسسة العامة للسينما السورية . إنتاج ا

bFÝ —U²Ý

طـرب العراقي يطرح قريبا اغـنية (آخر الليل) كلمات ا
البدر واحلان عبدالله الهميم وتوزيع وماسترنغ حسام

كامل.
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مـديــرة مـؤســســة بـرج بــابل في بــغـداد تــلـقت تــعـازي
زمالئهـا لوفاة والدتها سـائل الله ان يسـكنها فسيح

جناته.
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الـشـاعـر االمــاراتي ضـيـفـته  جلـنـة الـشـعـر في رابـطـة
الكـتاب األردنيـ مع الدكـتور  طالل اجلنـيبي بامـسية

اقيمت االثن في مقر الرابطة بعمان.
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على أغنـية زوجها (الـلي باعنـا) ليتدخل
ابنهما األكبر خـالد ويقوم بسحب والدته
ـنـعـها مـن استـكـمال من وسط احلـضور 
الـرقص.ويـظهـر عالمـة في الـفـيـديـو وهو
فخور بـتصـرف ابنه والذي يـعود لـيحيي
والـده واحلـضور وتـفـاعل عـدد كـبـير من
مــتــابـعي عـالمـة مع الــفــيـديــو الــذي قـام
بنشره هـو بنفسه.فـفي الوقت الذي تغزل
عدد كـبيـر منهم بـتصـرف خالـد ووصفوه
بـ (الـــرجـــولي) رأى الـــبـــعض أن خـــالــد
ــنع والــدته مـن الــقــيــام بـأي حــاول أن 
تـــصـــرف قـــد يــحـــرجـــهم وتـــدارك األمــر
بسرعة.فيما تفاجأ عدد كبير من ردة فعل
ـثل هـذا عالمــة وفـخـره بــابـنه لــقـيـامـه 
التصرف خصوصًا أن زوجته جيهان لم
تتصرف بطريقة خاطئة على حد قولهم.
يُذكـر أن جـيهـان وراغب عالمـة متـزوجان
منذ سـنوات ولهمـا ابنان هم األكـبر خالد
واألصــغـــر لـــؤي وتـــعـــمل جـــيـــهـــان في

تصمميم اجملوهرات.
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نشر الـفنـان اللبـناني راغب عالمة فـيديو
مـن ســهـــرة خـــاصــة جتـــمـــعه بـــعــدد من
األصــدقــاء وتـظــهــر جـيــهــان زوجـته في
الفـيديـو خالل تفـاعلـها وقـيامـها لـلرقص

قبل 2019 للعرض خالل شهـر رمضان ا
ـمـثل الـسـوري سـعـد مـيـنـة . ويـسـتـعــد ا
ـسلـسل  لالنـضـمـام لـلـجـزء الرابـع من ا
حيث سيدخل سعد إلى الـعمل بشخصية
جديدة لم تكن حاضرة باألجزاء السابقة.
عـلى صـعـيـد متـصل نـفت الـفـنـانـة صـفاء
رقماني خـبر مشـاركتهـا في اجلزء الرابع
ــؤلـفه مــروان قـاووق من (عــطـر الــشـام) 
ـنــتـجـة عن وكــانت قـد أعـلــنت الـشــركـة ا
انـضـمـام نـخـبـة من الـفـنـانـ إلى اجلـزء
الــرابع من الــعــمل ومن بـيــنــهم الــفـنــانـة
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ـســلـسـل الـبــيـئـة بـعــد الـنـجــاح الـكــبـيــر
الــشــامــيــة (عــطـر الــشــام) دارت كــامــيـرا
اخملرج محمد زهير رجب لتصوير اجلزء
الــرابع ويــضم الــعــمل نــخــبـة مـن جنـوم
الدرامـا الـسوريـة (وائل رمـضان  سـلمى
ـصــري  نـادين خــوري  رنـا األبـيض  ا
فــاديـا خـطــاب  رضـوان عــقـيــلي  قـاسم
مـلحـو  عالء قـاسم  سـوسن ميـخـائيل 
عال بــاشـا  يــزن خــلـيل كــفـاح اخلــوص 
فــاحت ســلــمــان ) لـيــكــون الــعــمل جــاهـز

صفـاء.ورقماني مـنشغـلة حـالياً بـالعرض
ـسـرحي (حـفـلـة عـلى اخلـازوق) تـألـيف ا
ـصـري مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن الـكـاتب ا
وقــام بـــإعــدادهــا وإخــراجــهــا زيــنــاتي
قـدسـيـة وجتــسـد رقـمـاني شـخـصـيـة
(هند) العنصـر النسائي الوحيد في
ـــســرحـــيــة وهي تـــرمــز لـــلــقــوة ا

واإلرادة والعدالة في اجملتمع.
وأوضــــحت (أن عـــودتــــهـــا إلى
سرح لـشعورها بأنها خشبة ا
بــحـاجــة لــهـذا الــوجـود عــبـر
فــضـاءاتـه وخـاصــة أن هــنـد
ـــــــوذج لــــــلــــــمــــــرأة هي أ
ــــــكــــــافــــــحــــــة وهـــــــــذه ا
الـــــشـــــخــــصـــــيـــــة لـــــهــــا
إسـقـــــــاطـاتـهـا عـلى كل
مــــــفـــــردات الــــــعـــــرض
ـسـرحي وتـكـويـنـاته ا
وخـاصـة في أسـلـوب
مـــحــاربــة الـــفــســاد
ـــتـــــــــمـــثل بـــكل ا
زمـــــان ومـــــكــــان).

حتـقق جنـاحــا بـاهـرا إذا قــمت بـاخـتـيــار فـريق عـمل
جيد.رقم احلظ9.

qL(«

حاول أن تعـالج األمور فى بدايتـها حتى ال تنـدم فيما
بعد.

Ê«eO*«

 انك تــفـضل إرضـاء اجلــمـيع لـكن تــنـجب ان يـكـون
على حساب عملك.

—u¦ «

رقم تشعر بالسعادة بسبب لقاء كنت تعتقد أنه عابرًا
احلظ 8.

»dIF «

حـاول أن تـفـصل بـ شـخـصـيـتك الـلـطـيـفـة اجملـامـلة
وعملك.يوم السعد االحد.

¡«“u'«

ـا يـرسم األشـخـاص الـذين نــقـابـلــهم فى حـيـاتــنـا ر
وجودهم مالمح مختلفة حلياتنا .

”uI «

ـا سـتـعـانى ـثــالى  فـر إذا كــنت تـبـحث عن احلب ا
قبلة. خالل الفترة ا

ÊUÞd «

حـاول أن تالحظ جـيـدًا األشـخـاص الـذين سـتـتـعـرف
قبلة. عليهم خالل األيام ا

Íb'«

حـاول أن تـعـود ألرض الـواقع بـعض الـشيء وتـفـكـر
بعقالنية أكثر.

bÝô«

ال تهـمل عـالقاتـاك اإلنـسـانـيـة عـلى الـرغم من احلـالة
النفسية السيئة التى تمر بها.

Ë«b «

لم تـلـتـزم بزيـارة الـطـبيب مـثـلـما كـان مـقـرر لك وهذا
سيؤثر عليك بشدة.

¡«—cF «

هنية فان برغم الضغـوط العائلية أو االجتمـاعية أو ا
مشاريعك ستنجح.

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية الـتنقل
ــكـن شــطب ــخـــتـــلف االجتـــاهـــات و
احلــرف اكــثــر من مــرة لــتــحــصل عــلى
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االكاديــمي االردني ضيفه منتدى عـبد احلميد شومان
ستقبل واالبتكار). الثقافي في محاضرة بعنوان (ا

W¹—«uŠ W Kł w  .d  o¹dÞ
ويحاول أن يـسابق الـزمن للعـثور علـيها
قـبل أن يـفـقـدهـا بـسـبب تـفـاقم مـرضـها).
والفـيلم مـن إنتـاج شركـة عراق الـرافدين
ـسـتـقل وقـناة ـركـز الـعراقـي للـفـيـلم ا وا
كربالء الفضائية ومن تـمثيل شهد عطية
ومــحــمــد جـبــارة وفــؤاد حــنــون وحـسن
رهـيف وإحسـان عـبـد اجمليـد. واسـتـغرق
عمل الفيلم ثالث سنوات من عام -2013
2016. وفي نـهــايـة الـعــرض كـرم رئـيس
نــادي بـابل الــسـيــنـمـائـي ومـديـر الــبـيت
الــثـقـافي الــبـابـلي عــلي الـســبـاك مـخـرج
الـفـيـلـم .و شـارك في اجلـلـسـة احلـواريـة
الـفـنان مـحـسن اجلـيالوي والـفـنـان ثـائر
جــبــارة واخملــرج كــر حــسن وعــدد من

احلضور.

wLO b « dHFł ≠ qÐUÐ

عرض نـادي بابل الـسيـنمـائي بالـتعاون
مع صاالت سـومر سيـنمـا الفـلم العراقي
) ,وتـبـعت الــعـرض جـلـسـة (طـريق مـر
احلـواريـة ادارهــا مـديـر الـنـادي اخملـرج
حـسـ الـعـكــيـلي . وقـال مـخـرج الـفـيـلم
عطـية الـدراجي وفقا لـلخـبر الـذي نشره
البـيت الـثقـافي البـابـلي في صفـحته في
(فيسبوك)(إن الفيـلم تناول قضية اإلمام
احلـسـ عـلـيـه الـسالم من خالل مـسـيـر
رجل مـسـيـحي يـدعى عـيـسى مع الـفـتاة
مـر الـتي تـبـنـاها من الـكـنـيـسـة طـالـبا
حــدوث مـــعــجـــزة تـــنــقـــذهـــا من مــرض
ــســيـر يــحـدث الــسـرطــان. وفي أثــنـاء ا
انــفـجـار يــفـقـد فـيـه عـيـسى ابــنـته مـر

ـقـام احـيت االصــبـوحــة فـرقــة بـيـت ا
الـعـراقي الـتي يـراسـهـا الـفـنـان موفق
الـبيـاتي الذي قـال بـكلـمته ( في شـهر
محـرم احلرام تـمر عـلينـا ذكرى ألـيمة
اال وهـي اسـتـشـهـاد سـيـد شـبـاب اهل
اجلــنـة االمــام احلــسـ عــلــيه افـضل
الــــــصـالة والــــــســــــــــــالم وبــــــهــــــذه
ـــنــــاســـبـــة اعـــدت دائـــرة الـــفـــنـــون ا
ـوسـيـقـيــة جـلـسـة ابـتـهـاالت ديـنـيـة ا

يـــاعــتــرة الــزهــراء  الــقــار مــجــدي
حـسـ قـدم تـوشـيـحـة ديـنـيـة مع ردة
يـر ناظم حـسيـنيـة  لـيعـود القـار 
ليقـدم توشيـحة دينـية مع انشودة لي
نـشـدين  وقدم فـؤاد غـنى جملمـوعـة ا
مـحــمـد ســجـاد تـوشــيـحـة ديــنـيـة مع
ــــرجتى  انــــشــــودة الى الــــرســــول ا
ويـخـتــتم االحـتـفـالـيــة  الـقـار جـبـار

ستار بقراءة دينية .

قام العراقي وفاء للذكرى لفرقة بيت ا
العطرة).

وافـتـتح االحتـفـاليـة مـعاون مـديـر عام
الدائرة اخلبـير مجيد حـميد والباحث
ـوسـيـقي طـارق حـسـون فـريـد وعـدد ا
ـوســيـقى  وتـضـمن ـهـتــمـ بـا من ا
مـنـهـاج االحـتـفـالـيـة تـوشـيـحـة ديـنـية
لـلـقـار محـمـد سجـاد تـلـته توشـيـحة
يـر ناظم مع انـشودة ديـنيـة للـقـار 

اخلـبيـر مجـيد حـميـد قال لـ (الـزمان )
وسيـقيـة اعتادت ان ( دائرة الـفنـون ا
في كل عـام من شهـر محـرم احلرام ان
تــقــدم عـدد مـن االحـتــفــاالت الـديــنــيـة
وتـــتــضـــمن ابـــتـــهــاالت ومـــوســـيــقى
ناسبة العظيمة ومحاضرات تخص ا
وهـذا الــعـام قــدمـــــت لـنــا فـرقــة بـيت
ـقــام الـعـراقي تــواشـيح وابــتـهـاالت ا
ديــــنـــــــــــــيــــة تـــتــــنــــاسب مـع ذكـــرى
استشهاد االمام احلس عليه السالم
الـتي تــصـادف اربـعــيـنـيــته في االيـام
ـقـبـلـة ونحـرص دائـمـا على القـلـيـلة ا
ـــنـــاســـبــات اســـتـــــذكــار مـــثل هـــذه ا
الـعــظـيــمـة والـتـي سـتـبــقى في ذاكـرة

العراقي ).
وتـالــفت الــلــجــنــة الـتــحــضــيــريـة لال
حـتفـالـية من مـدير عـام الـدائرة وكـالة
رعــــــد عالوي مـشـرفـا ومـعـاون مـديـر
عــام الـدائــرة اخلـبــيـر مــجـيــد حـمــيـد
رئـــيــــســـا وعـــضــــويـــة كل مـن مـــوفق
ــايـســتـرو عــلي خـصـاف الـبــيـاتي  ا
ومـديـر العـالقات واالعالم عـبـد االمـير

كاظم .

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت -
ــمــثل األمــريـكي تــايــلـور تــوجّه ا
كـيني  بـالتهنـئة خلطيبـته السابقة
يـة ليـدي غاغـا على الـنـجمـة العـا
فـيلـمها اجلـديد (والدة جنم) الذي
طـرح منذ فترة قصيرة في صاالت
الـسـينـمـا األمريـكيـة.وصـرّح تايـلور
جملــلـة (يــو اس) االسـبـوعــيـة (أنه لم
يـشـاهـد الـفـيـلم بـعد اال انـه يعـلم من
الـبـدايـة انه عـمـل رائع) مـهـنـئـا بدوره
غــاغــا قـائـال: (أنـا فــخــور بك). واشـار
يّز تايلور( ان ليدي غاغا تمتلك أداء 
ـؤكّــد انـهــا سـتــكـون مــتـألــقـة في ومـن ا
فـيلمها اجلديـد). و سيتم طرح الفيلم في
لــــبـــنـــان في  11مـن الـــشـــهـــر اجلـــاري.
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وسـيقية وفرقها دأبت دائرة الفنون ا
الــفـنـيـة تــقـد فـعــالـيـات مـوســيـقـيـة
وابتهاالت في ذكرى محرم احلرام من

كل عام.
حــــــــــــــيث قـــدمـت صـــبـــاح االثـــنـــ
ـــاضـي اصـــبــــوحــــة حتت عــــنـــوان ا
(ابــتـهـاالت في رحـاب الـشـهـادة) عـلى
قـاعـة الــربـاط  الـتـابـعــة لـلـدائـرة وقـد

الحقـا.فـقد قـال (إنه كان يـقـصد تـعديل
ـادة ولـيس اإللـغـاء).كـمـا أثـار مغـني ا
الـــراب اجلـــدل مـــنــذ أســـابـــيع أثـــنــاء
مشـاركته فـي برنـامج (ساتـرداي نايت
اليف) الــكــومــيـدي.فــقــد ارتـدى قــبــعـة
حـمـراء مـكـتـوب عـلـيـهـا شـعـار تـرامب
االنتخابي (لنجعل أمـريكا عظيمة مرة
أخــــرى) وحتــــدث عـــــلى مـــــا يــــبــــدو
لـلـجـمـهــور - أثـنـاء تـوقف الـبث - عن
دعـمه لـتـرامب.واشـار تـقـرير لـلـبي بي
سي انـه (انـــــتـــــشـــــرت عـــــلى مـــــواقع
الـتـواصل االجـتــمـاعي مـقـاطع فـيـديـو
صـورهـا أفـراد مـن جـمـهـور الـبـرنـامج

قـبل أن يـعـيـده مـرة أخـرى في نـيـسان
ــاضـي. وفي اآلونــة األخـــيــرة غــيــر ا
Ye? وقع تويتر إلى اسمه بحسـابه 
وطلب من مـتـابعـيه اإلشـارة إليه بـهذا
االسم.كمـا سعى السـتخـدام تويـتر في
مــحـاولــة ألن يـكــون وســيط سالم بـ
العب كــرة الـقـدم األمــريـكــيـة الـشــهـيـر
كـولـ كـابـرنـيك وتـرامب.وكـان كـول
كابـرنيك أول العب يـجثـو على ركـبتيه
(ينحـني) أثناء عـزف السالم األمريكي
في مـــبــاراة رســـمــيـــة في عــام ?2016
وذلـك في بــدايـــة حــمـــلــة ضــد الـــظــلم

تحدة. العنصري في الواليات ا

لويسـت يتحـدث فيـها عن دعم ترامب
ووعده بـالـترشح النـتخـابـات الرئـاسة
 ?2020واحلـــــاجـــــة حلـــــوار بـــــدال من
االنـــتــقــاد).وقــال (كـــثــيــرا مــا أحتــدث
لـــشـــخـص أبـــيض ويـــقـــول لي (كـــيف
تُـــعـــجـب بـــتــــرامب? إنه عــــنـــصـــري).
وأضـاف لـو كـنت أكتـرث بـالـعـنـصـرية
ــتــحــدة مــنـذ زمن لــتــركت الــواليـات ا

طويل).
ـرة األولى الـتي يـلـغي ولم تـكن تـلـك ا
ــغــني األمـــريــكي حــســابــاته فـــيــهــا ا
ــواقع الــتـواصـل االجـتــمــاعي. فــقـد
ـدة عـام ـوقع تـويـتـر  أغـلق حـسـابه 

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - اخـتفى
ــغـــني األمــريــكي كـــاني ويــست من ا
وذلك في شبكات التواصل االجتماعي
ثيرة أعقاب سلسلة من التصريحات ا
لـلـجدل.وبـدا أن ويـست زوج الـنـجـمة
األمــريـــكــيــة كــيم كــارداشــيــان حــذف
ـوقعي تـويتـر وانسـتغرام حسـابيه 
مـــســــاء الـــســــبت.وتــــعــــرض ويـــست
النتـقادات مؤخـرا وذلك بعـد مطـالبته
بــإلــغــاء الـتــعــديل رقم  13لــلــدســتـور
األمريكي الـذي أنهى الرق والـعبودية
ـتحـدة وهـو التـصريح في الواليـات ا
الـــذي أدلى بـــتـــوضـــيـــحـــات بـــشـــأنه
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