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فيكتوريا بيكهام

V¹—b²∫ مشاهد من مسرحية (سبايا بغداد ) عدسة اسامة صبري « WKŠd

كـان البــد ان يـكــون لـنـا كــمـســرحـيـ
مـــــــوقف فـي ذلـك وحتــــــويـل الـــــــبالء
ــســتـتــر بــاخلــشــيــة من اإلنــســانـي ا
الـفـضـيـحـة الى عـمل مـسـرحي ضـخم
ـرأة الـعـراقـيـة ) يـعـبـر عن مـعـانـاة (ا
بــكل اطــيـافــهــا .. ويـنــيط الــلــثـام عن
ـســكـوت ــصــائب ا الــوجع وااللم و ا
ـسـرح اب بـاعــتـبـار ا عـنـهـا الى االن 
لـلـفـنون و قـادر عـلى أن يـضع حقـيـقة
ــأســاة مــوضـعــهــا الــصــحـيح هــذه ا

يا و ليس محليا فقط. عا
ـسرحـي حتدثت وعن ابـطـال الـعـمل ا
ــوقع دائــرة الـســيــنــمـا نــعــيم وفــقــا 

سرح قائلة:  وا
جميعهن نسـوة منهن فنانات قديرات
و كـــبــيــرات و رائـــدات في عــطـــائــهن
الـفـنـي الـعـراقي مــثل سـمــر مـحـمـد و
سـوسن شـكـري الـعقـيـدي .. وفـنـانات
مـجـتـهـدات من جـيل الوسـط و اجليل
الــشـاب الـلـواتي حـفـرن طـريـقـهن إلى
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الطـالب في كلـية االعالم بـجامـعة بـغداد يـناقش االحد
قـبل اطروحته لـلدكتـوراه بعنـوان (اساليب الـسخرية ا
فـي برامج الـقـنـوات الـفضـائـيـة وعالقـتهـا بـالـتـحريض

السياسي).
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ـثـنى الـعـراقـيـة  انـتـخـابه عـضـو مـجـلس مـحـافـظـة ا
محـافظا للمثنى بعد حصوله على تأييد 14 عضوا من
اعـضاء اجمللس ليـحل بديال عن احملافـظ السابق فالح

الزيادي الفائز بعضوية مجلس النواب.
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ي االردني كـرمه االحد فـريق الـضـوء في بيت االكـاد
الـثـقـافـة والـفـنون فـي عمـان بـلـقـاء اقـيم بـرعـايـة رئيس

اجلامعة األردنية عبد الكر القضاة .
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الـــكـــــــــاتـب الـــعـــراقـي تـــلـــقى
تــــعـــازي االهـــــل واالصـــدقـــاء
لــوفـاة شــقــيـقــته ســائـلــ الـله
تــعــالـى ان يــســكـــنــهـــا فــســيح

جناته.
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الكـاتب االردني يـضيـفـيه منـتـدى الرواد الـكـبار مـساء
الـيوم الـثالثاء لالحـتـفاء بـصدور روايـته األولى (الوزر

الح). ا
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الـكــاتب الـعـراقي وقـع مـجـمـوعــته الـقـصــصـيـة االولى
(ألــوان) الـتي تــضم خـمس وعــشـرين قــصـة قــصـيـرة

بجلسة نظمتها مكتبة العال في احللة.
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ي األمير هاري في احتـفال اليـوم العا
ـكـافـحـة اإليـدز حـول الـعـالم في لـندن
UNAIDSكأول مدينة تتجاوز أهداف
ــنــاعـة في مــكــافـحــة فــيــروس نـقص ا

البشرية.
ونــشــرت فــيــكــتــوريــا صــورة لـهــا الى
شـاركـ وعبّـرت عـبر جـانب عـدد من ا
حــســابــهــا اخلــاص عــلى أحــد مــواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي قـائـلـة (سـعـيـدة
بأنـني لـلـسـنـة الـرابـعـة أتـولى مـنصب
ـرض) وعـبّرت عن كـافـحة ا الـسـفيـرة 
حـمـاسـتـهـا هــذا الـعـام لإلسـتـمـرار في

هذا النشاط.
وأشـــارت الى (أنـــهـــا تــــتـــلـــقى الـــدعم
واإلثـــنــاء واألمـل من جــمـــيع الـــنــســاء
رض ـصـابـ بـا والـرجـال واألطـفـال ا
والـــذين تــلــتـــقي بــهم فـي حــمالتــهــا).
ولـفـتـت اإلنـتـبــاه الى (أنـهــا الـيـوم في
رض هـذه ذكرى تـسـتمـرّ في مـحاربـة ا
من أجل مـسـتـقـبل خـالٍ مـن األمراض).
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شـاركت فـيـكـتـوريـا بـيـكـهـام وعـدد من
الـنــجـوم في لــنـدن الى جــانب الـدوقـة
سـاسـيـكس ومـيـغـان مـاركل ووزوجـها
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بـحــضــور األهل واألصــدقــاء. وأقـيم
حـفل الزفـاف في قصـر أويد بـاهوان
بـوالية راجـستـان الهـندي بـعد مرور

4 أشهر فقط على خطوبتهما.

{ دلــهي - وكــاالت - دخل الـثــنـائي
الــشـــهــيـــر الــفـــنــان  نــيـك جــونــاس
ـمــثـلـة بـريــانـكـا شــوبـرا الـقـفص وا
الــذهـبي فـي حـفل كــبــيـر فـي الـهــنـد

{ باريس - وكاالت - عن عمر يناهز
الـ 94عــامـاً وبــعــد صــراع طــويل مع
ــوت جنـمـة الـكــومـيـديـا ـرض غـيب ا ا
ا الفـرنـسيـة مـاري بـاكوم وذلك وفـقـا 
ذكـره ابنـهـا الـراحـلـة فـرانـسـوا بـاكوم
الذي قـال (تـوفـيت والـدتي الـسبت في
الـســاعــة الـرابــعـة مــســاء بـعــد مـرض

طويل).
والـراحـلــة بـاكـوم حــائـزة عــلى جـائـزة
"ســيــزار" وــــقـــدمت في مــســـيــرتــهــا
ميزة حيث العديد من األعمال الفنية ا
ع جنـــــمــــهـــــا في الـــــســــتـــــيــــنـــــيــــات
ــاضي والــســبــعــيــنــيــات من الــقــرن ا
عــنــدمــا قــدمـت الــعــديــد من األعــمــال
سرحية وكـذلك األعمال السيـنمائية ا

الناجحة.

وظـهـرت شـوبـرا البـالـغـة مـن الـعـمر
36 عـامــا في ثـوب هــنـدي تــقـلــيـدي
ـيــز بـتـوقـيع رالف لـوران أمـا نـيك
جوناس نيك فارتـدى بذلة هندية من
تــــصـــمــــيم  دار أزيــــاء رالف لـــوران

أيضا.
وصرحت مصـادر مقربـة من الثنائي
ان  شـــــوبـــــرا اقــــامـت حـــــفال عـــــلى
الـطــريـقـة الـهــنـديـة لـتــكـر تـراثـهـا
وسـيـقـام حـفل غـربي عـلى الـطـريـقـة
ـا لتـنشـئة جـوناس ـسيـحيـة تـكر ا

سيحية.  ا
واشــــــــــــارت مصـادر صـحفـية الى
ان مــيـغــــــــان مــاركـــــــل لم حتـضـر
حـفل الــزفــــــــاف بــســـبـب حـمــلـهـا
ــعــروف انــهــا الــصــديــقــة ومــــــن ا
ـقــربـة لــشـــــــــوبــرا الـتي بــدورهـا ا
كــانــــــــت قــد حــضـــرت حــفل زفــاف
ــــــــاضي مــــــــاركــــل في 19 أيــــــــار ا
ولــفــــــــــــــتت األنــظـــار بــأنـــاقــتـــهــا

ميزة. ا

{ جـوهـانـسـبـرج - وكـاالت - قـدم عـدد
من جنوم الـصف األول في عـالم الغـناء
غـنية األمـريكية الـشهيرة على رأسهم ا
بــيــونــســـيه حــفال في جـــوهــانــســبــرج
ـنـاسـبة ـاضي  حضـره اآلالف األحـد ا
مرور مئة عـام على ميـالد رئيس جنوب
أفريقيا الراحل نلسون مانديال.ونظمت
جمـاعـة (جـلـوبال سـيـتـيزن) احلـقـوقـية
احلـفل الـذي يـهـدف أيـضـا إلى تـسـلـيط
الـضــوء عـلى مــحـاربــة الـفــقـر واجلـوع
ـسـاواة بـ اجلـنـسـ وهي وانـعـدام ا

قضايا دافع عنها مانديال.
وكان من بـ الـشـخصـيـات الـسيـاسـية
ورجـال األعـمـال الــذين حـضـروا احلـفل
جـيم كــيم رئـيس الــبـنك الــدولي وأعـلن
عن اسـتـثـمـار مـلـيـار دوالر في الـصـحـة
والــتــعــلـــيم في أفــريـــقــيــا عــام 2019.
وهـتــفت مـجــمـوعـة مـن الـنـســوة بـاسم
بيونسـيه وهن ينتـظرن في صف طويل

لـــدخــــول اســـتــــاد (إف.إن.بي) في
جوهانسبرج. 

وشارك في إحيـاء احلفل أيضا
جاي زي وأشر وإد شيران.
وحــصل الــكــثــيــرون من بــ
جـمــهــور احلـفل عــلى تــذاكـر
مجـانيـة مقـابل الـتوقـيع على
التـماسـات وإرسال تـغريدات
إلى زعــمـــاء الــعــالـم حلــثــهم
عـــلى الـــتــحـــرك لـــتـــحـــســ
ــيــاه الــتــعــلــيم وإمــدادات ا
والصرف الـصحي والـصحة

وغيرها من القضايا.
وظـــهــر الـــرئـــيـس الــكـــيـــني
أوهـــــــــورو كـــيــنـــيـــاتـــا في
رسـالـة عــبـر الـفــيـديـو خالل
احلفل ووعـد بزيادة ميزانية
الــتـــعــلـــيم في بالده إلى 30

يزانية. ئة من إجمالي ا با

تناقضة ستجـد نفسك اليوم أمام العديد من األمور ا
التي تريد القيام بها.
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احلـظ يـبـتـسم لـك من جـديـد . من األفــضل أن تـلـتـزم
الصمت في قضية عائلية.
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ـكـوث في دعـوات لـلـخـروج ولـكــنك سـتـفـضل الـيـوم ا
نزل. رقم احلظ2. ا
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تــأتـيك أربــاح من مــشــروع كـنت قــد اســتـثــمــرت فـيه
أموالك سابقا. رقم احلظ 3.
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قـــد تـــهـــتم بــــنـــشـــاط فـــني مـع أحـــد الـــزمالء الـــذين
يشاركونك نفس االهتمامات.
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احلبيب يـنتظر بفارغ الصبر الرد منك حول موضوع
االرتباط .
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تــبــدو مـتــعــبــا الــيــوم بـســبب مــحــاولــتك لــبــنـاء عــالم
مثالي.رقم احلظ 23.
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حاول أال تـتأخر في االجـابة على الـطرف االخر حتى
إن كان ردك ال يعجبه.
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لل بسبب تكـرار أعمالك اليومية لكن تمر بحـالة من ا
مع حبيبك فأنت سعيد.
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تشـعـر بـالـتـوتـر الـيوم فـلـديك مـقـابـلـة عـمل تـتـمنى أن
ظهرك. حتصل عليها فاهتم 
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إسـتـفـيـد من الـفـرص وإشـحن طـاقـتك من وقت آلخـر
.يوم السعد االربعاء. 
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ال يذهب ـادة الن ا إحذر اخلالف مع احلـبيب على ا
ويأتي اما هو فال.

 u(«
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اشـطـب مـرادفــات الــكـلــمــات ادنـاه
ــكن شـطب بـجــمـيـع االجتـاهــات 
احلرف اكثر من مرة لـتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
ابن الـبـيــطـار- جـوهـر الــصـقـلي -
االدريـــسي -ابـن زهـــر- ابن حـــزم
االنـدلـسي -ابن زيـدون- ابن عـبـاد
-ابن ماجه- ابو الفرج االصفهاني
-ابن بــــطـــوطــــة -الـــفــــراهـــيـــدي -
الـــفـــرزدق -امـن -امـــان- سالم -

جمال - اعالن -عهد.
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ـــمــثـل الــســوري الـــراحل  اســـتــذكــاره اخلـــمــيس ا
ـاضي في حـوارية بـعـنـوان(ربع قـرن عـلى الـرحيل) ا

ركز الثقافي العربي بدمشق. وذلك في ا

ـمـثـلـة الـســوريـة تـلـقت امـنـيـات زمــيالتـهـا بـالـسالمـة ا
الـدائـمــة بـعـد تــعـرضـهـا حلــادث سـيـر في الــعـاصـمـة
دمــشق.جنم عــنه أضـرار مــاديـة فــقط دون تــعـرّضــهـا

ألضرارٍ جسدية. 
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بـــعــد غــيــاب أكــثــر من 5 ســنــوات حــضــر
وسـيـقي الـلـبـنـاني زيـاد الـرحـبـاني إلحـياء ا
ـفـاجـأة عـنـدمـا حـفل في الـقـاهـرة وكـانت ا
دعتـه شـيـرين لـزيـارتـهـا في مـنـزلـهـا والذي
بـدوره قــبل الـدعـوة لـيـقـوم كالهـمـا بـالـعـزف
والـغـنـاء علـى أنـغـام وأحلـان أغانـي الـسـيدة
فيـروز. وظـهر الـرحـباني فـي مقـطع الـفيـديو
وهــو يـعــزف أغـنــيـة والــدته الـســيـدة فــيـروز
"كـيـفك انت" والـتي قـامت شـيـرين بـغـنـائـها
ـشـاركة بـصوتـهـا العـذب وقـامت بـدورها 
الفـيديو عبـر حسابـها على موقع إنـستغرام
ـشاهدات والقى تـفاعلًـا الفتًـا لتـصل عدد ا

ألكثر من نصف مليون خالل ساعات.
وتركت شـيـرين تـعلـيـقًا عـلى الـفيـديـو وقالت
(أخدتـنا على لبنان وجمالـها وعظمة السيدة
فـيروز.. نورتـني يا أسـتاذ زيـاد وكبرت أوي

بزيارتك ليا ونورت مصر).
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كرمت مـنـظمـة الـيونـسـكو لـلـثقـافـة و الفـنون
ــصـري ضـمن ـمــثـلــة  الـسـوريــة سـلـمى ا ا
فـعـالـيـات افـتـتـاح مـلـتـقى الـفن الـفـلـسـطيـني
والتـضامن االيراني الفلسطيني لنصرة اهل
فلـسـط الـذي اقـيم في الـعاصـمـة االيرانـية
ــتـــمــيـــز في الــفـــيــلم طـــهــران  عـن دورهــا ا
ـأخـوذ عن روايـة عـائد ـتـبـقي) ا االيـراني (ا
الى حيـفا للكاتب الفلسطيني الراحل غسان
كـنـفـاني ولـلـمــخـرج االيـراني الـراحل سـيف
تـحدة ثـل اال ا الـله داد وذلك بحـضـور 
ـسـتـشـار الـثـقـافي في مـجـلس لـلـمـنـظـمـة وا
ــــديـــــر الــــعــــام الــــشـــــورى االيــــرانـي وا
لـلــمــؤسـســة الـعــامــة لـلــســيـنــمـا
الـسورية مراد شـاه والوفد
الـــســيـــنـــمـــائي الـــســوري
ـهــرجـان ـتــواجــد في ا ا
ــــصــــري وقــــد اهــــدت ا
الــــتــــكــــر لــــشــــهـــداء

سوريا.
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ــسـرحي  يــسـتــعـد مـحــتـرف بــغـداد ا
سرح بالتعاون مع دائرة الـسينما وا
لـتـقد مـسـرحيـة ( سـبايـا بـغداد ) ..
وعن الـعمل قـالت مـؤلفـته و مخـرجته
الفنانة عواطف نعيم و هي تقف على
ـســرح الـوطـني وسط فـريق خــشـبـة ا
مــســرحـيــتـهــا كي تــشــذب مـســاحـات

ـثــلــة اسـتــعـدادا الــعـرض عــنــد كل 
إلطالق العمل:

نقف االن داخل حـدود (سبـايا بـغداد)
و في مــــوقع احلــــدث الـــذي هـــز

كـيـان اإلنسـانـيـة .. حيث
ـسرحي العـمل ا

األول الذي

يـقدم و يـركز علـى مفـردات دقيـقة جدا
حلـقيـقة مـا مرت به نـساء
عـراقــيـات من اسـتـبـاحـة
لــلــعـرض و لــلــشـرف من
قـــبـل تـــنـــظـــيم إرهـــابي
وحشي بامتياز ومصير
(اجـنـة) اسـتـقـروا عـنوة
فـي رحم تــلـك الــنــســوة
ــــعـــنـــفــــات الـــلـــواتي ا
انـــتــقـــلن بــ لـــيــلــة و
ضــــحــــاهـــــا من كــــامل
احلــــريـــة إلـى مـــطــــلق

العبودية . 
سيحيات ونقصد هنا االيـزيديات وا
سـلمـات جمـيعهن تـعرضن لـلسبي وا
بــشـتى الـطـرق و لــكن كـان لالزيـديـات
الـــنــصـــيب االكـــبـــر من األذى الــذي ال
تـصـفه الكـلـمات .. عـنـدما وقع عـلـيهن
احلـــــــيـف فـي ذلك.و ألنـــــــنـي أؤمن ان
للـمسرح خـطاب اجـتماعي فـذ و مؤثر

النجـومية بـاجتهاد وهن بـيداء رشيد
ان عـبد و شـيمـاء جعـفـر و ريتـا و ا
احلـسن جـمــيـعـهن يـحــمـلن قـضـيـة و
قـصـة تـخـتـلف عـن األخـرى لكـنـهـا في
األخيـر تصب في بـوتقـة واحدة .. اما
مـــا يــخص الـــفــنـــيــ و الـــتــقـــنــيــ
ـؤثرات وسـيقى وا ـثابـرين فهـم : ا ا
ضـيـاء عـايـد والـســيـنـوغـرافـيـا لـعـلي
الــسـوداني واالزيـاء واالكــسـسـوارات
سرحـية لسالم لعادل كـر واالدارة ا
ســـكـــيـــنـي امـــا تـــدريب الـــلـــوحـــتـــ
الـتـعـبـيـريـتـ فـلـلـفـنـان ضيـاء الـدين
سـامي واإلشراف الـعـام للـفـنان عـزيز
خيون. ولقـسمي التقـنيات والعالقات
واإلعالم فـي دائــــرة الــــســــيــــنــــمـــا

ــســرح الــتـي فــتــحت لــنــا وا
أبـواب الــتـعـاون اجلـمـيل
دور كــــبـــيــــر في تــــقـــدم
العمل وإظهاره باحللة

الفنية الراقية.

كيم كاردشيان

انــفــصـال في أيــلــول عــام  2016بــعـد
قـــصــة حب اســـتــمــرت عـــشــرة أعــوام
.ورفـعت جـولي وزواج اسـتــمـر عـامــ
دعـــوى لــلـــطالق مـــشــيـــرة إلى وجــود
كن تسـويتها وسعت إلى خالفات ال 

{ لـوس اجنـلـوس - وكاالت - تـوصل
طـلقان اجنلينا جولي جنما هوليود ا
وبــراد بـــيت التـــفـــاق نـــهـــائي بـــشــأن
حضـانـة أوالدهم السـتـة بعـد أكـثر من
ـفــاوضـات الــشـاقـة وذلك عـامــ من ا
حـــســـبـــمـــا قـــالت مـــحـــامـــيـــة جـــولي
اجلـمـعة.وقـالت سـامـانـثـا بـلي ديـجان
في تـصــريح ( االتـفـاق عــلى تـرتـيب
حـــضــانـــة قــبل أســـابــيع ووقع عـــلــيه
الذي الطرفان والقاضي.وهذا الترتيب
يــقـوم عــلى أســاس تـوصــيــات خـبــيـر
تــقـيــيم حــضـانــة األطـفــال يـســتـبــعـد
ـلف وتفاصيل احلاجة إلى محـاكمة. ا
االتـــفـــاق ســـريــة حلـــمـــايـــة مـــصـــالح
ــثـلـي بـيت األطــفــال).ولم يــكن لــدى 

تعليق.
وكـانت جـولي وبـيت من أكـثـر األزواج
فـي هـــولـــيـــود جـــذبـــا لألضـــواء وقـــد

احلـضـانـة األسـاسـيـة ألوالدهم الـسـتة
ومن بيـنهم ثالثة بـالتـبني.ولم يوضح
الــبــيـان الــذي صـدر اجلــمــعـة كــيـفــيـة
تــقـســيم احلـضــانـة وامــتـنع مــتـحـدث

باسم جولي عن إعطاء تفاصيل. ÊU e « -  …d¼UI «

مثلة رانيا يوسف حددت نيابة األزبكية موعد اول جلسة حملاكمة ا
ـقـبل وفـقـا  بـتـهـمـة الـفـعل الـفـاضح وذلك في  12كـانـون الـثـاني ا
لتـصريح احملـامي وحيـد الكيـالني الذي نـشره موقـع الفن .مـشيرا
ان ( الــبالغ يـقــول :ان رانــيــا يــوسف قــد قـامت بــالــفــعل الــعــلـني
الفاضح وحرضت بـاطاللتهـا على الفسـق والفجور وإغـراء القصر

ونشر الرذيلة).
واضـاف الــبالغ (ان مــا ارتـدتـه الـفــنـانــة رانــيـا يــوسف في خــتـام
مهـرجـان الـقاهـرة الـسـنمـائي الـدولي يـعد انـتـهـاكا كـبـيـراً للـقـانون
ادة واد 278 من قانون الـعقـوبات ـ وا ويعاقـب عليـه وفقا لـنص ا
كافحة ادة 14 من القانون رقم 10 لسنة  1961 اخلاص   1وا

الدعارة).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - بعد تعرضه
حلـادث ألـيم قـررت جنـمـة تـلفـزيـون الـواقع
كــيم كــاردشــــــــيـان مع زوجــهــا الــنــجم
كــانـــيي ويــسـت أن تــتــبـــرع لــلـــمــصــور
ـبلغ اخلاص بـهـا مـاركــــــوس هـايـد 

25 ألف دوالر.
وكـــان مــاركـــوس هـــايـــد قـــد تـــعــرض
حلادث سـيـر ادى الى انـقالب سـيارته
ـا تسـبب له بأضرار في بجانب الـنهر 

جــــســـــمه ورأسـه كــــمـــــا أشـــــــــار ويـــــست
وكـارداشـيـان الى اإلعـالن عن تـبـرعـــــهــمـا لـهـايـد
جاء لـتـحـفـيـز النـاس وفـتح بـاب الـتـبــــــرع من أجل
ستـشفى ومــــــــساندة عائلته في اكمال العالج له با

أزمته الصحية.
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