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قــالت الــفــنـــانــة االردنــيــة ديــانــا كــرزون أن
مـسلسل  منتـهى العشق  كانت من أصعب
التـجارب بحياتها مع أنها قدمت أحسن ما
لديـها إال أن الـتجـربة لم تـنجح لـكنـها تظل
جتربـة وستتـعلم منـها الكـثير على األقل لن
تـخوض جتـربـة أخـرى حتى تـفـكـر ألف مرة
في األمـــر. وأضــافت في مــؤتـــمــر صــحــفي
الذي نـظم قبيل إحيـائها الليـلة السادسة من
ــنــصــة الــنــهــضــة (ســنـة لـيــالـي مــوازين 
2010 كـانت أسوأ سنة بحياتي عشت فيها

ظروفا جد صعبة ).
وحــول مـــدى تــخـــوفـــهــا مـن عــدم حـــضــور
جـمــاهـيـر غــفـيـرة حلـفــلـهـا قــالت ديـانـا في
تصـريحات صـحفيـة  (سأغني حـتى لو كان
الـعدد قليال جـدا سواء كان جـاي مليون أو
ســــبــــعــــة ) و أضــــافـت (إن شــــاء الــــله لــــو
حتــضــرون أنــتم فــقط سـأغــني لــكم ) وعن
اعــتـزالــهـا الــفن فــور زواجـهــا قـالت ديــانـا
(سـأرفض طبعـا أي زوج يخـيرني بـينه وب
الـفن من هـو حــتى يـحـرمـني من  16عـامـا
من الـــــفن ومن اآلالم واآلمـــــال والــــنـــــجــــاح
ـا أسـتـيقظ يـومـا وأخـبره واإلخـفاق ر
ا أنـني قـررت اعـتـزال الـفن ر
ـا بـعد عـنـدما أحـبل أو ر
أن يـصــبح عـنـدي ثالث
ـهم أو أربـع أوالد.. ا
أنـا من يــقـرر مـتى
أتــرك الـفن أو ال
وال أحـد يـحق له
أن يـقرر ذلك أو
يـخــيــرني بــيـنه
وبـــــ الــــــفن
وإن خـــيـــرني
فــســـأخـــتــار
الفن طبعاً).
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ـطـرب الـلـبـنانـي طـرح أغنـيـته ا
اجلــــــديــــــدة (الـــــوطـن) عــــــبـــــر
(يــــوتــــيــــوب) وهـي من أحلــــانه
وكــلــمــات عــمــر الــفـرا وتــوزيع

طوني سابا.
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ي الـعراقي تقرر تكـليفه برئاسة جـامعة البيان االكاد
األهلـيـة في بـغداد.وكـان قـد اعـفي من مـنصـبه رئـيـسا

جلامعة بابل.
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ـطــــــرب الــلـبــنــاني ســـــــافــر إلى الــقــاهـرة إلحــيـاء ا
مـنــاســــــــــبـة خــاصّـة هــنـاك بــعـد عــودته مــؤخـرا من
اجلـولــة األمــريـكــيّــة الـتي تــضــــــمـنت احــيــاء حـفالت

متعددة.
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تـــعـــاني لــــعـــقـــود من االحـــتـــجـــاز في
ــغـاطس أحــواض ضــيــقــة شـبــيــهــة 
احلـــمـــامــات ســـاعـــدوا إلطالقـــهم إلى

محميات إلى جانب البحر).
و أنـدرسـون هي نـبـاتـيـة وتـعـتـبـر من
دافعات عن حقوق احليوان وقد أشد ا
أعـــــادت مــــنـــــظـــــمـــــة ( بي اي تي اي)
الــــشــــهــــيـــرة الــــتي
تـــــعــــتـــــبـــــر من أهم
ـــــنــــظــــــــمــــات في ا
الـــدفــاع عن حــقــوق
احلـــــيـــــوان نـــــشـــــر
صـــــــورة بــــــامـــــــيال
وعلقت عـليهـا بأنها
ـــديـــرة تـــعــــتـــبــــر ا
الـشـرفـيـة لـلـمـنـظـمة
خــــــصــــــوصــــــًا وأن
الـنــجـمــة احملـبــوبـة
لـديـهــا مـؤسـســتـهـا
اخلـاصـة الـتي تـقف
نظمات إلى جانب ا
واألفراد الـتي تدافع
عن الـبـيـئـة وحـقوق
اإلنـــســـان وحـــقــوق

احليوان.

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - نـشرت
الـنـجـمـة األمـريـكـيـة الـشـهـيـرة بـامـيال
أنـــدرســـون صـــورة في صـــفـــحـــتـــهـــا
الــرسـمـيـة عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
االجـتــمـاعي وهي عــاريـة في مــغـطس
اســتــحـــمــام صــد وعــلــقـت عــلــيــهــا
:(الـدالفـ واحلـيتـان في عـالم الـبـحار
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{ لـوس اجنــلــوس - وكـاالت - قــالت جنــمــة تـلــفــزيـون
الـواقع وسـيـدة األعـمـال كـيـم كـارداشـيـان إنـهـا سـتـعـيـد
البس داخلية كانت قد دشنته تسمية خط إنتاج جديـد 
باسم كيمونو بعد أن قال يابانيون (إن استخدام الكلمة
البس الداخـلية يفتـقر إلى االحترام). وقالت لتوصيف ا
شدات كارداشيان إنـها أعلـنت عن خط اإلنتاج اجلـديد 
تنة لردود الفعل اجلسم في حزيران بحسن نية وإنها 
الـتـي وصـلــتـهــا.وكــتـبت عــلى تــويــتـر قــائـلــة (الــتـعــدديـة
والــشـمــولــيــة يــدخالن في صــمــيم عالمــاتي الــتــجــاريـة
ومـنــتــجـاتي وبــعــد تـفــكــيـر مــلي ســأدشن خط مــشـدات
اجلسـم حتت اسم جـديد). وتـعـني الـكـلـمة في الـيـابـانـية
(األشيـاء الـتي تـلـبس) وتـشيـر إلى أثـواب بـطـول اجلسم

ناسبات الرسمية. مع أحزمة يرتديها الناس في ا
وأثـار اسـتـخدامـهـا لـلـكـلـمـة والـتـقـدم بـطـلب لـتـسـجـيـلـها

كعالمة جتارية استياء الكثيرين.

ـــوجب قـــانـــون رقم ,323 خـــان  
 506 ,392,426و 34 من قــــانــــون
الـعــقــوبــات الــهــنــدي. مــا حـدث أن
بــــانـــدي الـــتــــقي ســـلــــمـــان خـــان
ـصادفـة في الطـريق أثنـاء ركوب با
الـــنــجم لــدراجـــته في أحــد شــوارع
مـومـبــاي فـقــام بـانــدي بـإســتـئـذان
احلـارس الـشــخـصي لـلـمـمـثل وبـدأ
جرد في التـقاط صـور لسـلمـان و
أن رأه خـان انـتـزع الـهـاتف من يـده
بــالـقـوة وأخــذه مـنه. لــكن بـعـد ذلك
زعم باندي أن احلراس الشخصي
لــلـنــجم قــد اســاءوا مــعــامــلـتـه هـو
ــــصـــور ومـع تـــضـــارب وزمـــيــــله ا
االقوال فـقد صـرح سلـمان خان أنه
أشــار بـيـده لــبـانـدي وزمـيــله بـعـدم
الــتــصـويــرأو تــسـجــيل أي مــقـاطع
فـيـديـو لـكـنـهـمـا اصـرا عـلى الـتـقاط
الـصــور له رغم ارادته. فــيـمـا ادعى
احملـامـي نـيـراج غـوبــتـا أن سـلـمـان

يـة مادونا خالل { لوس اجنلـوس - تألقت الـنجمـة العا
الليـلة الـثانـية واالخيـرة من مهـرجان (ورد بـرايد)الداعم
ثلي وداعمة له للمثلي وهي تعتبر أيقونة للمجتمع ا
وقع الـفن. وأطلّت  مادونا ومدافعة عـنه بقوّة وفـقا 
ـثيرة حـيث ارتدت زيـاً مكوّن البس الشرطـية ا
من هــوت شـورت أســود والمع مـن األطـراف مع
بــلــيـزر ضــيق وقــصــيــر مــزيّن بــأحــزمــة مــلــوّنـة

متشابكة عند الصدر. 
كـمــا ارتـدت قــفـازات جــلـديــة بـاإلضــافـة إلى أنــهـا
ـعـتـاد في وضـعت رقـعـة عـلى عـ واحــدة كـمـا هـو ا

ـسـرح ليـتـشابه مع مـظـهر الـنـجم ديفـيد إطاللتـهـا على ا
باوي في أوائل السبعينيات.

وافـتـتــحت مـادونـا الــعـرض بـأغــنـيـة (انــا ال اتـنـفس) من
ألبـومـهـا عام 1990 في لوحـة إسـتـعـراضـية الـى جانب

. مجموعة من الراقص

أن تـشعـر بقـوة جتاه األشـياء فـهذا أمـر رائع لكن ال
تترك األمر يخرج من يدك . 
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كن مـســتـعــداً جلـعل األشــيـاء أكـثــر حـيــويـة. تــشـعـر
. باالرتياح وتبدو عظيماً
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 قم بـدعـوة من في بـالك عـلى وسـتـحـصل مـنـهم عـلى
ساعدة في مسائل ضخمة .  ا
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كن أن تـصبح أكـثـر جمـاالً هذه الـلّيـلة. هـناك أمـور 
يوم السعد االحد.
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الـعمل يـنطـلق من جديـد بعـد حالـة من التـرقب و عدم
االستقرار .رقم احلظ .9
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خـطّط لألمــور الـتي تـريـدهـا . أنت ســيـد الـتـفـاصـيل
مهما كانت صغيرة. 

”uI «

كـنك بـسـهولـة أن تـنال احملـبة في صـاحلك الـيـوم  
أهدافك مع شريك أو مجموعة. 
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التواضع يـصحبك. دع اآلخرين يتوتّرون حول ما هو
رقم احلظ .3 قادم 
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. انتبه كنك أن تـخطو خطوات واسـعة عظيمـة أيضاً
من أع احلسّاد. 

bÝô«

أنت بـكل هدوء  تـعـتني بـالـتفـاصـيل بكل كـفـاءة. يوم
السعد االربعاء.
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الـعـاطـفـة جتتـاحك الـيـوم .كلّ الـعـيـون عـلـيك لـلـمجيء
بالشيء غير متوقّع .
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الـعـاطفـة تعـطيك الـكـثيـر اليـوم لكـي تكـون متـألقـا.يوم
السعد الثالثاء.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

ـــهــنـــدس االردني ضـــيــفه احتـــاد الــكـــتــاب واألدبــاء ا
االردنيـ  في مـحـاضـرة بعـنـوان (ديـنامـيـكـا الـنفس/
ســـايــكـــو درامــا) وقــدم اجلـــلــســـة االديب مــصـــطــفى

اخلشمان.

ـغـتـرب اسـتـذكـر وقـائع الـكـاتب الــصـحـفي الـعـراقي ا
ادارته جلـريدة (االحتـاد) التي كـان احتاد الـصنـاعات
الـعـراقي يـصــدرهـا في عـقـد الـثـمـانـيـات ونـشـرهـا في

جريدة (البالد) في كندا.

الصـحفي الـعراقي أدار ندوة عـقدتـها اللـجنـة الثقـافية
لـنـادي العـلـويـة بـبـغـداد عن االعالم اخلـارجـي حتدث

. فيها نقيب الصحفي

الشـاعـر االردني يـشـارك في االمـسـية الـشـعـريـة التي
تـقـام في ألـ 24 من الـشـهـر اجلـاري ضـمن الـبرنـامج

الثقافي لفعاليات جرش ويقدمها جمال عشا .
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الـتــدريـسي في كـلــيـة االعــــــــالم بـجــامـعـة بـــــــغـداد
ية تلـقى التعـازي من االســــــرة التـدريســيـة واالكاد

بوفاة عمه.

مادونا

بعدمـا أصيبت بـبكتـيريا في الوجه
وبـــحــسب مـــا أفــادت به الــتـــقــاريــر
الـطـبـيـة األولـيـة فـإن االطـبـاء أكدوا
لــهـا ضــرورة أن تـأخــذ راحــة ال تـقل
عن شهر حتى تستعـيد عافيتها من

جديد.
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ــصــريــة ريــهــام اثــارت اإلعالمــيــة ا
سعيد قـلق اجلمهـور والوسط الفني
اضية وذلك في مصر خالل األيـام ا
رض بـعدمـا أعـلـنت عن إصابـتـهـا 
جلـدي في الوجه وصـفته بـاخلطـير
إلى درجـة قيـامـها بـكـتابـة وصـيتـها
ونـــشـــرهـــا عـــبـــر حــســـابـــهـــا عـــلى
عنوي إنستغـرام.وكنوع من الـدعم ا
سـاندة لم تـتأخـر الفـنانـة سمـية وا
اخلشاب عن اإلعالمية ريـهام سعيد
ووجهت لها رسالة تشجيعية بعدما
قــامـت بــنـــشـــر صــورتـــهـــا وعـــلــقت
عـلــيــهـا(?ريــهــام سـعــيــد مـحــتــاجـة
دعــــواتــــكـم حــــالـــــيــــا هـي في امس
احلـــاجــة لــدعـــوة من الــقـــلب ربــنــا
.( يشفيها ويعافيها يارب اللهم ام
وبـــدأت ريــهـــام ســعــيـــد بــإجــراءات
الــعالج وأجــرت عــمــلـيــة جــراحــيـة
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ــــــــــوقـع الــــــــــرســــــــــمي وأوضـح ا
ـــــئــــة من لـألوســــكــــار أن 50 بــــا
األعـــــضـــــاء اجلــــــدد كـــــانـــــوا من
الــسـيـدات فـضالً عـن تـضـمـنـهم لـ
21 فـــــائـــــز ســـــــــابق بـــــجـــــوائــــز

األوسكار.
وفي ح لم تـعلّق بـعد يـسرا على
هـذا األمر فـإن سالمة إحـتفل عـبر
صفـحته اخلـاصة عـلى أحد مواقع
الــــــــتــــــــواصـل اإلجــــــــتــــــــمــــــــاعي
وكتب:"رسمـيًا أصبـحت عضوًا في

ية السينما (األوسكار)". أكاد
وبــــــدوره عــــــلّق حــــــفــــــظي عــــــلى
إنــضـمــامه فـكــتب عـبــر صـفــحـته
اخلــاصــة (ســعـــيــد بــانـــضــمــامي
ـــيــة كـــعـــــــــــضــو رســـمي ألكـــاد
الـــعـــلــوم والـــفـــنـــون األمــريـــكـــيــة

األوسكار).
مـن جـــــهــــــــــــة اخــــــرى  صــــــدمت
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ــصـريـة يـسـرا ــمـثـلـة ا انـضـمت ا
ــصــري عــمــرو سالمــة واخملــرج ا
ومــــديــــر مــــهـــــرجــــان الــــقــــاهــــرة
الــسـيــنــمـائي مــحــمـد حــفـظي إلى
أعـــضـــاء جلـــان حتـــكـــيم جـــوائـــز
األوســـــــكـــار لـــهـــذا الـــعـــام وذلك
ــــوقع بــــحــــســــــــب مــــا كـــــشف ا
ــيــة األمـريــكــيـة الــرسـمـي لألكـاد
لـــلـــفــــنــــــــــــون وعـــلـــوم الـــصـــور
ـــانـــحــــة جلـــوائـــز ــــتـــحـــركــــة ا ا

(األوسكار).
وبـلغ عـدد الـشـخــصـيـات اجلـديـدة
نـضمة 842 عضوا من 59 دولة ا
ـــيــة من خملـــتــلف أقـــســام األكــاد
إخراج وتـمثيل وإنـتاج من بـينهم
مثل وعمرو يسرا ضمن قائمة ا
سالمــة ضــمـن الئــحــة اخملــرجــ
ـنـتـجـ ومـحـمـد حـفـظي ضـمن ا

ـصــريـة (فـيـفي عـبـده) الـراقـصـة ا
ـتابـع عـبـر صفـحتـها اخلـاصة ا
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل

اإلجـتمـاعي بعـد أن نشـرت صورة
لـــهـــا بـــدت فـــيــهـــا بـــلـــوك جـــديــد

. ومختلف تماماً
فـقـد إعـتـمدت عـبـده في هـذا الـلوك
عـلى لـون شعـر جـديد فـتـخلت عن
شـــعـــرهــا األســـود واطـــلت بـــلــون
الـبـني هـذا إضافـة إلى إعـتـمـادها
عــلى األلــوان الـغــامــقــة مع احــمـر
شفاه غـامق باللـون البني احلاد
ـــوقع الــــفن ورســـمت وفـــقــــا 
عـيــونـهــا الـواســعـة بــالـلـون

نفسه.
ــتـــابــعــون مع وتــفـــاعل ا
إطاللـــتــهـــا هــذه بـــشــكل
كــبــيــر فـــمـــــــــنــهم من
أثـــنى عـــلى جـــرأتـــهــا
ومــنـهـم من طــالــبــهـا
بـالــعـودة إلى الـلـوك

. القد ريهام سعيد
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{ نـــــيـــــودلـــــهي  –وكـــــاالت - رفع
الــصــحــفـي  أشــوك بــانــدي دعــوة
قضـائيـة جديـدة ضد جنم بـوليوود
سـلــمــان خــان واتـهــمه فــيــهــا بـأنه
حاول انتزاع هاتـفه من يده بالقوة.
وبـحـسب ما نـشـرته صـحيـفـة بـينك
فيال الـهنـدية فـإن بانـدي  قام برفع
الــدعــوى الــقـضــائــيـة فـي اخلـامس
والـــعــــشـــرين من شــــهـــر حـــزيـــران
ــاضـي وذكــر أن واقــعــة االعــتـداء ا
مثل حدثت في شهر عليه من قبل ا
ـــاضي. الـــشـــكــوى اآلن نـــيــســـان ا
مرفـوعة أمام مـحكـمة متـروبولـيتان
في مــــومــــبـــاي و تــــوجــــيه عـــدة
اتـهـامــات لـسـلـمــان مـنـهــا الـسـرقـة
واالعــــــتــــــداء وإحلــــــاق الــــــضـــــرر
دعي.ويدافع والترهيب اجلـنائي با
احملـامـيــان نـيــراج غـوبــتـا ونــيـشـا

أرورا عن بـــانـــدي وأعــــلـــنـــا أنه 
توجيه كل هذه التهم لـلنجم سلمان

حـــذف كل شئ عــلى هـــاتف بــانــدي
وعـامـله هـو وحـراسه الـشـخـصـي
قرر أن معاملة سيئـة للغاية. ومن ا
تـصدر احملـكـمـة قرارهـا بـخـصوص
هـذه الـشـكـوى في الـثـاني عـشـر من

تموز اجلاري.

ـدرس واخملـرج اجملــتـهـد الـرائــدة امل ا
ـذيـعــة مـديـرة االذاعـة عالء مـحــسن  وا
سميرة جياد التي لم حتضر االحتفالية
ـهـرجـان االذاعات بـسـبب مـشـاركـتـهـا 
ــقـام حـالـيــا بـتـونس والـذي الـعــربـيـة ا
حـــصــدت فـــيه اذاعـــة بــغـــداد اجلــوائــز
تـميزه والزمالء الذهبـية عن برامجـها ا
جــــعــــفـــــر الــــزبــــيــــدي وحـــــسن رزوقي
والـزميـلـتـ نضـال عـلي حـسـون وفاتن
تميز مزهر  اللـت اثبتتـا حضورهمـا ا
لـيـكـمـلن مـابـداته واسـستـه الرائـدة امل
ـدرس الـتي اطـلـق عـلـيـهـا لـقب كـروان ا
جـمــيـعــهم احــتـفــلـوا مع ــايـكــرفــون   ا
اذاعتهم وكرسوا مفـردات ستديو عشرة
لالحــتـفـالــيـة الـتي كــانت كـرنــفـاال يـكـاد
يـــكــون االكـــثــر تـــمـــيــزا بـــ غـــالــبـــيــة
االحــتــفــالــيـات الــتي اقــامــتــهــا االذاعـة
والبـرنامج حـيث اعـدت االذاعة مـنهـاجا
حـافال تـضـمن فـعـالـيـات فـنـيـة وكـلـمـات
لـــرواد االذاعــــة من الـــرعــــيل االول وهم

ــنـتــسـبي االذاعـة ورد مـعــطـرة 
ومـــــــزيـــــــدا مـن الـــــــتــــــــالق
والـــــتـــــواصل خلـــــدمــــة
ستمع الكر وكل ا
عـــام واذاعـــتـــنــا
بـغــداد تـزهـو
وتــــصــــدح
فــــي كــــل
بـــــــــــيـت
عـــراقي

.

يـسـتـذكـرون سـنـوات العـمل فـي االذاعة
ـــذيع الـــرائـــد عـــبــد وتـــصـــفح كـل من ا
الكر اجلبوري وجنم عـبد الله وجنان
فــتـــوحي الـــذكــريـــات االذاعـــيــة ومـــنــذ
دخولهم بـيتـهماالول اذاعـة بغداد  و
قـطع كـيكـة مـيالد االذاعـة من قـبل مـدير
عام الشبكة ورواد االذاعة  التي يتزامن
مـيالدهـا هـذا الـعـام وكل عـام مع مـيالد
اكثـر من نـصف العـراقـي في االول من

تموز .
 وتـعـد اذاعـة بـغداد الـتي تـاسـست  في
االول مـن تـــــمــــوز عـــــام اول اذاعـــــة في
الـــــشـــــرق االوسـط  وثـــــاني اذاعـــــة في
الــوطن الــعــربي بــعـد راديــو الــقــاهـرة
االذاعــة االم اذاعــة بـغــداد الــتي عــقـدت
صداقات حميمية مع مستمعيها في كل
مكـان من خالل بـرامجـها ومـساهـماتـها
االذاعـية الـتي بـقي الـقـسم االكبـر مـنـها
سـتـمـع الى يـومـنا عـالقـا في ذاكـرة ا
هذا . نقولها مـبروك الذاعتنا االم وباقة
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في اجــواء بـهـيــجـة ومــفـرحـة احــتـفـلت
اذاعـة بـغداد في مـقـرهـا في الـصـاحلـية
برواد ومبدعي االذاعة من الرعيل االول
لـتـقـلب الــذكـريـات مـعـهم ومع من اكـمل

مسـيرة الـرواد والراحـل من مـنتـسبي
ـنـاسـبـة الـذكرى  83لـتاسـيس االذاعـة 
االذاعة االم بـغداد سـتديـو عشـرة الذي
يعد من اهم بـرامجها االذاعـية وكعادته
ـبدع بدأ من الكبيرة تميز وا وبكادره ا


