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صرية أنـغام على ما تردد عـلقت الفنـانة ا
في اآلونــة األخــيــرة من أنــبــاء وشــائــعـات
ــوزع بــشــأن انــفـــصــالــهــا عـن زوجــهــا ا
ــوسـيــقي أحــمــد إبــراهـيم وأعــربت عن ا
انـزعـاجـهـا الـشـديـد بـسبـب ما يـتم تـداوله
مـن أخــــبــــار كـــــاذبــــة حــــول حـــــيــــاتــــهــــا
الـشـخـصـية.وبـشـكل غـيـر مـبـاشـر وجهت
أنــغــام رســالــة ألولـئـك األشــخـاص الــذين
يـنــشــرون اإلشـاعــات حـول حــيـاة الــنـاس
ويـتـسـبـبـون لـهم بـاألذى الـنـفسـي وعلـقت
عـبــر ( إنــســتـغــرام) قــائــلـة(حــ تــكــتـفي
بـحسبي الله ونـعم الوكيل في موضع أنت
فـيه غــيـر قــادر عـلى أخـذ حــقك فـانــتـظـر
نـصرًا من الـله يقـر عيـنك ويثـلج صدرك).
وكــانت أنــغـام قــد تــعــرضت لــلــعــديـد من
االنـتقادات الالذعة بعدمـا أعلنت ارتباطها
ـوســيـقي أحـمـد إبـراهـيم وذلك ـوزع ا بـا
لـفـارق الــسن بـيــنـهـمـا حــيث أنـهــا تـكـبـره
بـعــشـر سـنــوات وألنه تـرك خــلـفه زوجـته
األولى وأوالده وأدى هــذا الــزواج أيــضًـا
إلى قـطع عالقـتهـا بالـفـنانـة أصـالة بـشكل

نهائي.

اخلــــــامس مـن آب. وقـــــال مـــــديـــــر
ـــهــرجـــان مــخـــتــار الـــرصــاع في ا
مؤتمـر صحفي (إن بـرنامج الدورة
اجلـديـدة يـشمل  32عـرضـا تـشمل
وسيقية والغنائية جميع الفنون ا
ـسرحـية.وعـلى مـستـوى الغـناء وا
يـشـمل الـبـرنـامج حـفـالت للـبـنـاني
راغـب عالمــة والــســوري نــاصــيف
زيتون والتونسـية ألفة بن رمضان
والـــفــلـــســـطــيـــنـــيــة ر تـــلـــحــمي
وغـيـرهم.ومن تـونس يـعـود عـدنان
ـسـرح الــشـواشي لــلـوقـوف عــلى ا
الــرومـاني األثــري في قـرطـاج ألول
مـرة مــنـذ  20عــامـا في حــفل يـقـام
ـطرب يوم  24تمـوز كـما يـشارك ا
لطفي بوشناق يوم  28تموز بينما
يــكـون اخلـتـام مع صــابـر الـربـاعي
في  20آب. وعــــــلـى مــــــســــــتــــــوى
هرجان سـرحية يقـدم ا العروض ا
يــومي  15و 16تــمــوز الـــنــســخــة
ـسـرحـيــة الـغـنـائـيـة الـثـانـيــة من ا
نصور اللبنانية (ملوك الطوائف) 
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يــــــــــــقـــــــــــدم
مــــــــهـــــــرجـــــــان
قـرطاج الـدولي في
تونس عـرض (بحـيرة
البجع) للروسي بيتور
إلـيتش تـشـايكـوفـسكي
فـي افـــــتــــــتــــــاح دورته
اخلـامـسـة واخلـمـس

األســــبــــوع اجلــــاري.
وتـقـدم الـعـرض فـرقة
بــــــــــالــــــــــيـه ســــــــــان
بـــــطـــــرســــبـــــرج في
االفـــتـــتـــاح يــوم 11
تـــمـــوز وفي الـــيـــوم
الــتــالي أيـــضــا.كــمــا
ـــــهــــرجــــان يـــــقــــدم ا
عــــــــرضـــــــ آخـــــــرين
لــــلــــبـــــالــــيه األول من
الــيــابـان في  12تــمـوز
واآلخــر من الــصـ في

الـــــرحــــبــــانـي من إخــــراج مــــروان
الـرحــبـاني وبــطـولــة هـبــة طـوجي
وغسـان صلـيبـا.وفي حفـل ينـتظره
الـصـغـار والــكـبـار عــلى حـد سـواء
يقدم طارق العـربي طرقان وأبناؤه
عـرضــا يـوم  14آب يــشـمـل أغـاني

أنغام 
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التـشكـيـلي العـراقي افتـتح مـعرضه الـشخـصي ضمن
فـعــالـيـات شـارع دجــلـة الـثــقـافي في مـحــافـظـة واسط
وضم  أكثـر من ثالث لوحة ملـونة وبأحجام مـختلفة.
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ــعـــمــاري واالديب ـــهــنـــدس ا ا
الـــكــردي تـــلــقـى الــتـــعــازي من
االوسـاط الــسـيــاسـيــة واالدبـيـة
والـثقافية في بـغداد وكردستان
بــوفــاة زوجـــته تــغــمـــدهــا الــله
بواسع رحمته واسكنها اجلنة.
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سـرح في االحتاد العام اخملـرج العراقي ضيّـفه بيت ا
اضي في محاضرة بعنوان لألدباء والكتاب االربعاء ا
ـسـرح الـعراقي/ سـرح الـتعـبـيـري وتطـبـيـقاته في ا (ا

وذجا). مسرحية أمكنة اسماعيل ا
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الــشـاعــر االردني ضـيــفه احتـاد الــكـتــاب واألدبـاء في
أمسـيـة شعـريـة ادارتهـا  نـبـيلـة حـمد في مـقـر االحتاد

بعمان.
 w½UF « ÂUÝË

الــشـاعــر الــعـراقـي صـدرت له عـن  بـيت الــغــشـام في
مـسقط مجموعتـه الشعرية األولى وتضم  25 قـصيدة
متـنوعـة فيـما كـتب الـشاعـر عبـد الرزاق الـربيـعي على

الغالف األخير للمجموعة.
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الـشـاعـر الـعـراقي ضـيـفه الـبـيت الـثـقـافي الـبـابـلي في
امـسـيـة لـلـحـديث عن (الـنـقـائض في الـشـعـر الـعربي 

وذجا). جرير  –الفرزدق  –االخطل ا
ÍbOM¼ bL×

صـري قرر تـأجيل تصـوير مـشاهـده في فيلم مـثل ا ا
(كيـنغ سايز) إلنشغاله بعرض مسرحيته ( 3 أيام في

الساحل) ب القاهرة والسعودية.
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القـاص السوري صدرت له عن الهيئـة العامة السورية
لـلـكـتـاب مـجــمـوعـة قـصـصـيـة بــعـنـوان (حـارس الـفـلـة
توسط الـبنفسـجية) وتقع في  121صـفحة من الـقطع ا

وتضم عشر قصص قصيرة.

أشــهــر مــسـلــسـالت الـكــارتــون في
الثـمانيـنات والتـسعيـنات). تأسس
مـهــرجــان قــرطــاج الـدولـي في عـام
ـرور السـن أقدم 1964 ليـصبح 
ـهـرجـانـات الـتــونـسـيـة وأكـثـرهـا ا

جماهيرية.
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قـرر النـجم راغب
عـالمــة مــشــاركــة
مـحـبـيه بـفـيـديـو
من تــخــرج ابــنه
لؤي يظهر ابنه
في الــــفـــيــــديـــو
بـالـزي الـرسمي
لـلتـخـرج بـجوار
زمــــــــــــــــالئـــــــــــــــه
واحلــــــــــــضـــــــــــور
واكـتـفى بـالـتـعـلـيق
بــــكـــلـــمـــة (تـــخـــرج)
بــاإلضــافــة إلـى نــشـر
صـــورة ابــنـه مــعـــلـــقــا
عليـها: ( حبـيب عمري
لــؤي قــطــعت رســمــيــا

{ لــوس اجنـــلس  –وكــاالت - أثــار
اإلعالن عن مــشـاركـة مــغـنــيـة الـراب
األمريكيـة نيكي ميـناج في مهرجان
ــمــلــكـــة الــعــربــيــة مــوســيــقي فـي ا
السعودية جدال وحيرة على وسائل
الـتـواصل االجـتــمـاعي حـول كـيـفـيـة
الــتــعــامل مـع مالبــســهــا الــكــاشــفـة
ــمــلــكـة وكـلــمــاتــهــا اجلــريــئــة في ا
احملــافـظــة.وســتـقــدم مـغــنـيــة الـراب
عروضا مـوسيقـية في مهـرجان جدة
ي في  18تموز.ويـرى البعض العا
وفـقـا لـتـقـرير لـلـبي بي سـي( أن هذا
احلــفل أحـــدث دلــيل عــلى تــخــفــيف
ـفـروضـة علـى التـرفـيه في الـقـيـود ا
ثل تشجـيعا لنـمو قطاع ملكـة و ا
ـغـنيـة مـيـناج الـفـنون).وأصـبـحت ا
األكــثــر رواجــا عــلى مــوقـع تــويــتـر

مرحـلة عـظيـمة من حيـاتك وبتـميز
كبـير ال كلـمات تـعبر كم أنـا فخور
بك وكم أتـطلع بـشـوق ألراك حتقق
ـزيـد من الــنـجـاحـات الــعـظـيـمـة ا
أحــبك " أب فـخـور") حــسب مـوقع
الــيـوم الــســابع.وشــاركه مــحــبـوه
الـفـرحـة فـكــتـبـوا: (مـبـروك عـقـبـال
الـــدكــتــوراه الــله يـــحــمــيه ربــنــا
يـخـليـكم لبـعض وغـيرهـا الـكثـير).
يـذكـر أن عالمة تـواجـد مـؤخرا فى
كـالـيـفـورنـيـا ضـمن احلـفالت الـتى
قرر يخـوضها هـذا الصـيف ومن ا
ـــقـــبــلـــة في تـــواجـــده في األيـــام ا
تـونس فى مـهـرجـان أم
الزين الدولي بجمال
بـــــاإلضــــــافـــــة إلى
مشاريع أخرى.

ـاضي وتفاعل الـكثير من األربعاء ا
غردين مع هـذا اإلعالن. وغرد أحد ا
: (تخيل بعـد االستيقاظ ستخـدم ا
من غيبـوبة بـعد ثالث سنـوات يكون
أول ما تـسـمعه هـو أن نـيكـي ميـناج
سوف تفتتـح مهرجانا مـوسيقيا في
الـسـعـوديــة. أعـتـقـد بـصـراحـة أنـني
استـيـقظت في عـالم مـواز). ولم تكن
كل ردود الفعل مسليـة ومبهجة. فقد
ـــســـتـــخـــدمــ أن أداء كـــتب أحـــد ا
ــغــنـيــة األمــريـكــيـة ســيــكـون غــيـر ا
مــنــاسب بــالــنــظــر إلى قــرب مــوقع
كرمة احلفل (مدينة جـدة) من مكة ا
ـقدسـة للـممـلكـة وأقدس العـاصمـة ا
ـغـنـية .ولم تـكن ا مـديـنـة لـلمـسـلـمـ
ميـناج أول من تـثيـر اجلدل لـقبـولها
الغـناء فـي السـعوديـة. فقـد سبـقتـها

ـغــنـيـة مــاريـا كــاري الـتي رفـضت ا
نـــداءات نــاشــطي حـــقــوق اإلنــســان
ـمـلـكة فـي ح إللـغـاء حـفـلـهـا في ا
تعرض مغني الراب نيللي النتقادات
كـبـيرة بـسـبب إحـيـاء حـفل (لـلـرجال

فقط).

حـاول ان تــكـون اكــثـر تـعــاونـا مع زمـالء عـمـلك و ان
تقدم لهم اخلدمات التى يحتاجونها.
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ـشــاغل تـقــضي مــعـظم وقــتك خـلف الـيــوم مـكــتظ بــا
قابالت . كتب باجراء االتصاالت و ا ا
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ن حتب و تـدخل في مـرحـلة من قـد تـفـشل عالقـتك 
االكتئاب .رقم احلظ .2
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حـاول ان تــتـعــامل مع من حتب بــطـريــقـة هــادئـة و ال
داعي للعصبية في حل االمور.
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سـتـجـد من يـشـاركك احلب عن قـريب فـال حتـزن.يوم
السعد الثالثاء.
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ـسؤولـية .يوم حـول ان تكـون اكثـر قدرة عـلى حتمل ا
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

حاول ان تكـون اكثر تنـظيما لـتنجـز اعمالك و حتسن
من طريقة سير العمل.
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تصرفاتـك تعطي انطبـاع جيد سيسـاعدك للتاهل الى
منصب مهم. 

bÝô«

رحلة في نـهاية االسبـوع قد جتمعك مع شـخص يثير
اهتمامك.رقم احلظ.4
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حاول ان جتـد اشياء مشتركة جتمعك مع من حتب و
ان تقوما بها معا..
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ــشـــاكل الــتى حتــدث بــ حـــاول ان ال تــتــدخل في ا
زمالء العمل.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـنـاسـب داخل الـشـكل ا
اعـد تـرتـيـبـهـا واكتـشف
ـفــقــودة:(من الــكــلــمــة ا

اخمللوقات حرفان):
فــــيـــحـــاء  –ســـيـــدار –
عــــذراء- انــــصــــيــــاع –
رواسب  –سب  –مـعمل
–ريـان  –بـرج  –أداء  –
حزين  –فيلق  –نحيل.

 عمان 
wz«d U « bO−

ÍbŠu  g¹UŽ ÍdLŽ ‰uÞ
بي من طـبـاع ذوات الـلـحـوم الـبـيـض الـتي اكـتـفي بـهـا لـلـعـيش  في الـعـشـاء  –
ذبوح ;  وفق آخـر دراسة  أجريت عنهـا : قدرة اساسية على الدجـاج البلدي  ا
ستقلة . كنـها التعبيـر عن شخصيتهـا ا جرد عزلها عن الـقطيع  التعـاطف ; 
قدرة  عـلى التأثـرباحلالـة  العـاطفيـة لالخر ومشـاركته ايـاها.. وعنـدي مثل إناث
الدجـاج  بعد الـتجـربة  حـدس يصـدق فيمن يـضمـر السـوء ويكـشف عن اسنان

هوليوود .
 عنـدي  ايضا مثلهـا  خبرة مشتـركة في االحساس بالـسعادة واحلزن أو الكدر

. وانا مثلها  ح  تبدي هذه الكائنات إحساس االمتنان جتاه أقرانها ... 
وسق في مدينة صماء لكن منـذ عقد ونيف وانا اعيش شبه وحيـد  في صمت 

كل شيء فيها له ثرثرة  وثراء....
قــرأت سـيــرة غـانــدي  وهي من بــ كـتب اتــنـاولــهـا دون شــاي بـغــبـطــة .. لـكن
وجـودهـا ضـروري بـ كـتب واسـعـة االنـتـشـار لـكن المـعـنى  لـها  : مـتـى كتـبت

(بوستأ) له معنى ; تصبح للتعليقات قصة ومغنى .
 غانـدي  كان نباتيا مـثل نصير شمه ومـر نور ; متواضعـا  في مجتمع مكتف
بذاته ; لـكنه كـان يتـمنى ان يـأكل شعـبه حلمـا طريـا من غيـر حلم البـقر .يـرتدي
نسـوج  من مغـزله الشاركا  ; كـان يصوم لتـنقية الدوتي والـشال الهنـدي  ا
تـحن غر لي صدق ا يـتحقق ذلك بـعد ان  ذاته ..  سعـيت ان اكون مـثله  ر
مــبـادئي مـن زعـمـهــا .. أهـدانـي أحـدهم ســيـرة تــشـرشل كــان حلـمــيـا  نــهـمـا ;
ارستـقراطـيا  ; مـعسـول اللـسان  يـقتـات   على  الـلحـوم حمـراء من احليـوانات
سـتاسدة واخلنازير  . نصير شمه اسمـعني قوال ألحد الصلحاء  : (الجتعلوا ا
بطونـكم مقابـر للحيـوانات ) يضـيف نصير (هي كـأئنات لـها مشاعـر جمة مـثلنا

لها مالنا قلب معدة وكبد ولسان) .
دائــمـا تــقـفــز في بــالي  صـورة احلــلــقـة الــعـاشــرة  من بــ ثالثـ  من  قــصـة

سيناريو وحوار  لشخص   تعارفا ألول مرة.
 معـجب انا بـشخصك الـنبـيل  ( سبحـان الله ; لـقد حـصلت معي ) من أجل ان
كن ان اوثق ذلك بلقـطة سيلـفي مشتركة ...? عـرفتك ; هل  أتبـاهى ب أهلي 
ـشهـد في مـنـتصف احلـلـقة   عـلى الـفور تـنـقلـني الـتـجارب الـسـابقـة الى هـذا ا

التاسعة
بلغ  انت رجل نـبيل ; ال اعرف مدى قدرتـك على إسعاف طلـبي  في اقراضي 
اتـعـهـد برده مع الـشـكـر قـبل انـقـضـاء الـشهـر! وجـدت الـعـزلـة في الـلـسـان . لو
ا كشـفت له دون قـصد عن مـدى  الطـمأنـينة راجعت سـينـاريو احلـوار بيـننـا ر

التي تسود أيامي اثر ما اتلقاه من مورد هاديءز
ـكن ان يـسنـد الـيه حسن ثل نـاحج   يبـدو  صـادقا  عـيـناه التـدالن عـلى انه 
حسـني دورا ثانويـا في مسلـسل يعلن صـباح عطوان مـن هولندا عن نـهايته من
بـلغ دينا ان لم يرجعـه فال حزن والندم ; انه يعادل كتـابته . قد يرضـا بنصف ا
مـبـلغ ولـيـمة لـبـضـعـة اشـخاص قـدمـوا  الى عـمـان في طـريق هـجرتـهم الى بالد

شتتنا وقبلتنا مواطن نؤدي القسم  للعلم  وفق دستورهم  الدائم .
 خـطـاط يبـرع بخط الـثلث أهـداني حـكمـة معـلقـة علـى حائـطي أتأمل نـصهـا وقد

أعـمل بـهـا  بـنـصـفـهـا الحـقـا :   احلـكـمـة عـشـرة أجزاء:
فـتـسـعـة منـهـا في الـصـمت والـعاشـرة عـزلـة الـناس !
اسمـاعيل فاضل يغني  لي  من إسـتراليا في الهاتف

النقال من مقام الصبا دون عود منفرد. 
فاهرب بنفسك و استانس بوحدتها 

تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا.
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عـرضت مـؤخــرا عـلى خـشــبـة مـسـرح
الئــكـــة الــثـــقــافي في مـــقــهى نـــازك ا
ـسـرحـية جـمـعيـة الـثـقـافـة للـجـمـيع ا
الــشــعــبـــيــة الــكــومــيــديــة (مــصــبــاح
ـــالــكي ومــفـــتـــاح) تــالـــيف عـــدنــان ا
واخـراج ضيـاء اجلابـري تمـثيل مالك
اخلـــزعـــلي وعـــواد ســـلـــمـــان وهـــنـــد
الـقـيـسـي اضـافـة الى عــدد من فـنـاني

محافظة واسط.
ـسـرحـيــة حتـدث اخملـرج ضـيـاء عـن ا

سرحية تدور لـ(الزمان) قائال (فكرة ا
حـول شــقـيــقـتـ يــعـيـشــان في غـرفـة
واحدة مع والدتـهما احدهـما يريد ان
يــتـزوج يــقـوم االخ االكــبـر بــالـتــنـازل
الخـــيه االصــغـــر عن مـــكــانـه ويــذهب
لــلـعــيش عــلى ســطح الـدار وتــتــخـلل
ـسرحـية اغـاني ومشـاهد كـوميـدية) ا
واضاف (سلطت منـظومة العرض من
سـرحـيـة عـلى الواقع خالل مـشـاهـد ا
شـاكل التي تـعانـيها الذي نـعيـشه وا
الــعـوائل الـعــراقـيـة الســيـمـا مــشـكـلـة

جسدت خطيبة احد الشقيقت (كانت
راة ان شـخـصيـتي مـركـبة بـ حـلم ا
تستقـر في بيت امن فيه كل مـتطلبات
الـعـيش الـكـر وبـ واقع يـدعـو الى
الـشــفـقـة بـســبب الـفـقــر الـذي تـمـر به
الــعـــائــلــة مع كـل هــذا اســتــطــعت ان
اوصل دوري وشــــــخـــــصـــــيـــــتـي الى
اجلـمــهـور الـذي تــفـاعل مـعــهـا طـوال
العرض الذي استمر اكثر من ساعة).
وقـال النـاقـد علي الـطـيب ( جنح كادر
سـرحيـة في ايصـال فكرته لـلمـتلقي ا

الـسكن و جنـح اجملسـدون في ايـصال
فـكرة الـعرض ورسـالته وسط حـضور

غفير غصت بهم القاعة).
ــؤلف قـائال ـسـرحــيـة حتـدث ا وعـن ا
(كـان جلـراة الـعـرض تـاثـيـر مـهم عـلى
كل من شـاهد العـرض فقـد تمـكنت من
ـسرحـية  االقـتراب من خالل فـصول ا
عـيشـية هـموم الـناس االجـتمـاعيـة وا
قبلة سرحـية خالل االيام ا وستقدم ا

في محافظة البصرة).
ــمـثــلـة مـالك اخلـزعــلي الـتي وقـالت ا

بــشــكل ايــجـابـي عـبــر انــاس يــدعـون
الـــوعي والــثـــقــافـــة وعــبـــر مــشـــاهــد
كوميديـة ادتها مجمـوعة من الشباب)
ـــســـرحـــيـــة عـــبـــارة عن واضـــاف ( ا
احـداث جـميـلـة تمـتـلك القـيم الـعـقلـية
ــــعـــاجلـــة واالنـــســـانــــيـــة وتــــهـــتم 
وجودة في اجملتمع ومن السلبيـات ا
ــســرحــيــة اســتــطــاع اخملــرج خالل ا
حتـويل شخـصـية الـراوي الى مـقاطع
كـومـيـديـة غـنـائـيـة اسـهـمت في اثـراء

سرحية). مفردات ا

{ اسطنبول  –وكاالت - كشفت النجمة التركية سونغول أودان ان حتقيقها
النجاح الكبير في مسلسلها (حكاية عائلة) خلّف لها اعداء كثر من زمالئها
مثل الذين كانوا يظهروا لها وكأنهم اصدقائها مشيرة الى (انهم كانوا ا
يتصلون بالصحفي النتقادها وأذيتها اعالميا).واضافت أودان لوسائل

سلسها) وشكرت كل اعالمية تركية (انها سعيدة جدا باألصداء االيجابية 
ير كيفانش تاتليتوغ أك أكينوزو وهازال كايا على يت أوزد من د
تهنئتها. واشتهرت سونغول اشتهرت في العالم العربي بدور (نور) الى

مثل كيفانش تاتليتوغ و يعرض لها حاليا مسلسل (حكاية عائلة) جانب ا
قبل أي قبل نهاية الذي سيكون له جزء ثانٍ وسيعرض في شهر أيلول ا

موسم الصيف.
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هرجان قرطاج لصق الترويجي  ا

نيكي ميناج
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