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لصق الترويجي الغنية علي هميم ا

مـثل الفكاهي { لـندن –وكـاالت - يعود ا
الـبريـطانـي ريكي جـارفيس لـتقـد احلفل
الـســنــوي جلــوائـز غــولــدن غــلـوب لــلــمـرة
اخلـامسـة في كـانون الـثـاني بعـد أن كان
قـد تـعـهـد بـعـدم تـقـد احلـفل مـرة أخـرى
وبــعـدمـا  إبـالغه بـأنه لن يــتم اخــتـيـاره.
وأثـار جـارفـيس (58 عـامـا) انـقـسـاما في

اآلراء حوله كمقدم للحفل. 
فـعـلى الــرغم من أنه كـان يـوجه انـتـقـادات
الذعـة لـنـجـوم هـولـيـوود فـقـد سـاعـد عـلى
زيــــادة نــــسـب مــــشــــاهــــدة احلــــفل عــــلى
الـتـلفـزيـون.واعلن جـارفـيس عودته لـتـقد
الـدورة الـسـابــعـة والـسـبـعـ من اجلـوائـز
الـتي تـكـرم أعـمـال الـسـيـنـمـا والـتـلـفـزيـون
بـالـقــول (مـرة أخـرى قـدمـوا لي عـرضـا ال
أسـتطـيع رفضه).وأضـاف (لكـن هذه آخر
ـا قد يـجعـلهـا ليـلة مـرة أقوم فـيهـا بذلك 
ــتـــعـــة). وكـــانـت أول مـــرة قـــدم فـــيـــهــا
ــسـلــسل ـعــروف بــكــتــابــة ا جــارفـيـس ا
كـتب) (ذا أوفيس) والذي فاز الـفكاهي (ا
بـــثالث جـــوائـــز جــــولـــدن جـــلـــوب حـــفل
اجلــــــــــوائــــــــــز فـي
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الـتـدريــسي في اجلـامــعـة األردنـيـة ضــيـفـته اجلــمـعـيـة
ـحاضـرة عنوانـها (األركـيولـوجيا الفـلسـفية األردنـية 

واخلطاب اآليدولوجي).
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مـســــــــــؤول شـعــبـة الـعــــــمل الـتــطـوعي في مــديـريـة
ـــركــز الــوطــني شــبـــاب وريــاضــة نــيـــنــوى اعــلن ان ا
الــتــطــوعي اقــام دورة تــدريــبــيــة تــطــويــريــة لــلــشــبـاب

ركز. باحلاسوب في قاعة ا
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الــكـاتب االردني الـقى مــحـاضـرة في رابــطـة الـكـتـاب
بعـنوان(القضيـة الفلسـطينية والـكويت) وقدم احملاضر

وادار احلوار الدكتور أحمد ماضي.

‚«dFK  wMGð ÊUOÐu U¼
حسن و تنفيذ و مونتاج ابنتها نايري
عــمـــاد بــهـــجت و  الــتـــســجـــيل في

تورنتو بكندا..
وكـانت هاكـوبـيان قـد زارت الـعراق في
نـيـسـان 2018 حـ حـلت ضـيـفـة عـلى
مهرجـان القمـرة السينـمائي الذي اقيم

في البصرة.
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ـطربـة سـيتـا هـاكوبـيان مـنـذ اعتـزال ا
الغناء قبل اكثر من 35 سنة لم تسجل
ايـة اغـنـيـة  اال انـهـا قـبل بـضـعـة ايام
غنت للـعراق اذ سجـلت اغنيـة بعنوان
( احلب يــجـــري )  من كــلـــمــات مــالك
ـطلـبي و أحلانـها  و تـصويـر محـمد ا

»U−(« Íbðdð nÝu¹ UO½«—

WO½u¹eHKð WKÐUI  w ـــديــر الـــعــام واحملـــافـــظــات.وبـــ ا
لـلــدائـرة عـلي عـويـد الــعـبـادي وفـقـا
لــــصـــــفــــحــــة دائــــرة الـــــفــــنــــون في
(فيـسبـوك)(ان الدائـرة تسـتعـد ألكبر
سمـبوزيوم فـني في ساحـة التـحرير
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تسـتعـد دائرة الـفنـون العـامة إلقـامة
اكبـر( سـمبـوزيـوم ) للـرسم احلر في
ـــشــاركــة من ســـاحــة الــتـــحــريــر و
ـيي الفن الـتشـكيلـي في بغداد أكاد
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حــالـة مـن اجلـدل بــ روّاد مـواقع
الـتــواصل االجـتـمـاعي حـدثت قـبل
أيــام وذلك بــعــد ظــهــور الــفــنــانـة
ــصــريــة رانـيــا يــوسف مــرتــديـة ا
احلـــجـــاب خالل أحـــدث مــقـــابـــلــة
صحـفية لهـا مع برنامـج (إنسايدر
بـــالــعــربـي) حــيث طـــرح الــعــديــد
تــــســـــاؤالت حــــول مـــــا إذا كــــانت

اتخذت قرارها بااللتزام .
ولم تـــــتـــــأخــــــر رانـــــيـــــا يـــــوسف
بـالتـوضـيح على مـتابـعـيهـا حيث
كـــشــــفت الــــســـر وراء ارتــــدائـــهـــا

احلجاب وقالت:
 (أن الـــســــبب في ذلـك يـــعـــود إلى
دورهـا في فـيــلم صـنــدوق الـدنـيـا
والــذي تــقــوم حــالـيًــا بــتــصــويـره
وتـقدم فـيه شخـصـية فـتاة شـعبـية

بسيطة). 

يوم تعيش حـالة من التفاهم والرومـانسية مع احلبيب
السعد االربعاء.
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الـبعض يـرى أنك على قـدر من الغـرور لثـقتك الـعالـية
بنفسك وبقرارتك.

Ê«eO*«

ال تكثـر فى األطعمة الدسمة خالل هذه الفترة وتناول
أطعمة صحية.
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يرافق احلظ خـطواتك وتهتم المـور جديدة وال تسمح
لبعض التساؤالت بإرباكك.
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ـهنـيـة جتـعـلك تـشـعر تـغيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
بالسعادة.رقم احلظ.9
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حذار حـتى ال تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلم
رقم احلظ 2.
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أهـتم بـعمـلك وال تـتـكـاسل حـاول أن تـرضى احلـبيب
من خالل شراء هدية .
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وضـعـك الـصـحي فـي حـال من الــتـذبـذب بــ اجلـيـد
رقم احلظ .4 والسيئ
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قـد تـرتـفع درجـة حــرارة جـسـمك نـتـيـجـة إهـمـالك فى
صحتك حاول أن تهتم بها.
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ـساعـي اال ان االمور تـسـير حـتى لـو تأجـلت بـعض ا
بشكل جيد.
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ــالـيـة تــسـبب لـك الـتـوتــر ولـكــنك حتـسن الـضــغـوط ا
التصرف للتغلب عليها.
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 يتبـلور مشروع وتـروج افكاراً جديدة وكـل ما تفعله
اليوم يكتب له النجاح.

 u(«
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اكتب حـروف مـرادف الـكـلـمات
ومـعـانـيـهـا لــتـنـتـهي الى اواخـر
احلــروف الــتـي تــتــجـــمع حــول
الدئائرة السـوداء لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
w½UL¦Ž bzU

1- االخذ بالثأر
2- ضيوف البلد
3- احتجاز طوعي

4- بقايا نار
5- مدينة اسيوية

6- اشكال تضاريسية
شترك 7- التكتل ا

ـنـتـشرة في 8- من االمراض ا
العالم

9- دولة خليجية
10- لـقـب مـوســيــقــار ومــلـحن

عربي

سلـسل التاريخي مـثل السوري يـشارك في بطولـة ا ا
ـالك ـالك الــنـار) لـلــكـاتب مــحـمــد سـلـيــمـان عــبـد ا )

واخملرج البريطاني بيتر ويبر

ــعـ الــكـاتـب الـعــراقي صــدر له عـن مـطــــــــــــبــعــة ا
ببـغـداد كتـاب بعـنـوان (من نتـاج احملـققـات الـعراقـيات

(2019-1954) يقع في 256 صفحة .

اخلبـير اإلستراتيجي والعسكري العراقي ضيفته قناة
(الــشـرقـيــة) ضـمن بــرنـامج (اطــراف احلـديث ) الـذي

يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.

الكـاتبة البحرينية  ترشيحيها ضمن سبعة مرشح
للـتنافس عـلى جائـزة إسماعـيل فهد إسـماعيل لـلرواية

القصيرة اخملطوطة عن روايتها (فوبيا الوجوه).
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ي الــعــراقي تــعــرض له االكــاد
في مــعــرض الـشــارقــة لـلــكــتـاب
الطـبـعة الـثانـية مـن كتـابه (النـقد
والـلسـانـيـات) وهي طبـعـة مـزيدة
اضــــيف الــــيــــهـــا مــــوضــــوعـــان
جديـدان هما مالمح لسانية حتويلية عند العرب واللغة
والـبناء االجـتماعي ويقـع الكتاب في 400 صـفحة من

توسط. القطع ا

تايلور سويفت

افتـتـاحه في أوائل أكتـوبر تـشرين
األول لـــــكــــنـه فـــــجــــر اجلـــــدل في
ـتحـدة بـسـبب مـخاوف الـواليـات ا

من أنه يشجع على العنف. 
وقـــال بــــانـــديـــا مـــؤسس ورئـــيس
حتــــريـــر مــــوقع (بـــوكـس أوفـــيس
جـورو) عـلى تـويـتر (قـطـعـا إجناز
مـذهل لـفـيـلم مـصـنف لـلـكبـار فـقط
ــيــزانـيــة مــتــواضــعـة ولم أنــتج 
). وكــان أقـرب يــعــرض في الــصـ
كـانة مـنافـس لـلـفيـلم على هـذه ا
همـا اجلزء الثـاني واألول من فيلم
(ديـدبــول) الـلــذين حــقـقــا إيـرادات
بــلــغت 785 مـــلــيــون دوالر و783
مـليـون دوالر على الـتوالي. ويـقوم
ــمــثـل ريــان ريــنــولــدز بــبــطــولـة ا
الـفـيلـمـ ويلـعب فـيهـمـا دور بطل

خارق بذيء اللسان. 
ووفـقـا جملـلـة فــوربس فـإن الـفـيـلم

{ لوس اجنلوس -وكاالت - وقف
فيـلم (اجلوكـر) على أعـتاب جتاوز
ـــلـــيــار دوالر في شـــبــاك حـــاجــز ا
اضـية ي اجلـمعـة ا الـتذاكـر العـا
لـيصـبح أول فيـلم مـصنف (لـلكـبار

فقط) يكسر هذا احلاجز.
وحقق الفيلم وهو قصة سوداوية
من إنتـاج شركـة وورنر براذرز عن
الــعــدو الــلــدود لــلـرجـل الــوطـواط
(بــاتـمــان) إيـرادات بــلـغت 999.1
مـلــيـون دوالر حـتى يـوم اخلـمـيس
رغم عـدم عـرضه في الـصـ الـتي
ـتـوقع أن تـصـبح أكـبـر سوق من ا

قبل. لألفالم في العالم العام ا
مثل يواكـ فينكس في ويجسـد ا
الــفـــيــلم دور رجل وحـــيــد مــريض
نـفسـيا يـصـبح مشـهورا بـالصـدفة
بــعـد ارتــكــاب عـمـل عـنــيف. والقى
الــفــيــلم اســتـــحــســان الــنــقــاد مع

ويــرجع الــسـبـب في اإلقــبـال عــلى
الفيلم إلى التركيز على الشخصية
ـؤثـرات الـرئــيـسـيــة ولـيس عــلى ا

اخلاصة ومشاهد احلركة.

أيـــضـــا هـــو األعـــلى ربـــحـــا عـــلى
ـقـتـبـسـة عن اإلطالق بـ األفـالم ا
صورة في ضوء ميزانيته الكتب ا
الـتي ال تـتـجاوز 60 مـلـيون دوالر.
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ـبـاشــرة مع اهـله بــالـرغم مـن اتـصـاالتـه ا
وذويـه في الـــعــراق ومـــتـــابـــعــتـه اجلــادة
لــشــبـاب ســاحــة الــتـحــريــر ومـحــافــظـات

سـتمرة الـعراق الـباسلـة في تظاهـراتهم ا
ـلـحن كـر هـمـيم والـسـلـمـيـة  يـنـشـغل ا
ـالك الستديـو االصيل بتـسجيل اي عمل ا
وطـني يـروي ويتـفـاعل مع بـطوالت الـباب
الــشــرقي مـن جــيل الــشــبــاب الــذي ابــهـر
الــعــالم اجــمع   وســرعــان مــانــشـر عــلى
صـفــحـته اخلـاصـة عـلى مـواقع الـتـواصل
االجــتــمـاعي انــشــودة وطـنــيــة وجـدانــيـة
ـلـحن لـلــعـراق وشـعـبه بـعـد االتـفـاق مع ا
الـــكـــبـــيــــر فـــاروق هالل الـــذي قـــال عـــلى
صـفـحته اخلـاصة (  اجلـمـيع يعـرف إنني
نـذرت سن عـمري للـغالي العـراق فكيف
ال أنــذر مـســتـقـبــلي الـفــني له حـ أحلن
انــشــودة لـصــوت شــاب جـديــد يــصـدح
لـصبـر العراق لـينـتظر اشـراق الشمس
عـلى امـنـيـاته وطـموحـاته وتـطـلـعاته
بـتــضـحـيـات وبـأس شـبـاب الـعـراق
الـــــــثـــــــائـــــــر.. اســـــــتـــــــودعـــــــكم
انــشـودة"صــبـرا يــاعـراق" أداء
الــــصـــــوت اجلــــديــــد"عــــلي
هــــــمـــــيم"ولــــــكم الـــــرأي

الفصل).
 وانــشــودة  صــبــرا
جـــمــيـال يــاعــراق
مـن كــــــلــــــمـــــات
الــشـاعـر اسـعـد
الــغـريـري الـتي
ســــــــــــرعـــــــــــان
مـاتفـاعل مـعها

اجلـــمــهــور وراح يــرددهـــا وقــامت بــعض
الــفـــضــائــيــات واالذاعــات احملـــلــيــة بــبث
ــطــرب الــشــاب عـلي االنــشــودة بــصـوت ا
هــــمــــيم وهـي من تــــوزيع الــــفــــنــــان فالح

الصالح .
ــبــدع كـر ( الــزمــان ) حــاورت الــفـنــان ا
هـميم الـذي قال ( مـنذ انـطالق التـظاهرات
ــاضي وانــا فـي االول من تــشــريـن االول ا
اطـلق عـليـها ثـورة اصالح وتغـييـر جذري
ونــحن هــنـا مـع عـائــلــتي وزمالئي نــتـابع
ـشـهد اوال بـاول واليفـارقنـا مايـجري في ا
سـاحــة الـعـز الـبـاب الـشـرقي الـتي ارتـوت
بـدماء شهدائنـا وبالرغم من قطع االنترنت
ـباشرة لـكننـا نتابع اخـوتنا بـاالتصاالت ا
ونـغلي لنـكون معـهم واليوم وبـعد االتفاق
مع مــعـلـمـنـا الـكـبــيـر فـاروق هالل لـتـقـد
وتـلحـ انشودة وجـدانية كـلمات الـشاعر
الــرائع اســعـد الــغــريـري بــعــنـوان صــبـرا
يـاعـراق نـعم اقـول ونـقـول جـمـيـعـا صـبـرا
جـميال ياعـراق فالبد غدا ان تـشرق شمس
احلـريـة والـتـغـيـيـر عـلى ربـوع الـعـراقـيـ

الصابرين ).
ويــــضـــيـف ( والـــعــــمل هــــذا هـــو هــــديـــة
مـتواضعـة جدا اهديـها لكل عـراقي يناشد
ـسـلـوبـة ـشـروعــة وا ويــطـالب بـحـقــوقه ا
وهــديـة لـكـل قـطـرة دم ســقـطت من شــهـيـد
وجـــريح طـــالب بــحـــقه الـــطــبـــيــعي  و
اخــتـــيــاري لــصــوت جنــلـي عــلي بــعــد ان
ـعـلم فــاروق هالل فـاعـجب اســتـمع الـيـه ا

واقفي مع العراقي في سوريا وافتخر
ومــازلـت فــبــرزت ابــنــتي اصــيل كــصــوت
فــاجـاني بــطـربــيـته وامــكـانــا ته تــخـتـار
ـلتـزمة والبـعيدة عن وزونه وا الـكلـمات ا
االسـفـاف واحلـمـد لـله صـار لـهـا اسـم ب
ـلتـزمات وسـرعان مـابرز ابني الـفنـانات ا
ــتـلك عــلي هــو يـعــزف عــلى الــة الـعــود 
صـوتا رائعا وحـرصت على ان تكون

اخــتـيـاراتـه صـحـيــحـة وسـجل
عـــددا من االعــمــال قــبل ان
يــــــتم اخــــــتـــــيـــــاره الداء
انــشـودة صـبــرا جـمـيال

ياعراق ).

بــــصـــوتـه وحـــقــــا انه اجـــاد وهــــو يـــردد
االنــشـودة وقـلــبه مع بـغــداد ومع اخـوانه
في الــبــاب الــشــرقي وبــقــيــة مــحــافــظـات
ـنتـفضة مـتمـنيـا ان يكـون معهم الـعراق ا
قـي كل خـطـوة ويــقـول مـطــلع االنـشـودة
صـبـرا جـمـيال يـاعـراق سـتـشـرق الـشـمس
غـدا سـيذهـبـون الى اجلحـيم وانت تـبقى
الــسـيــدا ضـمــد جـراحك يــاعـراق وتــعـال
نـنــتـظـر الـنـهـارا يـاعــراق فـصـبـرا جـمـيال

ياعراق) .
ـتـلـكـون وعن تــعـامـله مع ابـنـائـه الـذين 
وسيـقى واللحن يقول ( مـوهبة الغـناء وا

مـــنــــذ تـــاســـيس ســـتـــديـــو
االصـــــــــــــــيـل فـي
ســـــوريـــــا في
ثـــمــانــيــنــات
الـــــــــــقـــــــــــرن
ـاضـي وانا ا
اتــــعــــامل مع
كـافـة الفـنـان

الـعـراقـيـ بدءا
بــالــقـيــصــر كـاظم
الـــــســــــاهـــــر كـــــذلك
الــــفـــنـــانــــ الـــعـــرب
طـربة ميـادة حناوي كـا
كــان اوال الــعــراقــيـون من
ــثــقــفــ وهــذا ــبــدعــ ا ا
مـــاوصــفــته جـــريــدة الــزمــان

عـــنـــدمـــا اشـــادت قـــبل ســـنــوات

الـشـعــبي الـتـابع إلـى دائـرة الـفـنـون
ـرحـلـة الـعـامـة وذلك لـتـوثـيق هـذه ا
ـهـمـة من تـاريخ الـعـراق الـعـظـيم). ا
موضحا(إن هذا السمبوزيوم الثاني
الـــذي تـــقــيـــمه الـــدائــرة في ســـاحــة
الــتـحــريـر إذ ســبق وقـدمت الــدائـرة
سمـبـوزيوم فـني مـبـاشر حـول جدار
بـواقع  12مــتـر شــارك فــيه عـدد من
الــفــنــانــ من بــغــداد واحملــافــظـات

وفناني دائرة الفنون التشكيلية). 
وكــانت الـدائـرة قــد أعـلــنت مـســبـقـاً
دعـــوة لــــلــــحـــفــــاظ عــــلى الــــنـــصب
والــتــمــاثــيـل واجلــداريــات الــفــنــيـة
الــتــاريـخــيـة والــتــراثـيــة في بــغـداد
واحملــافـظــات واســتـعــدادهــا إلعـادة
تـرمـيمـهـا وصـيانـتـهـا للـحـفـاظ علي
التـاريخ الثـقافي والـفني لـلبالد كـما
وثق وتهتم بجـعل الفن التشـكيلي ا
احلضاري لـلمرحلـة التاريـخية التي
ـر بــهـا الــعـراق من خـالل احلـركـة
الـتشـكـيلـية لـفـناني الـفن الـتشـكـيلي

العراقي.
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{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
نــــــشـــــــرت مـــــجــــــلــــــة (فــــــوربس)
االقـتصـاديـة قـائــمـتـها لـلـمـغـنـيات
األعــــلى دخـالً في هــــولـــيــــوود في
إحــصـــاء الـــعــام 2019 وتـبـ أن
األمــريــكــيــة تــايــلــور ســويــفـت قـد
ـداخيل وصلت تصـدرت القائـمة 
إلى 185 مــلــيــون دوالر مــتــقــدمــة
بأكـثر من مئـة مليون عـن بيونسي
ــــركــــز الـــثــــاني الــــتي احــــتــــلت ا
ــكـاسـب وصـلت إلى  81مـلــيـون

دوالر.
ــركــز الــثــالث وفــيـــمــا حــلّت فـي ا
ريهـانا بـ 62 ملـيـون دوالر جاءت
ـركز الـرابع كـاتي بيـري التي في ا
لـيون حققت 57 مـليـون ونـصف ا

ركز دوالر تليها بينك في ا
اخلـــامـــيس بـ 57 مـــلـــيـــون

دوالر.
ــــركــــز الــــســــادس كــــان من ا
نــصـيب أريـانــا جـرانـدي الـتي
كسبت 48 مليون دوالر واشار
فـاجأة كانت موقع ايالف ( ان ا
ـغــنـيــة جـنــيـفـر ـكــاسب ا
لـوبـيز الـتي حـقـقت فقط
43 مليون دوالر رغم
جــــــولـــــــتــــــهــــــا
الــغــنــائــيــة

ية) العـا
.
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يـ من كلية الفنون شاركة أكاد
اجلــمــيــلـة حلــمــلــة الـبــكــالــوريـوس
ــاجـســتـيــر والــدكـتــوراه وكـذلك وا
مـعـاهد الـفـنـون اجلمـيـلـة في بـغداد
وأيـــضــا مـــعــهــد احلـــرف والــتــراث

وتابعت (أن اسـم شخصـيتها
فـي الــــعــــمل اجلــــديــــد هـــو
فـــاطـــــــــــمـــة وهي فـــتـــاة
فــــقـــــــــــيـــرة مـن طـــبـــقـــة
شــعــــــبــيــة عـــمــرهــا في
نــهــايـــة الــثالثــيــنــيــات
وحـلــمـهـا الـزواج وهي
مــحــجــبــة ومــلــتــزمــة
ومـجتـهدة في عـملـها
وحـــيــاتـــهـــا بـــشــكل
عـام) وعـلـقت رانـيا

قائلة:
(شـــعـــرت بـــأنـــهـــا
قـــــــــريـــــــــبـــــــــة من
شخصيتي وتعبر
عـن كـــــثــــــيـــــر من
الفتيات في مصر
الالتي يــعـانـ من

احلــيــاة الـصــعــبـة).
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