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{ شـنـغـهـاي - وكــاالت - ذكـرت صـحـيـفـة
(ذا بـيـبـر) الـصـيـنـية اإللـكـتـرونـيـة أن شـركة
تديـرها ابنة بروس لي رفـعت دعوى قضائية
ضد سـلسـلة مـطاعم للـوجبـات السـريعة في
الـص الستخـدامها صـورة جنم الكوجن فو
الـراحل في شـعـارهــا دون تـصـريح وطـلـبت
تـعـويــضـا يــتـجـاوز 210 ماليـ يوان (30

مليون دوالر).
ورفـعت شركـة بروس لي انـتربـرايزس التي
تـرأسـهــا شـانـون لي ومـقـرهــا كـالـيـفـورنـيـا
دعوى قـضـائيـة أمـام مـحكـمـة في شنـغـهاي
اضي ضـد سلسـلة ريل كوجن فو األربـعاء ا
للـوجبـات الـسريـعة وطـالبـتـها بـاالمتـناع عن
اســـتـــخــدام الـــصــورة ودفع 88 ألـف يــوان
إضـافـيـة لتـغـطـيـة التـكـالـيف الـقـضائـيـة.كـما
طـالــبت الـدعــوى الـقــضـائـيــة الـشــركـة الـتي
تتـخذ من قـوانغتـشو مـقرا بإصـدار توضيح
في غــضـون 90 يـومــا يــقـول إنه لــيس لــهـا
صـلة بـبروس لي. وتـقـدم سلـسلـة ريل كوجن
فـو أطباق األرز وأصـنافـا صيـنيـة وتأسست
في 1990 ولـــهـــا فـــروع في أكـــثــر من 57
.وشعـار الشركـة رجل يرتدي مديـنة بالـص
سـتـرة صـفـراء طـويـلـة األكـمـام
ويـــــشــــــبه بـــــروس لـي في
هـــيــــئـــته ووضــــعـــيـــة
االســــــــتــــــــعـــــــداد
لــلــهـــجــوم الــتي
اشــتــهــر بــهــا
الــــــــــنــــــــــجم

الراحل.

W öŽ Vſ«—

 l¹UÝ rþU  ÍR

 wKŽ .—

 w½UF « —bOŠ ‚—UÞ

ـــأمــون ـــتـــرجم الـــعـــراقي صـــدر له مـــؤخـــرا عن دار ا ا
لـلــتـرجـمــة والـنــشـر كـتــاب (رسـالـة إلـى جـاهل) وهـو من
اعــداده وتــرجــمــته ويــتــضّــمن مــجــمــوعــة من الــقــصص

اني. اخملتارة من األدب األ
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الروائي االردني صـدر له عن دار الغايـة للنـشر والتوزيع
في عمـان كتاب بعنوان (نُـدَف) ويـحتوي على ثالثة عشر
ـواعظ الـتي تـصور نـصـاً ضـمَّنـهـا نـفـحـات من احلـكم وا

الواقع االجتماعي في بالدنا العربية.
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وخاص قالت (انها عندما تنظر إلى ما
حـصل في الـعام 2019 ال تـفـكـر في ما
حصـل باعتـباره عـاماً مـليـئاً باأللم بل
عــام الـتـطــور الـذي جنـحت
فـي حتـــــقــــيـــــقه كـل يــــوم).
ــوقع الـفن وتــابــعت وفـقــا 
(يـجـب أن يـفــخــر اإلنــسـان
بـنــفـسه ويـرى أنه اآلن في
أفـــــــــــضـل حــــــــــال رغـم كـل
ـصـاعب. وأنا آخـذ نـفـساً ا
عـمـيـقـاً وأدخل عـام 2020 
بــأمـل وثــقـة). وقــدمـت هـذا
الــعــام مــســلــسل (خــمــسـة
ونــص) وأطـــــــــــــلــت خـاللـه
بشخصية بيان جنم الدين.
ورغم بــعض الــصــعــوبــات
ــــصـــيــــريـــة والـــقــــرارات ا
بـحيـاتها الـشخـصيـة حيث
انـهـا انـفـصـلت عن زوجـهـا
هــادي أسـمــر تــدخل نـادين
العـام اجلديد بـتفـاؤل وثقة

كبيرة.
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في تقيـيم للمـمثلة نـادين نسيب جنيم
لــتـقــيــيــمـهــا لــعـام 2019 بــشــكل عـام
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تعرض شريحة كـبيرة من الفنان
إلى اإلصـابة والـتهـديد بـالتـصفـية
واالخــــتـــطــــاف والــــقـــتل
مـؤكــدة في بــيـان تــلــقـته
الـــــــــــــزمــــــــــــان امـس (ان
ـــبــاشــرة الــتـــهــديــدات ا
ــــبــــاشــــرة قـــد وغــــيـــر ا
وصـلتـنا ولـم نكـترث ولم
نـتـراجع بل زادت هـمـتـنا
واصــرارنــا وتـــضــاعــفت
أعداد الفنانـ العراقي
داخل وخارج الـعراق في
الــــــــســــــــاحــــــــات وزادت
وتــــنـــوعت مــــبـــادراتـــهم
مــــســـرحــــاً وانــــاشــــيـــداً
وافـالمــــــــاً ولــــــــوحــــــــات
وصـارت ساحـة الـتحـرير
مــكـانـا نـحــتـفي فـيه بـكل
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ادانت نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـي
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تــقــيم الــيــوم االحــد دائــرة الــفــنــون
ـوســيـقـيـة مـهــرجـان ورشـة بـغـداد ا
ـوسيـقـية في قـاعة لصـنـاعة اآلالت ا
الـشـهـيـد عـثـمـان الـعـبـيـدي (الـرباط
ســـابــــقــــا) وحتت شــــعــــار (االتــــنـــا
وسيقيـة التقليديـة تطوير لإلنتاج ا

بــــــــهـــــــــويــــــــة
ويـتوا وطنـية)
ـــــــــــــــــدة صــل 
يـــــــــــــومــــــــــــ
وســـيــتـــضــمن
ــــــهــــــرجــــــان ا
افتتاح معرض

اآلالت
ـــوســـيـــقـــيــة ا
ـــقــتـــنــيــات وا
الـــــتــــراثـــــيــــة
وعـزف مــنـفـرد

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت - أعـلـنت
الـــنــجـــمـــة األمـــريــكـــيـــة إيـــغي أزالـــيــا
غـني باليبوي انفصـالهـا عن صديـقهـا ا
كارتي وذلك من خالل صورة نشرتها عبر
صـــفـــحـــتــهـــا اخلـــاصـــة عـــلى أحـــد مـــواقع
الـــتــواصـل اإلجـــتــمـــاعي كـــتـــبت فـــيـــهـــا (أنــا
عزباء).ولكن وبعد فترة وجيزة عادت وأعلنت عن
ندمـهـا لـتـسـرعـها وإعالنـهـا هـذا األمـر الـشـخصي
عـبـر الــسـوشـال مــيـديــا إذ نـشـرت صــورة وكـتـبت
فيها(أنا بـحاجة لتـقد اعتذار. لـيس من شخصيتي
أن أضع كل األفـــعــال الـــتي أمــارســـهــا في حـــيــاتي
اخلاصـة على اإلنـتـرنت ليـعـلق علـيهـا الـعالم شـعرت
بالـضـيق الشـديـد وقمت بـاالنـدفاع ثم شـعـرت بالـندم
على الفور ولكن بعد فـوات األوان للتراجع. احلقيقة
هي أنـني أحـب كـارتي كــثـيــرا وسـأظل دائــمـا لـذا
فـاجلـمـيع يـجب أن يــسـمع اعـتـذاري إلعالن شيء

عام كان يجب أن يظل دائما بيني وبينه فقط).

مــديــرة قـــسم الــتــخــطــيـط والــتــطــويــر اإلداري في الــدار
العـراقـيـة لألزياء حتـدثت في الـنـدوة التـوعـويـة التـثـقيـفـية
الــتي اقـامـتـهــا الـدار لـلـمــوظـفـ حـديــثي الـتـعــيـ فـيـهـا

استعرضت خاللها آلية عمل الدار .

االمـيـرة االردنــيـة تــتـراس مــهـرجـان عــمـان الــسـيــنـمـائي
قبل الدولي بـدورته االولى الذي ينطلق منتصف نيسان ا

ويضيف صناع السينما في الوطن العربي والعالم.

ـــاضي أطـــروحــة الـــبــاحـث الــعـــراقي نـــاقش االربـــعــاء ا
ـوسـومـة (نــصـوص أكـديـة اقـتــصـاديـة غـيـر الـدكـتــوراه ا
ـتــحف الـعـراقي) في قـاعـة اإلدريـسي في مـنـشـورة في ا

كلية اآلداب/ قسم اآلثار بجامعة بغداد .

ـــطــرب الـــلــبــنـــاني طــرح أغـــنــيــته ا
ــنـــفـــردة اجلـــديـــدة (كـــان غـــيــرك ا
أشـطـر) الـتي سـيـصـورهـا بـطـريـقـة
الـــفــيــديــو كـــلــيب. وهي بــالـــلــهــجــةِ
ريخي. اخلليجية من كلمات خالد ا
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مثلة العراقية تشارك في عضوية جلنة حتكيم العروض ا
ـشاركـة في مـسـابقـة جـائـزة الشـيخ سـلـطان بن مـحـمد ا
الـقـاسـمي الفضـل عمـل مسـرحي عـربي ضـمن فـعـالـيات
ـسـرح الــعـربي الـذي يــنـطـلق الـدورة 12 من مـهـرجــان ا

قبل باالردن . الشهر ا

ايغي ازاليا

ومــنــهــا مـــا تــطــور حــتى وصل إلى
ساحـات احملـاكم ومـواقع الـتواصل
اإلجـــتـــمــاعـي. ورصــد مـــوقع الـــفن
والــتي نـتـعــرف عـلــيـهـا في الــسـطـر

التالية:
/ في شهر كانـون الثاني عام 2019
ـصريـة ياسـم مـثلـة ا  إنفـصـلت ا
عبد العزيـز عن زوجها رجل األعمال
محمد حالوة إال أن مـعلومات أكدت
أن عبـدالعـزيز وزوجـها إنفـصال قبل
مثلة عام بعد أن تـزوّج حالوة من ا

صرية ريهام حجاج. ا
مثلة السورية شكران / وإنفصلت ا
ـمثل الـسوري مرجتى عن زوجـها ا
عالء قــــاسم في شـــبـــاط عـــام 2019
ورغم أنّ هـذا االنـفــصـال حـصل قـبل
مدة لـيست بـالـقصـيرة لـكنّ مرجتى
وقـاسـم فـضّال عــدم الـكــشف عن ذلك
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شهد الوسط الفني خالل عام 2019
الـــــــعــــــديـــــــد مـن حــــــاالت الـــــــطالق
واإلنـفـصـال مـنـهـا مـا  في هـدوء

األخبـار والـشائـعـات التي تـضـمنت
أسبابـاً مخـتلفـة لالنفـصال ثم خرج
كل منهما بتصريحاتٍ ضد اآلخر في
أحد البرامج التلفزيونية خالل شهر

لإلعالم أو اإلدالء بـأيـة تـصـريـحـات
صحافـية تـخصّ ذلك.وقد إتفـقا على
اإلنفـصال بـكل ود وإحتـرام متـبادل
بــــعـــيـــداً عن أيـــة مـــشـــاكل وأن مـــا
يجمـعهـما هو عالقـة إحترام مـتبادل

في الوقت احلالي.
مـثلة / وفي آذار عام 2019 أنهت ا
ـصريـة بـسمـة وزوجـها الـسـياسي ا
عـمرو حـمـزاوي إجـراءات طالقـهـما
ـصـريـة في الـواليـات في الـسـفــارة ا
تحدة االمريكية من دون أن يكشف ا
الـطرفـان عن الـسـبب احلـقـيقي وراء

اإلنفصال.
/ وشــــهــــد شــــهــــر آذار عــــام 2019
صري وقوع الطالق ب الفنان ا
أحمد سعد وسمية اخلشاب بعد أن
أثـارت عالقـتهـمـا وزواجـهـمـا اجلدل
لـــشـــهــور. و تـــداول الــكـــثـــيــر من

ــشــاكل رمــضـان 2019 وتــطــورت ا
بينهما حتى وصلت إلى القضاء.

مثلة / وكشفت صحف مصـرية أن ا
ـــصـــريـــة حال شـــيـــحـــة أكـــدت في ا
تـصريـحـات لـهـا في أيـار عام 2019
عـن خــبــر إنــفــصـــالــهــا عن زوجــهــا
الكندي يـوسف هاريسون بـعد أكثر

من  12عاماً من الزواج.
وقـالت إن الــطالق  بـشــكل رسـمي
قبل  5أشهـر مـؤكدةً أنـهـا جتمـعـها
به عالقــة ودٍّ واحــتــرامٍ خــاصــة أنه

والد أبنائها
/ و بعد أشـهر قـليلـة من إرتباطـهما
في تــشـــرين األول عــام 2018 الــذي
مثالن كان مفاجأة للجمهور أعلن ا
صريان أحمد فلوكس وهنا شيحة ا
إنــفـصــالـهــمــا في تـمــوز عـام 2019
ولم يــــكــــشف الــــثــــنــــائـي أســــبـــاب

االنــفـصــال بــعـد قــصــة احلب الـتي
نشأت بيـنهمـا أثناء إشتـراكهما في
تصـوير مـسـلسل نـصيـبي وقسـمتي

.2
/ وبـعــد ان كـانـت قـصــة احلب الـتي
ـمــثــلـة شــيــري عـادل جــمـــــــــــعت ا
ـعــز مـسـعــود وزواجـهـمــا وأيـضـا
ــثـــيــرة طـالقــهـــمــا مـن الــقـــصص ا
لـــلــــجـــدل وبــــعـــد مــــجـــمــــوعـــة من
الشائـعات والتي  نـفيهـا أكثر من
مـــرة إال أن عـــادل حـــســـمت اجلـــدل
اخلــاص بـإنــفــصـالــهــا عن الـداعــيـة
والـبـاحث مـعـز مـسـعـود في آب عـام
2019 بــــتــــأكـــيــــدهــــا عــــلـى وقـــوع
اإلنـفـصال بـيـنـهـما مـنـذ فـتـرة. ولكن
عالقــة الــصــداقـة ال زالت مــســتــمـرة
بيـنهـما بـاإلضافـة إلى عالقة الـعمل

الفني.

ومـقطـوعـات موسـيـقـية لـفـرقة مـنـير
ــايــكــرفــون بـــشــيــر وكــذلك فــقــرة ا

فتوح. ا
ـهـرجـان عـلى تـقد كـمـا سـيرتـكـز ا
النـدوات العـلـميـة في صنـاعة االالت
ــوســـيـــقـــيــة يـــقـــدمــهـــا اســـاتــذة ا

يون مختصون. اكاد
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تتعـرف على أساليب جديدة لتطوير مهارات االتصال
الفعال لديك .

qL(«

ـقبل. تمتع ادي يـتحسن مع بدايـة الشهر ا الوضع ا
هذه الفترة باجنازاتك.

Ê«eO*«

البـد أن تــنـتـبه من فـقـد عــمـلك فـجـأة اال ان األحـوال
قبل تتبدل الشهر ا

—u¦ «

تشعـر بتعب وإرهاق نـتيجـة عدم استقـرارك النفسى
ارسة رياضة . حتتاج إلى 

»dIF «

الـوقت يـحـتاج مـنك الـكـثـيـر من احلـكمـة. وسـيـسـتـقر
ادى رقم احلظ 9. الوضع ا

¡«“u'«

ـشى لتـجـديـد طاقـتك اإليـجابـيـة.يوم عـلـيك بـرياضـة ا
السعد الثالثاء.

”uI «

قد تـشـعر بـأنك ال تـستـطـيع فهم احـتـياجـات شـريكك
فى احلياة.

ÊUÞd «

عـليك أن تـتخلص من االسـتبـداد وأن تتحـلى باللـيونة
فى التعامل مع الغير.

Íb'«

تشعـر بضغوط وعدم استقرار داخلى فاحرص على
عدم الدخول فى مشاحنات.

bÝô«

ـيــزا يــنـال إعــجـاب رؤســائك وتــمـيل تــؤدى عــمال 
دائما للتعلم والتجديد .

Ë«b «

جتنب اتخاذ قرارات مصيرية فى الوقت احلالى يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

عـلـيك االستـفادة من أخـطائك اذ ان ذلك يـعود عـليك
رجوة. بالفائدة ا

 u(«
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ــنـاسب داخل الـكـلــمـات لــهـا مـكــانـهـا ا
الـدوائـر اعــد تـرتــيـبـهــا بـشـكـل صـحـيح
فقودة: لتتمكن من العثور على الكلمة ا
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- اجـــنــاس- الـــســلـــطـــة- لــيف- فــطـــ
السورية  –حسام  –اعتدال  –معادلة
 –الــهــاجـري  –اولــبـرال  –رومـاني –

ديانات  –نيروبي  –فكتوريا  –جياد –
ودائع  –ماعون  –نواة  –مهره  –حليم

 –مأربي  –لورد.
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قدم فنـانون فعالـية بعـنوان (طقوس
التحريـر) في خيمة مـسرح الثورة
في ساحة التحـرير ببغداد التي
تـتــواصل بــتـقــد الـعـروض
ـسـرحـيـة والـسـيـنـمـائـية ا
وجـــســد الـــعــرض الــذي
اخــرجه الــفــنــان مــخــلــد
راسم اجلـمـيـلي مـشـاهـد
يومـيـة من االحتـجـاجات
ــــســــتـــمــــرة في بــــغـــداد ا
واحملافظات من خالل طقوس
مـسـرحـيـة وقـال اجلـمـيـلي لـ ( الـزمان )
(طـقـوسـنــا هـذه هي مـشـاركـة قـدمـنـاهـا
عــلى خـشــبـة خــيـمــة مـســرح الـتــحـريـر
لنؤكـد ان فنانـو العراق مـوقفهم واضح
من التظاهرات السلمية مؤكدين ان تلك
الــتـظـاهــرات هي سـلــمـيـة والــدلـيل هـو
مــانــقــدمه من فــعــالــيــات فــنــيــة مــنــهـا
موسيقية ومسرحية وسينما وتشكيل).
ـسـرحـية ودوره فـيـهـا قـال الـفـنان عن ا
مــحـمـد هــاشم ( طـقــوس الـتــحـريـر هي
حتـيــة الرواح شـهــداء الـعــراق االبـطـال
نــقـدم من خاللـهــا طـقـوســنـا الـشــعـبـيـة

ــتــوارثــة بــاحلــزن والــفــرح وفي هــذه ا
الـطـقــوس نـؤكـد عـلى احــتـجـاجـنـا وكل
ماهـو باطل ونـنادي بـالقـول يكـفي دماء

وقتل وتدمير ونريد ان نبني الوطن ).
ــــمـــــثـــــلــــة اخـالص صــــدام ( وقــــالـت ا
ـسـرحـيـة قـائـمـة عـلى مـعـانـاة عـراقـية ا
ووجع وهم عــراقي مــتـاصـل فـيــنـا مــنـذ
أعـــوام طــويـــلــة ويـــعــالج ايـــضــا رفض
الـهـجـرة من خالل تـسـلـيط الـضوء عـلى
شـابــ احـدهـمـا يـحـب االخـر ومـعـانـاة

كالهـــمــا وكال من مـــوقــعه
يتـحـدث عن ضيـاع الوطن
بـــكــامـــله بــحـــقب زمـــنــيــة
مــــتـــــعــــددة وان دوري في
ـــســرحــيــة فـــان قــضــيــة ا
معكـوسة على الـفتاة التي
تـتـطـلـع الى احلـنـ بـبـلـد
خــال مـن الــقــتـل والــدمــار
والــــفـــســـاد والتــــهـــمـــيش
راة كما حتلم ان لقضيـة ا
يـــكــون لـــهـــا وطن جـــمــيل
والــدعـوة الـى الـبــحث عن
ادمـيــتـنـا الـتي اضــاعـتـهـا
احلــــــروب واخـــــفــــــاقـــــات

عــلى مـايــجــري االن من انـتــهــاكـات في
ساحـــات التظـاهر والقمع للـمتظاهرين

الــســلـمــيــ كـذلك يــجــسـد ارواح
الشـهـداء في كافـة مـحافـظات
الــعــراق ومــنــهم  يــعــاتب
طـريـقـــــــة اسـتـشـهـاده
الن صـــــــــــــــوتــه حـي
ـــــــوت كــــــــونه ال
صـــــــــــــــــــــــــوت

الوطن).

احلـياة الـيـومـية حـتى بـات الـعمـر غـير
مـثل صفاء محسـوم ) ومن جهـته قال ا
سبع ( دوري شـخصـية شـاب يريـد بعد
تـخرجـه ان يكـون حـيـاة مسـتـقـرة وهذا
صعب لعـدم وجود تـعييـنات او درجات
ـسـرحـيـة وظـيـفـيــة اخـرى ) واضـاف (ا
هي عــرض احـتــجـاجي يــسـلط الــضـوء
شاكل التي يعانيها على مجموعة من ا
الشـباب مـنهـا سيـاسيـة واجيـال تسقط
تليهـا اجيال اخرى كـذلك تسلط الضوء
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ـوسيـقي السـوري قدم أمسـية مـوسيـقية غـنائـية بـعنوان ا
انــكــسـارات عــلى مــسـرح الــدرامـا بــداراالســد لـلــثـقــافـة
ــوســـيــقي مع والــفــنـــون تــضـــمــنت مـــراحل مــشـــروعه ا

األصدقاء في جو مشبع باحلاالت اإلنسانية.

حال شيحةياسم عبد العزيز

جـائـزة ينـالـها فـنـان عراقي في اي
مــــــحــــــفل عــــــربـي أو دولي. لــــــكن
اجلــبــنـــاء واذنــابــهم اخلــفــافــيش
امـــتـــدت رصـــاصــــاتـــهم الـــغـــادرة
لــتــحـــاول إســكــات صــوت عــراقي
شــارك في ســاحـة الــتــحـريــر مــنـذ
أيامها األولى لكن عناية الله كانت
معـنـا كمـا هي دوماً مع احلق ومع
. اخــتــرنـا ــضــحـ الــصـادقــ وا
البـقاء والـصمـود مع أبنـاء شعـبنا
في ساحة الـتحرير. اخـترنا بوعي
كـــامل أن نـــقف مع الـــعـــراق الــذي
نحب ونـنتمـي). موضحـة (نقابـتنا
تــشــرفت أن تــكــون قــلــبــا نــابــضـا
للثوار في ساحة التحرير. والفنان
ـعـبّـر الـعـراقي تــشـرف أن يـكــون ا
ـــــضــــــحي فـي هـــــذه الـــــثـــــورة وا

باركة). ا


