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ــغـربي سـعـد جملـرد كل ـطـرب ا فـاجـأ ا
محبيه ومتابعيه عندما أعلن أنه سيدخل
عالم الـسـيـنمـا قـريـباً. فـقـد اشـار جملرد
الى وجود مفاجـأة يتم حتضيـرها حالياً
صري محمد رمضان الذي مثل ا مع ا
قــدم مـــعه أغـــنـــيــة (إنـــســـاي) وحـــقــقت
جناحات كـبيـرة.وقال جملـرد خالل حفله
الذي أحـيـاه بـرفـقـة مـحـمـد رمـضان في
ي:(فــاكــر مــركــز دبي الــتـــجــاري الــعــا
وعــدنــا لــلــجــمــهــور إن شــاء الــله فــيــلم
سـيـنـمـائـي جـديـد يـجـمـعــنـا سـويـاً ويـتم
الــتــحــضــيــر لـه حــالــيــاً).وقــال مــحــمــد
رمضان(إن شاء الـله مع بعض وثقة في
الـله جنـاح).يـذكـر ان الـثـنـائي قـدمـا في
احلفل أغنية (إنساي) وسط تفاعل كبير

من قبل احلضور.
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ـمـثـلـة الـسـوريـة سـوزانـا الـوز فـاجـأت ا
متـابـعـيـهـا بـإعالن زوجـهـا من األسـتاذ
ــعـهــد الــعــالي لــلــغـات فـي دمـشق في ا
مصطفى الشهابي.ونشرت سوزانا عبر
صـفــحـتــهـا اخلــاصــة عـلى أحــد مـواقع
التـواصل اإلجـتـمـاعي صـورة جمـعـتـها
بزوجـها وعـلّقت عـليـها (بـأنهـا تزوجت
مـن دون أي مـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــر حلــــــــــفـل
الــزفـــاف).وكــانت ســـوزانــا قـــد عــقــدت
ـمـثل الـسـوري  طارق خطـوبـتـهـا عـلى ا
عبـدو في عام 2018 قبل أن يـنـفصال.
وشــاركـت في عــام 2018 في بـــطـــولــة
مــــســـلــــسل (الــــواق واق) مـن تـــألــــيف
ـــــدوح حـــــمـــــادة وإخــــــراج الـــــلـــــيث
حجـو.كـمـا شاركـت سوزانـا في الـعـديد
من ورشات الـعمل في سـوريا ومـوسكو
وإيطاليـا ولبنـان إضافة الى مشـاركتها
ـعـهـد الـعــالي لـلـمـوسـيـقى في كـورال ا
ركز والعديد من حفالت األوبرا في ا

الثقافي الروسي وغيرها.
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الـطـبــيب الـعــراقي الـرائــد كـرمه وزيــر الـصـحــة والـبــيـئـة
اضي بـفعالـية اقـيمت في صادق جـعفـر عالوي االثنـ ا
مستـشفى العلوم الـعصبية سـابقا التي تغـير اسمها الى

مستشفى الدكتور سعد الوتري للعلوم العصبية.
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مـثـلـة السـوريـة انـضـمت لقـائـمـة أبـطال مـسـلـسل سوق ا
احلريـر (سوق النـسوان سابـقاً) وسـوف تؤدي شخـصية

ال. ة  اخراج األخوين بسام و مؤمن ا كر
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كـــان آخــر أعــمــالــهـــا اجلــزء الــثــاني من
مـســلـسل كـيــد الـنـســا مع اخملـرج أحـمـد
البدري والذي عُـرِضَ منذ ست سنوات.و
الـــعـــمل مــأخـــوذ من فـــورمــات أمـــريــكي
كـــومـــيــــدي من إنــــتـــاج شـــركــــة ديـــزني
وســيــظـــهــر فـــيه الــعـــديــد من الـــنــجــوم

كضيوف شرف خالل احللقات. 
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مـثـلـتان نـاديـة اجلـندي ونـبـيـلة تـعـود ا
عــبـيــد إلى الـدرامــا في مـســلـسـل جـديـد
يحـمل اسـماً مـؤقـتاً هـو نـساء من ذهب
ـدة أربع سنـوات منذ بعـد غياب األولى 
ــسـلـسـل أسـرار مع اخملـرج إطاللــتـهـا 
وائل فهـمي عـبد احلـميـد والثـانيـة التي

صغيرات وفورد ضد فيراري.
وتـــــــرشح ضـــــــمن فـــــــئــــــة أفـــــــضل
ــثل:جـواكــ فـيــنـيــكس عن فــيـلم
(اجلـــوكــر) وآدم درايـــفـــر عن فـــيــلم
(حــــكـــايــــة زواج) ولـــيــــونـــاردو دي
كـــابـــريـــو  عن فـــيـــلم (ذات مـــرة في
هولـيوود) وأنـتونـيو بـانديراس عن
فــــيـــلم (األلـم واجملـــد) وجـــونـــاثـــان
بـرايس عن فـيــلم (الـبـابـاوان).فـيـمـا
ضـــمت تـــرشـــيـــحـــات فـــئـــة أفـــضل
ثلة:رينيه زليغر عن فيلم (جودي)
وتـشارلـيـز ثـيـرون عن فيـلم (قـنـبـلة)
وسـكـارلــيت جـوهـانــسـون عن فـيـلم

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أعلنت
في مديـنـة لوس أجنـلوس األمـريكـية
القـائمـة الكـاملـة للـمرشـح جلـوائز
األوســــكـــار.ونـــال فـــيـــلم (اجلـــوكـــر)
احلصة األكبر من الترشيحات وذلك
رتـبـة الثـانـية بـ 11تـرشيـحـا.وفي ا
جــاءت أفالم (األيــرلــنــدي) و(1917)
و(ذات مـــــرة في هــــولـــــيــــوود) وذلك
بعشرة ترشيحـات لكل منها.ففي فئة
أفـــــضـل فـــــيـــــلـم تـــــرشـــــحـت االفالم
الــتــالــيــيــة:ذات مــرة في هــولــيـوود
1917 حـكـايـة الـطُــفـيـلي األيـرلــنـدي
نـساء اجلـوكـر زواج األرنب جـوجـو

(قــصــة زواج) وســيــرشـا رونــان عن
فـيــلم (نـسـاء صــغـيـرات) وسـيــنـثـيـا
إرفـــيــو عن فـــيــلم (هـــاريت).وضــمن
أفـــــضـل مــــــخـــــرج تــــــرشح:مــــــارتن
سـكـورسـيــزي عن فـيـلم (األيـرلـنـدي)
وبونغ جـون هو عن فيـلم (الطُـفيلي)
وكـوانـ تـارانــتـيـنـو عن فـيـلم (ذات
مرة فـي هولـيـوود) وسام مـيـندز عن
فيلم (1917) وتود فيليبس عن فيلم

(اجلوكر). 
ــثــلــة مــســاعـدة وفي فــئــة أفــضل 
ترشحت:لـورا ديرن عن فيـلم (حكاية
زواج) ومـــــارغـــــو روبـي عن فـــــيـــــلم
(قــنـــبــلــة) وفــلــورنـس بف عن فــيــلم
(نـــســاء صـــغـــيـــرات) وســـكـــارلـــيت
جـــوهــــانـــســــون عن فــــيــــلم (األرنب
جــوجـــو) وكــاثي بــايــتـس عن فــيــلم
(ريــتـــشــارد جــول). وضـــمت أفــضل
ـثل مـسـاعـد:بـراد بـيت - عن فـيـلم
(ذات مــــــرة في هــــــولــــــيــــــوود) وأل
باتـشينـو عن فيـلم (األيرلـندي) وجو
بـيــشي عن فـيــلم (األيـرلــنـدي) وتـوم
هــانـكس  عن فــيـلـم (يـوم جــمـيل في
اجلوار) وأنتـوني هوبـكنـز  عن فيلم

(الباباوان).
وتــرشـحت االفـالم الـتــالـيــة في فــئـة

البـاحث االردني قـدم امس الثالثـاء وبدعـوة من اجلـمعـية
الـفلـسفـيـة األردنيـة محـاضـرة بعـنوان (االنـفـجار الـكوني
العظـيم أم التطور الكوني/ في ضوء جائزة نوبل للفيزياء

للعام 2019).

الـشــاعـر االردني ضـيــفه االثـنـ بـيـت الـثـقـافــة والـفـنـون
وجمعية سماء مع الشاعرة بتور القال في أمسية ادارتها

األديبة نعمات العزة وذلك في مقر البيت بعمان.

رئــيــســة مــؤســســة صــنــدوق دعم
ـــــــرأة فـي الـــــــشـــــــرق الــــــــوسط ا
أستقـبلها عمـيد كلية بـغداد للعلوم
االقتـصاديـة اجلامعـة لبـنان هاتف
الشـامي و خالل اللـقاء منـاقشة
ـرحلـة الـراهـنة دور الشـبـاب في ا
وامـكانـية مـساعـدتهم لـتمـكيـنهم من الـناحـية االقـتصـادية

واالجتماعية.

ـقــيم في الــعـاصــمـة الـشــخـصــيـة الــوطــنـيــة الـعــراقـيــة ا
الفرنـسية بـاريس نعته االوسـاط السياسـية واالجتـماعية

وت عن 94 عاما. بعد ان غيبه ا
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ي الـعراقي تـلـقى الـتعـازي من االوسـاط الـعلـمـية االكـاد
سائـلـ الـله ان يسـكـنه فـسيح واالجـتمـاعـيـة بوفـاة أخـيه

جناته.

شاكيرا

والــتــظــاهـرات الــســلــمــيـة الــتي في
هرجان الى ضوئها  تأجـيل هذا ا
اشــعــار آخـــر وعــلى هــامش الــدورة
ـسرح الـثانـيـة عشـرة من مـهرجـان ا
نـعقدة حالـيا في عمان من العربي ا
10 لـغـاية 2020/1/16 واالجـتـماع
التـشاوري الذي انـعقـد مع مجـموعة
سرحي العراقي فقد  عقد من ا
اجتماع مـهم مع االم العام لـلهيئة
العـربية لـلمـسرح اسمـاعيل عـبدالله
ـهـرجـانـات في ـعـيـتـه مـسـؤول ا و

الهيئة احلسن النفالي ).موضحا(
االتـــفـــاق عــلـى عــقـــده بـــ احلــادي
والــــعــــشـــريـن ولــــغــــايـــة الــــســــابع
ـقــبل وبـنـفس والـعــشـرين من آذار ا
ـتــفق عـلـيـهـا بـ الـهـيـئـة االلـيـات ا
ونقـابة الفـنان مـع احتفـاظ العراق
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اعلنت نـقابة الفـنان الـعراقي انه
ــؤمـل عــقــد مــهــرجــان الــعـراق من ا
الوطني للمـسرح احلادي والعشرين
ولـغايـة الـسـابع والـعـشرين من آذار
ـــقــبل بــعــد ان  تـــأجــيــله الــعــام ا
ــنـــصـــرم لـــتـــزامــنـه مع الـــظــروف ا
ــــرافــــقــــة لـــــلــــحــــراك الــــشــــعــــبي ا
والــتـظــاهـرات الــسـلــمـيــة. واشـارت
النقـابة في بيـان انه (وفقاً إللـتزامنا
القانـوني وتوقيـعنا إلتـفاقيـة تعاون
مع الـهـيـئــة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح ومع
ـهـرجان مـؤسـسـات عـراقـيـة داعـمـة 
الـــعــراق الــوطــني لـــلــمــســرح الــذي
تنـظمه نـقابـتنـا بشـراكة نـفتـخر بـها
مـع وزارة الــثــقــافــة والــتــزامــاً مــنــا
ـوقـفـنا الـوطـني مع أبـنـاء شـعـبـنا

االولى منه الى العـام احلالي بسبب
ـؤمل عقدها الظروف الـراهنة ومن ا
في اخلامس من شهر تشرين الثاني

بـعـقـد الــدورة الـثـانـيـة من مـهـرجـان
الـعـراق الوطـني لـلـمـسـرح في الـعام
احلالي 2020 بسبب تـأجيل الدورة

2020 أيــضــا .كــمــا  الــتــداول في
ـــســرح عـــقـــد دورة من مـــهـــرجـــان ا
العربي الـذي تنظمه الـهيئة الـعربية
في عـواصـم الـدول الـعــربـيـة وجـرى
االتـــفــاق عـــلى عــقـــد الــدورة 15 في
الـــعــام 2023 في بـــغـــداد بــنـــاء عل
ـغرب لـعقـد الدورة الـثالـثة اختـيار ا
عـــشــرة فــيـــهــا عــام 2021 والـدورة
الـــرابــعــة عـــشــرة في الـــكــويت عــام

.(2022
 ومـــثـل اجلـــانب الـــعـــراقي في هـــذا
االجتـماع نـقيب الـفنـان الـعراقـي
جـــبــار جـــودي و مـــديــر عـــام دائــرة
ــســرح احــمـد حــسن الــســيــنــمــا وا
مــوسى و مــديــر مــهــرجــان الــعــراق
الوطـني لـلمـسـرح حا عـودة وعدد

. عني من ا

أفـضل فيـلم بـلغـة أجـنبـيـة:الطُـفـيلي
(كوريا اجلنوبية) و

األلم واجملـد (إســبـانـيــا) والـبـؤسـاء
(فـرنـسـا) وأرض الــعـسل (مـقـدونـيـا
ــــســـيح الــــشـــمــــالـــيــــة) وجـــســــد ا
(بـــولــــنــــدا).وضــــمت فــــئـــة أفــــضل
مــــوســــيـــقـى تــــصــــويــــريـــة: 1917
اجلـوكـر نـسـاء صـغـيـرات  حـكـايـة
زواج وحرب النجـوم: صعود سكاي
ووكر. وضمن فئة أفضل فيلم رسوم
مــــــتـــــحــــــركــــــة تــــــرشـــــحـت االفالم
التالية:قصة لعبة  4وكالوس وكيف
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شــارك الــطــرف الــثــاني بــاألفــكــار حــول حــســابــاتك
. ستحقة. يوم السعد االثن ا

qL(«

ــواجـــهــتك هـــو شــخص شـــجــاع في من يـــخــاطـــر 
احلقيقة. فإرادتك من حديد.

Ê«eO*«

ال تـتخـذ أيّ قـرار على صـعيـد الـعمل مـهم في الوقت
الراهن. 

—u¦ «

همة بـدالً من االنغماس  حاول تنـمية بعض الـروابط ا
ادية . في حياتك االجتماعية و ا

»dIF «

نـبّـهـات و العـمل في تـطـور مـستـمـر .يوم ابـتـعـد عن ا
السعد االربعاء.

¡«“u'«

ال تنـظر إلى الوراء وابعـد مخاوف الوحدة ,فلديك من
يحبك .رقم احلظ.2

”uI «

عـلــيك ان تــتـرك االمــور تــسـيــر كــمـا هـي ألن الـتــيـار
احلالي معك .

ÊUÞd «

كن أن يجاريك أحد. أنت تتحـرّك بسرعة كبـيرة ال 
فقط انطلق إلى األمام.

Íb'«

ألوف ح تـخطط لقضاء  فكّر بـطريقة اخلـروج عن ا
امسية رمضانية مع االقرباء.

bÝô«

ال حتب أن تـخـبـر رئـيــسك في الـعـمل أو زوجـتك إلى
النك تكره سلطة االستجواب . أين تذهب

Ë«b «

حـاول إلقـاء نظـرة أقرب. سـتجـد في األعمـاق قضـايا
ا تبدو عليه على السطح.  أعمق 

¡«—cF «

حتب االنطالق دون أيـة قيود  لكن عـليك أن ال تبالغ 
. بذلك كثيراً

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
منهـا مقسم الى  9 خانات
هـدف هـذه الـلـعـبـة صـغـيـرة
مـلء اخلــــانـــــات بــــاالرقــــام
الالزمـة من  1الى 9 شرط
عـدم تـكـرار الـرقم اكـثر من
مـــرة واحـــدة في كل مـــربع
كــبـــيـــر وفي كل خـط افــقي

وعمودي.

طـالب دكتـوراه الـسوري في جـامـعة كـازان لـلتـكـنولـوجـيا
الـروســيـة نـال جــائــــــــــزة أفــضل ابـتـكــار في مـســابـقـة
أفـضل 50 فـكرة مـبـتـكـرة في الـتـكـنولـوجـيـا واالقـتـصاد
والتـعليم واجملـتمع التي أقـيمت في مـدينة كـازان وتنافس

فيها آالف الطلبة والباحث ن من روسيا وخارجها.

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - بــعـد
 10سنوات من عالقتهما العاطفية
والـتي رزقـا خاللـهـا بـطـفـلـ إال أن
ـية شـاكيرا والعب كرة غنـية الـعا ا
القـدم الشـهيـر جيـرارد بيـكيه غـير
.وعن هــذا مــتــزوجــ رســـمــيــاً
وضـوع حتدثـت شاكـيرا ا
كـاشـفـةً عن الـسـبب في
مــقـــابــلـــة مع بـــرنــامج
(60 دقـيــقــة) قــائــلـة:
(بـصـراحـة أنـا أخـاف
بشكل فظيع من الزواج ال أريده
أن يرى فّي زوجــــــة األفضــــل
فتـاة عـشـيـقة  –الثـمـرة احملـرمة
أريد أن أبـقـيه في حـالة جـيـدة لكي
ـكن ويعتـمد على يفهم أن كل شيء 

سلوكه). 
ومن ناحـية أخـرى كانت كـشفت الـنجـمة
الكولومـبية شاكـيرا من أصول لبـنانية (أن
األزمــة الــتي تـــعــرضت لــهــا فـي أحــبــالــهــا
الـصـوتـيـة والـتي فـقـدت عـلى إثـرهـا صـوتـهـا
مــؤقــتــاً قـــبل عــامــ كــانـت أســوأ حلــظــة في

حياتها وأثرت على نفسيتها كثيرا).
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ـتـحف الــبـغـدادي مـؤخـرا اسـتــذكـر ا
ــبـدعــة وقـال الــفـنـان رمــوز الـغــنـاء ا
مــكــصــد احلــلي لـ ( الــزمــان ) (نــحن
ـتــحف الــبــغـدادي عــقــدنـا اعــضــاء ا
الـــعــــزم عــــلى اعــــادة احـــيــــاء روائع
االطوار الغـنائيـة العراقـية والتـراثية
وبـاصـوات شبـابـيـة الـتي اكتـشـفـتـها
ـــطـــربـــ الـــفـــرقــــة وتـــضم كـــبــــار ا
والـــعــازفــ ومن خالل فـــعــالــيــاتــنــا
االسبـوعية وجـدت ميال شـديدا جليل
ـتتـبع لالغـاني التـراثـية و الـشبـاب ا
احـــيت الـــفــرقــة مـــؤخــرا اصـــبــوحــة
ـطــرب يـوسف غــنـائــيــة ادى فـيــهــا ا
الــربـــيـــعي مـــجـــمـــوعـــة من االغـــاني
الريفـية لـلمطـرب الراحل داخل حسن
ـطـرب الــشـاب سـامـر االسـمـر وقـدم ا

ــقـام الـعـراقي مـجـمــوعـة من اغـاني ا
وهي فـرصـة نـادرة لـلـشـبـاب وفـرتـهـا
ـتـحـف البـراز مـواهــبـهم لــهم فـرقــة ا
طرب الشاب عماد الرماحي وشارك ا
ــطـرب وادى مــجــمــوعــة من اغــاني ا
الـرائــد يـاس خــضـر ومن جــهـته قـدم
ــطـــرب الـــشــاب ســـعـــدي الــعـــطــار ا
ـطــرب الـرائـد مـجــمـوعم من اغــاني ا
قــحــطــان الــعــطــار ) واضـاف احلــلي
تـحف التي اتـاحت لنا (نشـكر فرقـة ا
هــذه الـفــرصــة لـغــرض تـقــد الـوان
الـغـنـاء الـعـراقي  امـا عـلى الـصـعـيد
الــــشــــخــــصي كــــانت لـي مــــشــــاركـــة
ـطـرب الراحل فـؤاد سالم هـرجان ا
ـمـيز ( ـطـرب الـشـاب كـرار ا ),وقـال ا
ـطربـ حس تاثـرت في بدايـاتي با
الـبـصـري وصـبـاح اخلـيـاط وشـاركت

ـتـحف بــتـقـد اغــنـيـة في فــعـالـيــة ا
حايرة).

ـطرب فـاضل احلـن وشارك ايـضـا ا
وقــدم اغـــاني الــراحـل ريــاض احــمــد
ومنـهـا اغنـية احـبك لـيش وشارك في
االصـبــوحـة الـتـي حـضـرهــا جـمـهـور
الــنـخــبـة وعــشــاق االغـنــيـة الــعـراقي
طـرب مهـدي القـيسي وقـدم عدد من ا
ــطــرب ريــاض احـمــد . وعن اغــاني ا
ـتــحف الــبـغــدادي اكـد جــديـدفــرقــة ا
ــــطـــرب مـــكـــصـــد احلـــلي عـــلى (ان ا
االســتــعـدادت جتــري االن الســتــذكـار
ـطـرب الـراحل سـعـدي احلـلي حـيث ا
ســنـقــدم عــدد من اغـانــيه وبــاصـوات
شبابـية وسـنستـضيف حفـيد الراحل
طـرب ذوالفـقار خـالد وايـضا سـيتم ا
ــطــربــ الــشــبــاب تــكــر عــدد من ا

والرواد)  مؤكدا(يبقى
تــمــســكي بــالــفــرقــة
الـــــتي ســـــاهــــمت
بـتـاسـيـسـهـا رغم
احــــالــــتـي عــــلى
الــتـــقــاعــد القــدم
الـــــفــــعــــالــــيــــات
ــــهـــرجــــانـــات وا
الفـنيـة التي تـمتع
اجلــــــــمـــــــــهــــــــور
وسـجـلت مـؤخـرا
انـشــودة وطـنــيـة
بـعـنــوان عـجـيـبه
يـــاوطن كـــلـــمــات
الـشــاعـر ســعـدون
قـــــــاسـم واحلـــــــان

كاظم فندي ).

تـواجـدهـمـا عـلى أحـد الـشـواطئ
وهمـا يقـبالن بـعضـهمـا. وكانت
داف قـد أقـامت مـؤخراً مـراسم
زواجها في مـنزلـها في لوس
ـتحدة أجنلـوس بالـواليات ا
األمـريـكـيـة وذلك في أجـواء
رومانسـية وحـضره عدد من
ـقـرب إضـافة أصدقـائـها ا

إلى بعض أفراد عائلتها.

{ لـوس اجنـلــوس- وكـاالت- أنـهت
النجمة هيالري داف وزوجها ماثيو
كـوما رحـلـة شـهـر الـعـسل ونـشرت
داف عـبـر صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى
أحـد مــواقع الـتـواصل اإلجــتـمـاعي
صـــــورة لـــــهـــــا مع زوجـــــهـــــا خالل
ـوقع ــطـار وفـقــا  تــواجـدهـمــا في ا
الـــفـن. كــــمــــا نــــشــــرت داف صـــوراً
رومــــانــــســـــيــــة مع زوجـــــهــــا خالل
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تــــــــدرب
تـــنــيـــنك:
الـــــــعــــــــالم
اخلـــــــــــــــــــفـي
والـــــــــــــــــــرابـط
ــفـقــود وفــقـدت ا
جـــســـدي.وضـــمت
فــــئـــة أفـــضـل فـــيـــلم
وثــــــائـــــــقـي:حـــــــافــــــة
ــقـراطـيــة ومـصـنع الـد
أمـــــريـــــكي وإلـى ســـــامــــا

وأرض الـــعـــسل والـــكـــهف.


