
 لـن تــعــاني هــذا الـــشــهــر من مــعـــاكــســات صــعــبــة
ثابرة وتكرار احملاوالت. وباستطاعتك ا
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سـوف حترز تـقدم كـبيـر في أهدافك إذا كـنت مبـتكر.
يوم السعد االربعاء.
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تـــفـــرح الكــثـــر من اجنــاز فـــضال عـــلى الـــكــثـــيــر من
توقعة. األحداث غير ا
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تـتغـلب عـلى جـمـيع العـوائق مع نـهج إيـجـابي.وسوف
تكون أقوى .
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 بذل اجلـهد االيـجابي يسـاعدك عـلى حتويل أحالمك
الى حقيقة.
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ــادي إذا نـــظــرت لألمــور  أنت من يــحـــدد وضــعك ا
بعمق وذكاء .
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 احلـياة العـاطفـية اجمـاال مسـتقرة لـكن علـيك مراعاة
الظروف الصحية.
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تـتـعـامل مع الـواقـع بـعـقالنـيـة وتــسـتـفـاد من الـفـرص
الية والعملية التي جتدها أمامك. ا
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ـعـطيـات لـصاحلك وحتـسن مـعظم تغـيـر الكـثـير من ا
عالقاتك الشخصية .رقم احلظ.9
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ادية في االشهر يحـصل حتسن ملحوظ في أمـورك ا
االولى من .2020
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 ال بـد مـن اتـخـاذ قــرار بـشــأن أولـويـاتـك في احلـيـاة
وتركز انتباهك على سبل حتقيقها. 
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ـسـتـوى الـذي وصـلت  تـكــون شـديـد احلـرص عـلى ا
. إليه.يوم السعد االثن
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عرضت مساء يومي االثن والثالثاء
ــاضـيــ وبـرعــايــة  وزيـر الــثـقــافـة ا
والـــســـيـــاحـــة واالثـــار عـــبـــد االمـــيــر
احلمداني مـسرحية (حـن حار) على
خـــشــبــة مـــســرح الــرافـــدين وهي من
تـاليف واخـراج الفـنان جـواد االسدي
ــسـرح من الــذي يـعــود الى خــشـبــة ا
خالل عـرض مسـرحيـته اجلديـدة هذه
: مــنـاضل ــمـثــلـ وهي من بــطـولــة ا
داود واالء جنـم وامـــــــــ مـــــــــقـــــــــداد
والـعـرض من انـتـاج الـفرقـة الـوطـنـية

للتمثيل .
وعن العـمل حتدث االسـدي لـ(الزمان)
قائال (حنـ حار هي مـعاودة نهوض
ـسـرح الـعـراقي مـلـحـمي يـعــيـد الق ا
الى سـابق عـهـده  وهي تـعـيـد كـتـابة
ـسرح االنـسـان الـعراقي احلـر حـنـ 
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عـراقـي يـضـيئ انـوار مـسـرح الـشـعب
ـســرح الــعـراقي ) الـذي كــتــبه رواد ا
واضاف ( العرض يجسد قصة مبنية
عـلـى حـنـ عــال لـكــثـيــر من االشـيـاء
بـطــابع رومـانـسي درامي اليـخـلـو من
ـفـاجـئـات ويـتـضـمن رسـائل كـثـيـرة ا
ب السطور في هذا البلد الذي يحلم
بـالـضــوء). مـوضـحـا ان (مــسـرحـيـته
هـذه تـذهب الى مــسـالـة الــعالقـة بـ
ـــشـــاعــر الـــتي زوجـــ وطـــبــيـــعـــة ا
يحمالنها لبعضهـما بعضا وتقلباتها
مع مــــــرور الـــــــزمن والــــــتــــــحــــــوالت
السياسية واالجتماعية من حولهما).
ـمـثـل مـنـاضل ـســرحـيـة قــال ا وعن ا
ـــســـرحــــيـــة فـــنـــان داود (دوري فـي ا
تـشكـيلي مـتـزوج من مطـربة مـتقـاعدة
يـعــيـشــان في ظل ظــروف صـعــبـة من
خالل حــيـاة اجــتـمــاعـيــة وسـيــاسـيـة
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سرحي eOL²∫  اإلحتفاء بأسرة (حن حار) في ختام العرض ا  qLŽ

{ لـنـدن (أ ف ب) - تـوفي مـنـسق االسـطـوانـات
الــبـريــطـانـي الـشــهـيــر أنــدي ويـذرال الــذي أنـتج
ل ـاديليـكا" لفـرقة "برا خـصوصـا أغنيـة "سكر
" االثــنــ عن  56عــامـــا بـــعــد إصـــابــته ســكــر
بانـسداد رئوي وفق مـا أعلن وكالء أعـماله.وقال
بيان صـادر عن وكالـة العالقـات العامـة اخلاصة
ستـشفى لكن لالسف جتلط به (كان يـعالج في ا
الــــــدم في قــــــلــــــبـه. وفــــــاته كــــــانـت ســــــريــــــعـــــة
وهـادئـة).وأضـاف (عـائـلتـه وأصـدقـاؤه يـشـعرون
بـــحـــزن كــبـــيـــر لـــوفـــاته ويـــحـــتـــاجـــون إلى وقت

الستجماع أفكارهم). 
واشـتــهــر ويــذرال بــعــد إعــادة تــوزيــعه أغــنــيـات
" بـأغـنـيـة ل سـكـر نـاجـحـة لـفـرق أبـرزهــا "بـرا
"لوديد" و"هـاليلويا" لفرقة "هابي مونديز" و"وورلد
إن مــوشن" لـــفــرقـــة "نــيـــو أوردر" الــتي أنـــتــجت
خـصـيـصـا كـجزء مـن حمـلـة بـطـولـة كـأس الـعالم
لـكـرة القـدم في إنـكلـترا الـعام  1990وقـالت "نيو
أوردر" (إن الـفــرقـة "حــزيـنــة جـدا" لــسـمــاع هـذا
اخلـبـر) فـيـمـا أضـاف عازف الـغـيـتـار بـيـتـر هوك
"كان رجال لطيفا ودائما كان يشاركنا الكثير من
كــلــمــات احلــكــمــة".ووصــفه "مــيــنــيــســتـري أوف
رقص الـشهـيـر الذي افـتتح في 1991 سـاونـد" ا
في لـنـدن بــأنه "سـيـد مــهـنـته".وأشــارت الـوكـالـة
ـســؤولـة عن أعــمـالـه إلى أن تـفــاصـيل جــنـازته ا

ناسب". "ستصدر في الوقت ا

{ سول  –وكاالت - قـال بوجن جون-
هـو مـخـرج الـفـيـلم الـكـوري اجلـنوبي
طــفـــيــلي (بــاراســايـت) احلــائــز عــلى
ـساواة جـائزة أوسـكـار ( إن انعـدام ا
الـصـارخ ب عـائـلتـ كـوريتـ يدور
ـا أثــار شـعـورا الــفـيـلـم حـولــهـمــا ر
شاهدين لكنه كان بعدم الراحة لدى ا
”الـســبــيل الــوحــيـد “لــكـشـف الـواقع
الــقــاسي). وفــاز الــفــيــلم الــذي يــدور
حول قصـة عائلـة بارك الثريـة وعائلة
كـيم الفـقيـرة بـجائـزة أوسكـار ألفضل
فـيــلم هـذا الــعـام لــيـصـبـح أول فـيـلم
نـاطق بـغـيـر اإلنــكـلـيـزيـة يـفـوز بـهـذه
اجلــائــزة إضــافـــة إلى ثالث جــوائــز
أخـرى. لـكـنه أثـار جـدال بـشـأن تـنامي
الـــفــوارق الــطـــبــقــيــة فـي رابع أكــبــر

اقــتـصــاد آسـيــوي. وقـال بـوجن خالل
اضي مؤتـمر صـحفي عـقد االربـعاء ا
مع طـــــاقم الــــفـــــيــــلم فـي ســــول (قــــد
تشعـرون بعدم الراحـة وتكرهون هذه
ـــشـــاهـــدة لــكـــنـــني لم أكـن أريــد أن ا
أجــمــلــهــا). وأضــاف (أردت أن أكــون
ــسـتــطــاع بــشــأن هـذا صــادقــا قــدر ا
ـسـاواة... كـان هذا الـعـصر مـن عدم ا
ـكن لـهذا ـسـار الـوحـيـد الـذي  هـو ا
الــفــيــلم أن يــســلـكـه).وقـال بــوجن إنه
) وصف (يــعــمل اآلن فـي مــشــروعــ
أحــدهــمـا (بــأنه مــقــتــبس عن واقــعـة
مـخـيـفة “في سـول بـيـنـمـا سـيـتـولى ”
مــسـؤولــيــة إنـتــاج مـســلــسل قـصــيـر
مأخوذ من فيلم باراسايت على شبكة

هوم بوكس أوفيس).

ـسرحـية (من جـديد حتـتفي دائـرتنا ا
بـاخملــرج جـواد االســدي عـبــر عـرضه
االبـــداعي حـــنــ حـــار بــعـــد جتــارب
ـسـرحي الـشـديد ـشـروعه ا مـتـنـوعـة 
ــعـايـيـر الـتــجـذر عـراقـيــا وعـربـيـا و

انسانية اصيلة).
واشــار الـنــاقـد يـوسـف رشـيـد الى ان
ـسـرحـيـة بـواقعـهـا تـكـشف بـعـدين (ا
تـنـطــلق مـنـهـمـا لــتـؤكـد بـعـدا جـديـدا
االول يـــرتـــبط بـــعـالقــة اجملـــتـــمع
والــثـانـي بـعــد ذاتـي يـخــتص
بــحـالـة مــعـيــنـة لـلــشـخــصـيـة
الــفــاعـــلــة الــتي كــانت تــقــود
وحتــرض بـطـريـقــة مـتـوازنـة
جتـــعـــلـــنــــا نـــحـــاكم هـــذه
الـشـخـصـيـات بـوصـفـها

شخصية واحدة).
ــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة - ا

وحـــروب وآخــر مـــايــحـــلــمـــان به هــو
ساحة التحرير وسط بغداد).

ــمــثــلـــة االء جنم (فــلــســفــة  وقـــالت ا
الــعـــرض تـــتــنـــاول تـــصــدع احلـــيــاة
الـزوجيـة بـسبب تـاثـير االحـداث التي
ـر بـهـا الـبـلد وتـاثـيـرهـا عـلى توازن
ـــســــتـــقـــبل الـــعالقــــة واخلـــوف من ا
ـوسـيـقـي ام اجملـهـول ).فـيـمـا قـال ا
ـــــوســـــيـــــقى مـــــقـــــداد الـــــذي وضع ا
الـــتـــصـــويـــريـــة لـــلـــعـــمل ( دوري في
ـســرحـيـة مــؤلف مـوســيـقي وعـازف ا
وجـزء مـن بـنـية الـعـمـل والقـصـة عـلى
ـثل حـاضـر بـشـخـصـية حـد سـواء و
لــــــهــــــا اسـم وفــــــعـل ونص لــــــغــــــوي

وموسيقي).
وقــال مـــديــر عـــام دائــرة الـــســيـــنــمــا
ي احـــمـــد حـــسن ـــســــرح االكـــاد وا
مــــوسى في كــــلـــمــــة له عــــنـــد عـــرض

سينوغرافـيا جواد االسدي  االضاءة
عـــبـــاس قـــاسم  الـــديـــكـــور مـــحـــمــد
مكـياج الـنـقاش الـصـوت كـامل تـتر  ,
ـسرحـيـة حـيدر نـدى طـالب  االدارة ا
ـصـمم اخلـيـاط  فـريق االعالم فـؤاد ا

وعالء عباس.
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ي الـعراقي نال مـوافقة اجملـلة العـراقية لـلعلوم االكاد
االقتـصادية على نـشر بحثه (الـتأثيرات الـسياسية في
اســتـدامــة الــدين الــعـام فـي مـوازنــة الــعـراق  2019 )
قبلة الستيفائه الشروط العلمية. ضمن اعداد اجمللة ا
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ـطـرب العـراقي تـلـقى امـنـيات ا
الــــفــــنـــانــــ وعــــشـــاق صــــوته
بـالصحـة الدائمـة بعـد خضوعه

لعميلة في احدى عينية.
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الشـاعرة العراقـية تلقت دعـوة من مؤسسة كالويز في
السـليمانية للمشاركة في مـلتقى الشاعر مظفر النواب

قبل. الذي ينطلق صباح السبت ا
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الـتــشـكـيـلي االردني افـتـتح امس الـثالثـاء في كـالـيـري
ـعنون (جنات عدن) قدم بنك الـقاهرة عمان معرضه ا
فـيه مـجـمـوعـة مـن االعـمـال مـزج فـيـهـا مـا بـ احلرف

والتكوين الفني بالوان مائية على ورق.
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ه من قبل مركز االعالمي العراقي تلقى التهاني لتكر
الدراسـات االستراتـيجيـة والدوليـة عن مجمل مـسيرته

االعالمية.
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ـغـربي كـشـف عن بـوسـتـر أغــنـيـته اجلـديـدة ـطــرب ا ا
(آسـف حـبــيـبي) وجتــمـعـه بـفــرقـة مــجـمــوعـة الــفـنــايـر
قبل. غربية مشيراً إلى أنه سيصدرها يوم األحد ا ا
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غـتربة تـلقت و الفـنان سمـر قحطان طـربة العـراقية ا ا
نـاسبة خـطوبتـهما مـتمنـ لهمـا حياة هـانئة التهـاني 

سعيدة.
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ـيـة االردنـيـة الـقت مـحـاضـرة بـعـنـوان (الـتعـلم االكـاد
احلــواري مــقـابل الــتــعـلـم الـبــنـكـي في فـلــســفـة بــاولـو

فريري) ضمن ملتقى الثالثاء.
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أنه مارس مـداعبة فـموية قـسرية مـعها
في الـعام  2006 ويـنفي وايـنـستـ ما
وجه إلــيه من اتـهـامـات مـؤكـدا أن هـذه
الـعـالقـات حـصـلت بـالـتـراضي.لـكن في
هـاتـ احلـالـتـ بـدا مـفـهـوم الـرضـاء
ـا هو عـلـيه في غـالـبـية مـبهـمـا أكـثـر 
مـحـاكـمـات االعـتـداءات اجلـنـسـيـة.فـقـد
ــرأتـان خالل احملــاكـمــة انـهــمـا أقـرت ا
اقامتـا عالقة جنسـية واحدة على األقل
بالتـراضي مع واينستـ بعد االعتداء
ـــفـــتــــرض.وأشـــارت روتــــونـــو خالل ا
مـرافـعــتـهـا إلى الـرسـائـل اإللـكـتـرونـيـة
والــهــاتـفــيـة الــكـثــيـرة الــتي تـظــهـر أن
ـراتــ بـقــيـتـا عــلى عالقــة جـيـدة مع ا
فـترض مـلمـحة ـنتج بـعد االعـتـداء ا ا
إلى أن الضـحيتـ استغـلتا وايـنست
هـنية.ويـنبغي للـتقـدم في مسيـرتهمـا ا
عـلى أعـضـاء هـيـئـة احملـلفـ الـتـوصل
إلـى قــــــرار بــــــاإلجـــــمــــــاع. وفـي حـــــال
االخـتالف تــلـغى احملــاكـمـة. وقــد يـقـرر
االدعـاء محـاكمـة جديـدة كمـا حصل مع
الـنـجم الـتـلفـزيـوني بـيل كـوسـبي الذي
كـــان مــتــهـــمــا هـــو أيــضــا بـــاالعــتــداء
اجلــنـــسي وقــد حــكم عـــلــيه في خــتــام
مـحـاكــمـته الـثـانــيـة في نـيـسـان 2018
وفي حال تبرئتـه في نيويورك او إلغاء

{ نـيـويورك (أ ف ب)  –بـدأت الـثالثاء
هـيـئــة احملـلـفـ في مـحــكـمـة مـانـهـاتن
ـنـاقـشـة مـصـيـر اجلـنـائـيـة مـداوالتـهـا 
ـنتج الـهولـيـوودي هارفي وايـنسـت ا
بعد أكثر من ثالثة أسابيع من بدء هذه
احملـاكمـة التي تـمـثل حلظـة فاصـلة في
حـركة (أنـا أيـضا). ويـواجه وايـنسـت
الــبــالـغ من الــعــمـر  67 عــامــا عــقــوبــة
الـسـجن مـدى احلـيـاة إذا أدانـتـه هـيـئة
ــؤلــفـــة من ســبــعــة رجــال احملــلــفــ ا
وخمس نسـاء بتهمـة االعتداء اجلنسي
ـنـتج في نـيــويـورك.وقــالت مـحــامـيــة ا
دونا روتـونو خالل مرافـعتهـا النهـائية
ـاضي (إن مـوكـلـهـا يـحـاكم اخلــمـيس ا
في نـيـويـورك في قـضـيـتـ مـفـتـرض
إحـداهــمــا اغــتــصــاب جـيــســيــكــا مـان
ـثـلـة الـعـام 2013 الـطـامـحـة لـتـكـون 
والــثـانــيـة جــنس فــمـوي بــالـقــوة عـلى
مساعـدة االنتاج الـسابقة مـيمي هاليي

في 2006 . 
واتـهـمته أكـثـر من ثمـانـ امرأة أيـضا
بــانــتــهـــاكــات جــنــســيــة مــنــذ تــكــشف
فـــضــــيـــحــــته في تــــشـــرين األول 2017
وإطالق حركـة (أنا أيضـا). وتدّعي مان
(أن منـتج "بالب فـيكـشن" و"سن سيتي"
اغتصبها في  2013 فيما تزعم هاليي
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أكــدت وسـائل إعالمـيــة تـركـيـة (أن
النجـمة هاندا أرتـشيل وافقت على
طلب الزواج الذي تقـدم به حبيبها
ــغـني الــتـركـي مـراد دالــكـلــيـتش ا
وذلك بــعــد فــتــرة عــلى إثــارتــهــمـا
وع للجدل حول عالقـتهما).ووفقا 
الفـن فإن الـثـنـائي يـعـكـفـان حـالـياً
على التحضير حلفل زفافهما الذي
لـم يـــحـــدد بــــعـــد مـــكــــان إقـــامـــته
وموعده كما أنهما لم يخبرا احدا
ـوضـوع سوى أصـدقـائهـما بـهذا ا
قرب ويستـعدان فعال لالنتقال ا
إلى اإلقـامة في مـنـزلهـمـا الزوجي.
وكــان الـثــنـائي قــد احـتــفال بـعــيـد
احلب مـــــــعــــــا وسـط أجــــــواء من
الـرومانـسـية والـتي بدت عـلـيهـما
واضــحـة مـن خالل الـصــورة الـتي
نشرها مراد عبـر صفحته اخلاصة
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
اإلجتماعي وعلق عـليها بقوله:(كل
ـكن أن يــوم هـو يــومـنـا! كــيف ال 
يــــكــــون). الى ذلك أكــــدت وســــائل
اعـالمـيـة تـركـيـة من مـصـدر مـقـرب

احملـاكـمـة يـواجه وايـسنـيـ اتـهـامات
أخــرى وجــهت إلــيه في مــطــلع كــانـون
الثاني عن اعتداءين جنسي في لوس

اجنلوس.

من الـــنــجـم الــتـــركي ألب نـــافــروز
انـفـصـاله الـنـهــائي عن حـبـيـبـته
اصــلــيـــشــاه الــكــوتــشالر دون
الــكـشف عن سـبـب اإلنـفـصـال
رغم عالقـة عاطـفيـة صاخـبة
عــاشــهــا الـثــنــائي لــفــتـرة
طويلـة. وكان ألب نافروز
قــد قــام مــؤخــرا بــحــظــر
حـــــســـــاب حـــــبــــيـــــبـــــته
اصــلـيــشــاه الــكــوتـشالر
عـــــــــلـى احــــــــد مـــــــــواقع
الــتـواصل االجــتـمـاعي 
ومـن ثم كــــــــــتب عــــــــــلى
صــــفـــــحــــتـه اخلــــاصــــة
(الـوحـدة هي أنـبل شيء
فـي احلـــــــــيـــــــــاة). اال ان
الالفت هو ازالـته احلظر
بـــــعــــد ذلـك و اعــــادة

مــتــابـــعــته لــهــا 
األمـــــــر الــــــذي
طــــرح عـــدة
عـالمـــــــــات
اســتــفــهـام

حـــــــول ذلك.
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اكــتـب مــرادف الـــكــلـــمــات
بـشـكل افقي بـحـيث حتصل
مع احلـل الصـحـيح عـلى
طلوبة داخل الكلمـة ا
دائـــــــرة ســـــــداسي
االضـــــــــــــــــــــالع

الـعـنـقـودية:
(احــــــــــــــدى
زوجــــــــــــات

الـــرســـول صـــلى
الله عليه وسلم):

 1- لقب مطرب اماراتي
 2- من ادوات اخملتبلر
 3-اغلظ في الكالم

 4-تكتل
 5-يجري في العروق
 6-حرف ابجدي

بوجن جون هو
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ـطـربـة ديـانـا كـرزون حـفالً عـلى مـسرح تُحـيى ا
الــكــورنــيش الــرئــيــسي ضــمـن مـشــاركــتــهــا في
مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة
ـقـبل وبـدأت بـدولـة اإلمــارات الـعـربـيـة الـســبت ا
كـرزون الــتــحــضـيــرات مع فــرقــتـهــا اســتــعـداداً
هرجـان الهادف إلظهـار أهمية شاركـتها بهـذا ا
التنوع والتفاعل الثقافي وحتقيق التقارب
بـ الشـعوب. وأعـدت برنـامجـاً غنـائياً
ســـتــــقــــدمه خـالل لـــيــــتــــنــــاسب مع
اجلـــمـــهــور اخلـــلـــيــجـي واجلــالـــيــة
األردنــيــة والــفـــلــســطــيـــنــيــة وبالد
الـشـام. وسـتُـطــلِق قـريـبـاً أحـدث
أعـمـالـهـا الــغـنـائـيـة بــالـلـهـجـةِ
العراقية عبر كافة اإلذاعات
ــــتــــاجــــر الـــــعــــربــــيـــــة وا

االلكترونية. 

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أسعدت النجمة
أديل محبيها بإعالنها موعد إطالق ألبوم
جديد من خالل فيديو قصير تداوله رواد
مواقع التواصل اإلجتماعي من زفاف

صديقتها. حيث كانت تغني الكاريوكي مع
. وكشفت بعد أدائها إلحدى قرّب مجموعة من ا

األغنيات أنها ستطلق ألبومها اجلديد في شهر أيلول
قبل. وهو ما أسعد اجلمهور لكونها أطلقت آخر ا

ألبوماتها في العام  2015 بعنوان 25
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