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ــكــافـحــة اخملــدرات وااليـدز وظــاهـرة

االستجداء).
سـرحيـة مسـرحية وقدمت فـرقة الـدار ا
(انـه لي ولك أيـــضـــا) تـــألــيـف وإخــراج
الـــدكــتـــوره فـــاتن اجلـــراح الـــتي تـــعــد
مـزاوجة مـا بـ الـتمـثـيل احلي وخـيال

الظل.
وتـواصل احلـفـل بـعـد ان قـامت مـعـاون
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اخـتـتــمت دار ثـقـافـة االطـفـال  االربـعـاء
ـاضي  فــعـالـيــات مـهــرجـان ربـيــعـهـا ا
الــعــاشــر الــذي نـــظــمــته  حتت شــعــار
(بالـثقافـة والنـزاهة نرتـقي) وبالـتعاون
ـفـوضـيـة الـعـلـيا مـع هـيـئـة الـنـزاهـة وا
حلــقــوق االنـــســان الــتي انـــطــلــقت في
ــاضي عـــلى قــاعــة اخلـــامس من اذار ا
الدار. واستهل االحـتفال بعـزف النشيد
الوطـني وقـراءة سورة الـفاحتـة ترحـما

على ارواح الشهداء .
نـاسبـة أكد وفي كـلمـته التي الـقـاها بـا
دير العام علي عويد وفقا لبيان تلقته ا
(الزمـان) امس (ان الـدار تعـنى بـشؤون
ــكن اهم شـــريــحـــة في اجملـــتــمـع وال 
االستغناء عنها او تهميشها وطموحنا
ـهـرجـان الـذي حـرصـنـا أكـبـر من هـذا ا
عــلـى إقــامــتـه ولــلــعـــام الــعـــاشــر عــلى
الـتوالي بـجـهود اسـتـثنـائيـة بـالتـعاون
مع هـــيــئـــة الـــنــزاهـــة ووزارتي الـــنــقل
والتـربية) وبـ (ان نشاطـاتنا بـحاجة
ـهامنـا اجلسام الى الدعم كي نـنهض 
فـي ظل وضع مــالي مــربك وعــلــيــنــا ان
ا يتعلق نعمل سوية لألطفـال خاصة 
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{ لــــــوس اجنـــــلــــــوس -وكـــــاالت - كــــــاتي
كـيـلـزنـبرج طـالـبة في مـدرسـة ثـانـويـة بـوالية
ميـنـيسـوتا أرادت أن يـصبـح حفل تـخرجـها
ـــمـــثـل األمـــريـــكي دواين ـــيـــزا بـــرفـــقـــة ا
جـونـســون لـهـذا نـشـرت مـقــطع فـيـديـو عـبـر
صـــفـــحـــتــهـــا اخلـــاصـــة عــلـى أحــد مـــواقع
الــــتـــواصـل اإلجـــتــــمـــاعي أعــــربت فــــيه عن
إعـجــابـهـا الــكـبـيــر بـجـونــسـون وطــلـبت مـنه

حضور حفل التخرج برفقتها.
ولم يــتـمـكن جـونـسـون جتــاهل طـلـبـهـا هـذا
حيث قـام بـنشـر مـقطع فـيـديو عـبـر صفـحته
اخلــاصــة إعـــتــذر فــيـه مــنــهـــا نــظــرا ألنه ال
يـســتـطــيع حـضــور حـفـل تـخـرجــهـا بــسـبب
انشـغـاله بتـصـوير فـيلم لـه في هاواي.ولـكنه
ونظـراً لثقـتها بنـفسها كـما قال هو أراد أن
يزاً لذا قرر يعـوضها وأن يقدم لها شيئ 
ـمــثل الــبـالغ مـن الـعــمـر  45عــامـا ا
تــأجـيـر مــسـرح بـالـكــامل سـعـة
 232مقعدا يقع بالقرب من
مـنـزل كـاتي حـتى يـتـسنى
لـــهــا الـــتـــمـــتع بـــعــرض
خـاص لفـيلم (رامـبيج)
بـــرفــقـــة أصــدقـــائــهــا
وأقـــربــائــهـــا كــمــا أن
الــفـشــار واحلــلـوى
والـــــــــــصـــــــــــودا
مـــــــجـــــــانـــــــا.

مــديــر عــام الــدار بــحــوار تــفــاعــلي مع
ــعـــرفــة مــدى الــتـالمــيـــذ احلــاضــريـن 
ـسـرحي اسـتـيــعـابـهـم لـفـكــرة الـعـمـل ا
حــــيـث ســـر األطــــفــــال بــــهــــذا احلـــوار
والعـرض بتـقد الـشهـادات التـقديـرية
عـلى اجلـهـات والـشـخـصـيـات الـسـاندة

هرجان. والداعمة لهذا ا
وليكون مسك ختام احلفل مجموعة من
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الـفـنـانـة األردنـيــة كـشـفت عن حتـضـيـرهـا ألغـنـيـة مـفـردة
ـصـرية بـعـنوان (هـعـمل فرح) ونـشرت جـديدة بـالـلهـجة ا
عــبــر صـفــحــتــهـا اخلــاصــة عـلى أحــد مــواقع الــتـواصل
اإلجـتــمــاعي مــقــطع فــيـديــو وصــوراً من داخل اســتــديـو

التسجيل .
bOFÝ b¹R

ـلتـقى العراقـي للثـقافة الباحث االثـاري العـراقي ضيفه ا
والفـنون في العـاصمـة االردنية عـمان في ندوة عن (واقع
االثار العـراقية) كـما تضـمنت االمسـية حفل تـوقيع كتابه

(بابل).
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رئـيـس قـسم اخلط والـزخـرفـة في كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
بـبـغـداد ضـيـفـتـه دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـرديـة االربـعـاء

ناسبة يوم اخملطوط العربي. اضي بندوة ثقافية  ا
 5 Š œË«œ

ـمثل الـكـويـتي اعـلن عن انـتـهائـه من تصـويـر مـسـلـسله ا
اجلـديد (عبرة شارع) خملرجه مـنير الزعبي ومؤلفه حمد

الرومي.
◊UO)« ÕU³
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ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.
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تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.
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اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا
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قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.
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ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.
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ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.
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ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.
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هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات
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عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.
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هـــنـــاك يــــتـــمـــتـع مع بـــعـض أكـــبـــر
ـشـاهيـر في هـولـيـوود وقـد ألـهمه ا
ــهــرجــان لـــلــكــشف عن حــبه األول ا
حملــبــيه.وذكــرت: لم يــكن حــبه األول
لصـديقـته غومـيز الـبالـغة من الـعمر
مكن أن 25 سنة والتي كان من ا
حتـصل عــلى هـذا الــشـرف من خالل
قـطع اجلديد الـذي نشـره بالـلون ا
األســـــود واألبــــيض بـل كــــان حــــبه
لــــلــــطـــبــــول فـــقـط هـــو احلب األول.
ــصـــدر أن جــاســ عــلق وأضــاف ا
على الـفيديـو قائال: الـدرامز سـتكون
دائما حبي األول.وألنّ محبي غوميز
خـمّــنـوا أنّ حـبه االول كــان غـومـيـز
طـالت االخـيـر االنـتـقـادات ومـوجـات

الغضب.
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ـمــثـلـة الـلـبـنـانــيـة بـامـيال الـكـيك رسـمـيـاً عــقـد تـصـويـر وقـعت ا
خـمــاسـيـة جـديـدة من ســلـسـلـة حـدوتـة حب حـيث  حتـديـد

مـوعـــــد تـصــويـر الــســلـســلـة والــذي انـطــلق الــسـبت 21
ـدّة 15 يــومـاً نـيــســـان احلــالي ويــســتــمـرّ الــتــصــويــر 
بحـســــب ما يتوقـعه القائـمون على العـمل.اجلدير ذكره
أن خمـاسية أوتـيل الورد ستـكون أيضـاً من ضمن هذه
ـمــثــلـ الــســلـســلــة الــتي سـبـق وصـور الــعــديـد مـن ا
مـثـلـة سـيرين عـبـد الـنور خـمـاسـيات فـيـهـا أبـرزهم ا
ـــيه صــــيـــاح وغـــيــــرهن حـــيث نــــادين الـــراسـي إ

تـــــــــــولى إخـراجــهـا الــعـديــد من اخملـرجــــــ
أبــرزهم فيليب أسمر ووائل أبو شعر.

ي  . كر الرسام وعدد من االكاد
وعــبــر مــعــاون
ــعــهــد مـــديــر ا
حيدر شاكر عن
شـكره وتـقـديره
الدارة الــــدائـــرة
الــتي حتـاول ان
ـــعــــهـــد تـــدعـم ا
بــــــــــــكـــــــــــافـــــــــــة
االحــــتــــيــــاجـــات
عـنوية اديـة وا ا
وقال بـكلـمته ان (
الـنـخـلـة الـعـراقـية
ـتــمــثــلــة بــكــافـة ا
مــنــتــسـبي مــعــهـد
الــــــــــــــدراســـــــــــــات
ــوسـيــقــة مـازالت ا
تثمر وتـتحدى كافة
الـظـروف احلـرجـة 
والـــــكـل يـــــعــــــلم ان
عـهـد كان قـد خرج ا
عـــشــــرات االســـمـــاء
ــبــدعــة الــعــراقــيــة ا
التي سجلت حضورا
فـي ســـــــمـــــــاء الـــــــفن

ــوسـيــقى والــغــنــاء ) وكــرر شــكـره وا
ـا افرز هذا لكـافة الـداعم لـلمـعهد (
الدعـم ان نحـتفل كل عـام لنـعلن تـخرج
ـعـهد وجـبـة مبـدعه جـديدة من طـلـبة ا
الذين نحـتفل بتـخرجهم الـيوم ونبارك
لهم تـخرج دورتهم الـتي اطلقـنا علـيها
دورة الـراحل صالح عبـد الـغفـور الذي
كان هو احد خريجي دوراتـها السابقة

.(
وتــضـــمن مـــنــهـــاج احلـــفل  من وحي
ـقام الـعـراقي احـدى مؤلـفـات الراحل ا
روحي اخلــــــمــــــاش  اداء الــــــفــــــرقـــــة
وسـيـقـيـة التـابـعـة لـلـمعـهـد . بـعـدها ا
ادى الـطـالـبـان عـمـر رعـد وعـلي ضـيـاء
مقام كرد مع بسـته ياكليبي سل وذوب
 تــــدريب االســـتــــاذ صـــبــــاح هـــاشم 
كــابـريس مـن مـؤلـفــات الـشــريف مـحي
الــدين حـيــدر بـانـــــامل الـطــالب حـيـدر
كر وتـدريب االسـتاذ عـلي حسن  ثم
ـوسـيـقـيـة مـعـزوفة قـدمت الـفــــــــرقـة ا
شت عربـان مـــــــن مؤلفـات جميل بك 
بـعـدها ادت الـطـالـبة رامـسـيـنا  اغـنـية
ـطربة اديـــــــر العـ وهي من اغاني ا
راويـــــة احلـــــان الـــــراحل رضـــــا عـــــلي
وكــلـمـات ســيف الـدين والئي  بــعـدهـا

عـزف الـطـــــــالب اسـمـاعـيل مـصـطـفى
عــلى الـة الــسـنــطـور شالالت وهي من
مؤلفات جـميل بشيـر وشاركه االستاذ
هـنـدرين حـكـمت وامـال احـمـد  ومن
مــؤلـــفــات روحي اخلـــمــاش عــزف
الـطـالب عـلى ألة الـنـاي مـعـزوفة
حـــبـــايـب  واخــــــيـــرا اخـــتـــتم
ــار لــيث وعــلى الــطــالــبــان ا
حـمودي وقـدمـا طـورا غنـائـيا
ــــســـتــــطـــيـل مع بــــســـتــــه ا
عـــالــيـــاني الــيـــاني وهي من
االطـــوار الـــريـــفـــيـــة تـــدريب

االستاذ ابراهيم السيد .
وفي خـــــتــــام احلـــــفل وزعت
الــــشـــهــــادات الـــتـــقــــديـــريه
لـلمـشـارك حـيث  تـقد
مــــاعــــون شــــعــــوبي ودرع
ـهـرجـان لـعـائـلـة الـراحل ا
صالح تــســلــمـه شــقــيــقه
الفنان جناح عـبد الغفور
اضـــافــة الى الـــشــهــادات
الـــتـــقـــديـــريــة لـــعـــدد من

شارك . بدع وا ا

باميال الكيك

مـــديـــر قـــسم االتـــصـــال احلـــكـــومي في مـــكـــتب االعالم
واالتــصـال احلــكــومي بـاالمــانــة الــعـامــة جملــلس الـوزراء
العـراقي تلقى تـعازي زمالئه لوفـاة والده وحيـد خصاف

سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.

—ÒuBð pOJ « öO UÐ
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صرية صورت البوستر الفـنانة ا
سلـسلـها (لديـنا أقوال الرسـمي 
ـــــقــــــرر عـــــرضـه في أخـــــرى) ا
رمـضـان وجتـسـد فـيه شـخـصـيـة
مـسـتـشـارة قانـونـيـة في احملـكـمة

الدستورية تتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها.

ـلتـقى االذاعي والتـلفـزيوني ـطـرب العـراقي يحـتفي به ا ا
عصر غد الثالثاء للحديث عن مسيرته الفنية.

ــســتــقــلـة ــهــنــيــة ا ـمــرض االردنـي مـرشـح الــقـائــمــة ا ا
ـمـرضـ ــنـصب نـقـيب ا ) فـاز  (اسالمــيـ ومـسـتـقـلـ
االردنـيـ وحـصل عـلى  1710أصـوات في االنـتــخـابـات

التي جرت اجلمعة.

ابن شقـيق الفـنانـة سمـر محـمد و سبق
ان ضيفه الفنان فرات قدوري في احدى
فقـرات غذاء الـروح في برنـامج (ظهـيرة
اجلمعة) على قنـاة (الشرقية). كما غيب
ـــوت  الــــفــــنـــان عــــازف األيـــقــــاعـــات ا
ــوسـيـقـي حـسـام صــدام  اثـر حـادث وا

مؤسف على طريق ابو ظبي.
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وت في دولـة االمـارات العـربـية غـيب ا
ـــاضي فـــنـــانــ عـــراقـــيــ الـــســـبت ا
لـحن والعازف وزع وا مغتـرب همـا ا
نـــشـــوان طالل الـــذي تـــوفي أثـــر ازمــة
قـلـبيـة حـادة وهو فـي شقـته بـاالمارات
حيث يقـيم منذ خـمسة عشـر عاما وهو
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ـوســيـقـيـة عـلى دابـت دائـرة الـفـنـون ا
ـــوســيــقــيــة اقــامــة مــهـــرجــانــاتــهــا ا
والغنائية في امـاس واصابيح تقيمها
عــلى مــسـرح قــاعــة الــربـاط الــتــابــعـة
لــلــدائــرة  وبـــعــد ان تــالــقت مــدرســة
ـوسـيـقـى والـبـالـيه الـتـابـعـة لـلـدائرة ا
مـؤخرا في حـفل تـخرج طـلبـتـها يـعود
ـوسـيـقـيـة لـيـتـالق مـعـهـد الـدراسـات ا
وهـو يحـيي حـفل تـخرج طـلـبته دورة
ـطــرب الــراحل صالح عــبـد الــغــفـور ا
اضي وحضره نخبة صباح االربعاء ا

من اجلمهور واولياء امور الطلبة .
ــديـر الـعـام احلــفل افـتـتــحه  مـعـاون ا
اخلــبـيـر مـجـيـد حـمـيـد  ونـائب رئـيس
مــــجــــلس مــــحــــافـــظــــة بــــغــــداد رعـــد
جــبــاراخلـــمــيــسي الـى جــانب رئــيس
وسـيقـي الـعراقـي الـفنان جـمعيـة ا
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الفـعاليـات قدمهـا تالميذ مـدارس سيدة
الـرحمـة والـعراق مـنـها عـزف الـنشـيد
الـوطـنـي عـلى الـة الـبـيـانـو ورقـصـة
باليه وعرض مـسرحي بعنوان (ال

ترحلوا).
وعلى هامش فـعاليـات االختتام
ـديـر الـعـام مـجـمـوعـة افـتـتح ا
ــعــارض. اعــمــال زاوجت من ا
بـــ الـــعـــلم والــــفن فـــقـــدمت
ـوهـوبة سـماء األمـير الـفنـانة ا
مــعـرضــا بـعـنــوان (اعـيــد تـدويـر
نــفــسـي) والـذي كــان بــحـق رســالـة
بــثت االمل في نـفــوس اجلـمــيع كـمـا
قــدم الــطـفل مــوسى الــصـعـب مـعــرضـا
يــعـجـز الـقـلم امـام  ابــداعه مـسـتـخـدمـا
األلــوان ومــجـســدا الــطــبــيــعــة بـأبــهى
صــورهـــا ومــتــحـــديــا ســنـــوات عــمــره
نسوجات اخلمس فضال عن معـرض ا
الـــيـــدويـــة إلعــداديـــة مـــوسى الـــكـــاظم
ــهـــنــيــة ومــعـــرض اعــداديــة الـــسالم ا
ــعـرض الـعـلـمي الــسـنـوي إلعـداديـة وا
ـهنية وكلها معارض الشهيد احلكيم ا
ابـهــرت احلـضــور بـأبــداع مـبــتـكــريـهـا

ستحيل بإصرارهم. عندما جتاوزوا ا

ـاضـية (أنهـن حاولن خالل الـفـترة ا
تــعـــمّـــد الــظـــهــور فـي الــكـــثـــيــر من
ـنـاســبـات وعـبـر صـفــحـاتـهن عـلى ا
البس مواقع التواصل اإلجتماعي 
بدون حمّاالت الصدر كدعم للحملة).
عـــلى صــعـــيــد آخـــر  كــشف الـــنــجم
ي جـاسـ بـيـبر عـبـر حـسـابه الـعـا
اخلـاص عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
االجـــتـــمــاعـي عن حـــبه األول بـــعــد
انــفــصــالـه عن حــبــيــبــته الــســابــقـة
ا ـية سيـلينا غـوميز  النجـمة العا
أثــــــــار غــــــــضـب مــــــــتــــــــابــــــــعــــــــيه
ومحبيه.وبحسب صـحيفة هوليوود
اليف بــــيـــبــــر كـــان قــــد تــــوجه إلى
ـوســيـقي في مــهـرجــان كـوتــشـيـال ا
اضـي حيـث كان نـهـايـة األسـبـوع ا

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس - وكــــاالت -
ـية نيكول مـثلة العا اعلنت كل من ا
كـيــدمـان وجنــمـة تــلـفــزيــون الـواقع
كـيـنـدال جـيـنر عن إطالقـهـمـا حـمـلة
بـعــنـوان (ال حلـمّـاالت الــصـدر) عـبـر
صــفــحــاتــهـمــا اإلجــتــمــاعــيـة. وذلك
ـــرأة تـــشـــعـــر كـــدعـــوة إلى جـــعـل ا
بالـراحة أكـثـر وخصـوصا مع حـلول
فـصل الـصــيف. والقت هـذه احلـمـلـة
دعــمــاً واســعــاً من قــبل الــعـديــد من
ـيـات أبـرزهنّ جنـمة الـنـجـمـات الـعـا
تــلــفـزيــون الــواقع كـيـم كـارداشــيـان
ـيــة مـايـلي سـايـرس ـغــنـيـة الـعـا وا
ـية جيـنيـفر أنيـستون مـثلة الـعا وا
وذلك بـــحـــسب صــحـــيـــفــة (ذا صن)
الـبــريـطـانـيـة. وأضـافـت الـصـحـيـفـة نيكول كيدمان
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