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اجنلينا جولي
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{ لوس اجنـلوس - وكاالت - وقع
خالف كبير بـ جنمتي الواقع كيم
ـوسم وكــورتــني كــارداشــيـان فـي ا
اجلــديـــد من مــســـلــسل تــلـــفــزيــون
الـواقع)كــيب اب وذ ذا كـاراشـيـنـز)
وهـــــذا مـــــا ظـــــهـــــر واضـــــحـــــاً في
الـفـيـديـوهـات التـرويـجـيـة لـلـموسم
اجلديد من الـعمل.واخلالف بدأ ب
الـــشــقــيـــقــتــ أثـــنــاء الــتـــخــطــيط
يالد لـتحـضـيرات بـطـاقات أعـيـاد ا
ــــاضي حـــيث قــــالت كـــيم الـــعـــام ا
لكورتني (أنه أمراً سهالً لنقوم به)
لتـرد كورتـني بعـدوانيه شـديدة (أن
لديها الكثير لـتقوم به) بعدها يبدأ
نقـاش حاد وقـوي بيـنهـما ثم يـظهر
خـالف آخــر حــول مــوعــد جــلــسـات
الــتــصــويــر. الـــتــراشق احلــاد بــ
النجمت إمـتد إلى صفحات مواقع

∫e¹eŽ  UH² SÐ wH²×¹  wŽ«–ù« vI²K*«

…dAŽ u¹œu²Ý o Qð dÝ

اذا مااردنا ان نحـصي البرامج االذاعية التي حقـقت شهرة واسعة تخطت احملـلية جندها كثيرة
نوعاتية االذاعية التي خطفت دة بالثورة ا نصرم عندما اطلق على تلك ا منذ ثمانـينيات القرن ا
جنومية الـبرامج التلفزيونية انذاك  نعم برامج واسـماء ماب معد وكاتب ومذيع ومخرج حققوا
ـسـتـمع حتـديـدا يـتـذكـرهم بـكـل احـتـرام  بـالـتـاكـيـد ان هذه شـهـرة واسـعـة مـازال اجلـمـهـور وا
الشـهـرة للـبـرامج االذاعيـة لن تـاتي قط عن فـراغ بل جـاءت لتـؤكـد عن احلب الصـادق لـلعـامـل
والعرابـ لتلك البـرامج التي حقـقت شهرة واسعـة فاحلب للـعمل االذاعي بل في كل االجتاهات
ـنـقطع الـنـظـيـر ويقـيـنـا ان احلب الذي عنـدمـا يـكون صـادقـا ونـابـعا من الـقـلب يـحـقق النـجـاح ا
ـدة من الــزمن ولي الـفـخـر ان اكـون احـد افـراد االسـرة الاسـتـطـيع وصـفه لـلــعـامـلـ في تـلك ا
ـستمع العرب بالتالي هـذا احلب انعكس ايجابا عـلى برامج االذاعة لتتصـدر محبة واعجاب ا
والعراقيـ ومن ب اهم البرامج االذاعية هو ستوديو عشرة الـذي انطلق في مطلع التسعينيات
نوعاتية الناجحة ليحقق شـهرة واسعة ومازال هو االكثر شهرة ب جملة من البرامج االذاعية ا
 ويـاتي جنـاح االسـتـديـو الـيـوم بـعد انـفـتـاحه الـذكي عـلى نـوافـذ الـعـالم من خـالل بـثه كـصورة
غتربـ بل ويستقـطب النجوم وصوت من خالل مواقع التـواصل االجتمـاعي ليلمـلم العراقيـ ا
بدعـ العـراقي الـعائديـن من الغربـة الى احضان الـعراق الـكبيـر واخرهم كان من الـفنانـ وا
ا على ستديـو عشرة ويقينا قبله وبعده عشرات االسماء الفنان اجملتـهد محمود انور ضيفا كر
ستـمع ليـتبادلوا يـحرص البرنـامج على استـضافتهـم ليحلـوا ضيوفا اعـزاء ب اسرتـهم من ا
ـومـة وجنـاح الـبـرنـامج الـذي تـعده مـعـهم االحـاديث والـذكـريـات  نـعم هـذا واحـد من اسرار د
شـاركة اصـوات اكثـر من رائعـة  الـزميـلة سـميـرة جيـاد التي لم ـدرس  وتقـدمه الـرائدة امل ا

يــاخــذهـا مــنــصب االدارة ابــدا بل جتــد نــفـســهــا دومــا في االســتــديـو ومع
ــتـالـقـتـ نـضـال عـلـي حـسـون وفـاتن مـزهـر واخـرين ـسـتـمـعـ كـذلك ا ا
مـبـدع يـقـود هم لالبـداع اخملرج الـزمـيل الـرائع عالء محـسن وجـعـفر
ـبدعـ حتـية ـساعـدين ا الزبـيـدي التـلـميـذ اجملـد وفريق من الـفـنيـ وا
لهـذه االسـرة الـصغـيـرة والـكبـيـرة بالـعـطـاء واالبداع والـتـواصل  اسرة

ستوديو عشرة .

فهو له عدة معاني مُختلفة لكالً منا
)وتوجهـت لشقـيقتـها كيم بـ(أنتِ أم

رائعة).
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قبل جولة ـطرب العراقي يبدا في تشـرين الثاني ا ا
اوربية الحياء حفالت في دول عدة .

ســــكــــرتـــيــــر الـــتــــحــــريـــر في
(الــــزمــــان) تـــــلــــقـى وزوجــــته
الــزمــيــلــة تــمــارا عــبــدالـرزاق
ـولـدتـهـمـا تـهـاني زمالئـهـمـا 
الـبكر (ود) متـمن للـصغيرة

حياة هانئة سعيدة.
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ـطـرب الـعـراقـي عـرضت له قـنـاة (الـشـرقـيـة) الول ا
مـرة اغنيته اجلديدة (حبيبي يا عراق) ضمن فقرات

برنامج (ظهيرة اجلمعة).
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الــشـاعــر االردنـي ضـيــفه احتــاد الــكــتــاب واالدبـاء
االردني في امسية شعرية.
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ــسـرح بـعـد الـفـنــانـة الـسـوريــة تـعـود إلى خــشـبـة ا
انـقطاع مـا يقارب 20 عـاماً عـبر (األيقونـة السورية)
الـتي تـقـدمـهـا نـقـابـة الـفنـانـ في سـوريـة في أوائل

قبل. أيلول ا
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الفنان الفلسطيني ضيفه مركز دراسات القدس في
عـمـان مع الفـنـان مـحمـد الـعـامري في نـدوة عـقـدها
ـركـز بـالتـعـاون مع رابـطـة الكـتـاب االردنـيـ حول ا

كتاب (ذاكرة اللون بريشة الفنان الفلسطيني).
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ُـصـحــحـة الـلّــغـويـة الــعـراقـيــة حـاضـرت في دورة ا
تـدريــبــيّـة حــول الــسالمــة الـلّــغــويـة في اخملــاطــبـات

أقامها البيت الثقافي في احملمودية . الرسمية

جتـتــمع مع مـديــرك فى الـعــمل لـوضـع خـطــة جـديـدة
وترتيبات أكثر تطورًا .
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زيد من الدقة القرارات الـتى تتخذها الـيوم يلزمهـا ا
واحلرص بشكل أفضل .
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اسـتـمـتع جلـمــيع الـنـصـائح واعــرض أفـكـارك لـسـيـر
العمل بشكل جيد. 
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ــسـاء عــلى رأس أولـويــاتك فـأحـرص اخلـروج عــنـد ا
على ترتيب خطواتك.
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ساء حالتك العـاطفية مستقرة  تـلتقى الشريك عند ا
تعا. وتقضيا وقتا 
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ـكـنك أن تتـقدّم بـدون تردد. اسـتثـمارات في عـملك 
تازة. مهمة و فرص عمل 
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ال جديد بـخصوص أخذ خطـوات متقدمـة نحو تكوين
قبلة. أسرة خالل الفترة ا

ÊUÞd «

ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال. 
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عـليك االهـتمـام بشـكل أفـضل بحـالتك الـصحـية ألنك
أهملتها مؤخرا.
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ـال حـاول استـغاللـه .يوم لـديك حظ كـبـيـر في حـقل ا
السعد االربعاء.
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ـمارسـة ريـاضـة جـديدة فى يشـجـعك صـديق مـقـرب 
النادى فال تتردد. 
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شـاحـنات عالقـاتك جـيدة جـدا هـذه االيـام ال جتعـل ا
الصغيرة تتحول الى مشكلة .
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اكـتب مـرادف ومـعـانـي الـكـلـمات
من اعـلى الى أسـفل في الـدوائر
ـظــلــلــة حتــصـل عـلـى الــكــلــمـة ا

طلوبة: ا
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1- تصويب

2- من اجزاء الوقت

3- مقدار

طربة لبنانية 4- اللقب االصلي 

5- مجلة عربية منوعة

6- انزال البيارق من علو

7- جزر امريكية سياحية

8- طراز سيارات يابانية
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أيــلــول 2016  لـــتــنـــهي زواجــا دام
عـــامــ وعالقـــة اســتـــمــرت عـــشــر
سنوات. ولديـهما ستـة أبناء تطلب

أن تكون حاضنتهم األساسية.
ــتـحــدثـة وقـالت مــيــنـدي نــايـبي ا
باسم جـولي ( إن الـهدف من تـقد
األوراق للمـحكمة هـو إنهاء الزواج
رحلة بطريقة تفسح الطريق أمام ا
الـتـالـية من حـيـاتـهـما وتـسـمح لـها
ولــبـراد بـأن يـعـيـدا تـأكـيـد االلـتـزام

كأبوين مخلص ألبنائهما).
وتـســبـبت دعــوى الـطالق في نـزاع
مــريـر عـلـى احلـضـانــة جـرى خالله
التحقيق مع بـيت وتمت تبرئته من
اإلســــاءة إلـى األطــــفــــال. ولـم يــــتم
االتـــفــاق بـــعــد عــلـى الــتــرتـــيــبــات

النهائية للحضانة.

{ لــــوس اجنـــــلــــوس - وكــــاالت -
ـيــة جـيـنـيـفـر كـشف الـنـجــمـة الـعـا
أنيستون أنـها أجرت مشاورات مع
كـل من كــــورتــــني كــــوكـس ولــــيـــزا
كـــودرو إلعـــادة إنـــتـــاج مـــســـلـــسل
االصدقـاء (فرندز).وقـالت أنيـستون
فـي تــــــــــصــــــــــريـج جملــــــــــلـــــــــة (ان
ســــتــــايل)(حتــــدثتُ عـن األمــــر أنـــا
وكورتني وليزا أتمنى حدوث ذلك.
لقد كـان أفضل عـملٍ شاركتُ فيه. ال
أعـرف كـيـف سـيـبـدو الـيـوم لـكن ال
كن ألحـد تخـيل األمر. الـعديد من
األعـمـال تـعـود إلى الـشـاشـة حـالـيّاً
بـنجـاح). وعن حـياتـها الـشـخصـية
قالت أنيستون (قالوا إنَّ جينيفر ال
ـكــنـهــا االحـتـفــاظ بـرجـل وإنَّـهـا
تــرفض إجنـاب طــفل ألنَّـهـا أنــانـيـة

وتــكـرس وقـتـهـا لــعـمـلـهـا
هـــذا كـــلـه ســـوء فـــهم.
وقالوا أيـضاً إنَّني
حــزيـنـة وقــلـبي
مــفــطــور. مع
كــــــــــــــــــامـل
احـترامي
 قــــلـــبي
لـــــــــــيـس
مفطوراً.
وثــانــيـاً
هــــــــــــــــــــذه
افـــتـــراضــات
ســــخـــيـــفـــة.. ال

يـعـلـمـون مـا مررتُ
ــــســــتـــوى به عــــلى ا

الـــطـــبـي والـــشـــعـــوري).
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ـقيم في كندا أزيح الستار عن الـتشكيلي العراقي ا
نـصب لـه في الـعــاصـمــة الـنــمـســاويـة فــيـيــنـا وسط

حضور واسع.
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جميلة من ابنـتها انغام وهي تقول ( ان
والـدتـي مـهـنــيـا التــتـكــرر وهي جـمــيـلـة
الـشــاشـة الـعـراقــيـة بـاقـتــدار وبـشـهـادة

شاهدين ) . ا
وقـــــال رئـــــيس احتـــــاد االدبــــاء نـــــاجح
عـموري بـشهـادته ( انـا انتـمي للـجيل ا
ــســرح  كـيـف نـحــتـرم الــذي تـعــلم من ا
ـكـان والــفـنـانـة الـتـفـات عـزيـز الـزمن وا
فـنـانة مـهـمـة في الـعـراق النـهـا سـاهمت
بتـغذيـة العـائلة الـعراقـية من خالل حب
ـواطن وهو الشـاشـة والـفن يـصل الى ا
موجـود داخل االسرة ونـحن نعـول على
ـلـتزم مسـتـقـبل الـعراق من خالل الـفن ا

والراقي) .
وفي خـتام اجلـلـسـة التي حـضـرهـا عدد
من زمالء الفـنـانة  تـكـر  عزيـز بدرع
اجلـواهــري قــدمه رئـيس احتــاد االدبـاء
العراقـي وقالدة االبـداع قدمـها اخملرج
صـالح الـصـحن وقـدم الـكـاتب والـشـاعر
راة ـثل تـاريخ ا عبـاس الـكـعبي درعـا 
العـراقية و الـتقـاط الصـور التـذكارية

ب اجلمهور واحملتفى بها .
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انــتــاجي لـي هــو جــواهــر الــكالم وهــو
درامـــا تـــلــفـــزيــونـــيـــة عــمل فـــيه كـــبــار

.( مثل ا
 وعن سـؤال لـلصـحن عن كـيـفـيـة حترك
ـمــثل قـالت ( اعــتـمـد عــلى االحـسـاس ا
وتفسير النص وكان اول كتبته بعنوان
قـــبـل فـــوات االوان مع الـــفـــنـــان جـــواد
الـشــكـرجي واســيـا كــمـال وكــنت دائـمـا
اختار الـنص القريب لـلناس مثل احالم
راة اخلوف وهو مسلـسل يتحدث عن ا
ـــطــلــقــة وكـــنت احــرص عـــلى تــقــد ا

اجلمال واحلب في اعمالي ) .
ـداخالت بـعــدهــا تـوالت الــشـهــادات وا
ي بحق احملـتفى بـها  الـفنـان واالكاد
جبار خمـاط قال ( كنـا زمالء في كلية

الــفــنـون اجلــمــيــلـة وكــان لــهـا
حـــضـــور فـــني مـــهـم انــذاك
كــونــهـا جنــمــة عــراقــيـة
حـــــقـــــقت حـــــضــــورا
جــمـاهــيــريـا مــهــمـا
وكـــانت تـــعـــمل مع
الـــــــكـــــــادر الـــــــتي
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عنـدما نـقلب صـفحـات الدرامـا العـراقية
في ســبـعــيـنــيـات وثــمـانــيـنــيـات الــقـرن
ــنــصــرم جنــدهــا مــتــخــمــة بــاالعــمـال ا
الدرامية التي يجـسدها نخبة من جنوم
الـفن الـعـراقي الى جـانب كـتـاب الـدراما
ـبـدعـ واخملـرجـ الـذين سـطروا من ا
اروع االعــمــال الــتـي مــازالت في ذاكــرة

اجلمهور العراقي .
ومن مـــبـــدعـي الــزمـن االرقى الـــفـــنـــانــة
تالقـة التي سجـلت في سجلهـا العديد ا
ـثـلـة ومـخـرجه  الـفـنـانة من االعـمـال 
الرائـدة الـتـفات عـزيـز التـي احتـفى بـها
ــلـتــقى االذاعي والـتــلـفــزيـوني مــسـاء ا
ـاضي بـجــلـسـة اقــيـمت عـلى الـثالثــاء ا
قاعة اجلـواهري في احتاد ادبـاء وكتاب
ـلـتـقى الـعـراق بـبـغـداد قــدمـهـا رئـيس ا
اخملرج الـرائد صـالح الصـحن الذي قال
( نـحـتـفي اليـوم بـفـنـانـة عـراقـيـة دخلت
ـثـلــة ومـخـرجـة الـوسط الــفـني بـقــوة 
وكــاتـبــة ومـنــتـجه وفــرضت حـضــورهـا
بــعـطــائـهــا الـثــر واحـتــرامـهــا لالخـرين

ـــشـــهــد ــيـــزة وقـــائـــدة فـي ا وكـــانـت 
الدرامي  شـقت طريـقـها بـنجـاح احبـها
اجلــمــهــور وحــقــقت تــاريخ مــهـم  لــهـا
جتــربــة مــهــمــة في الــدرامــا الــعــراقــيـة
التلفزيونية انها الفنانة القديرة التفات

عزيز ).
واضاف عن مـسـيرتـها بـالـقول (الـفنـانة
ثلة وكـاتبة ومخرجة تخرجت التفات 
يـة الفـنون اجلـميـلة  من معـهد واكـاد
جــســدت الــشــخــصــيــة الــرئــيـســيــة في
الــــســــهـــرات الــــتي مــــازالت فـي ذاكـــرة
اجلـمـهـور  خـيط الـبـريـسم  بـيـوت في
ذلك الـزقـاق عام 1981 قـدمت مـسـرحـية
ال عـــبــود الــكــرخـي  فــازت بــجــائــزة ا
ـثــلـة فـي فـيــلم بــيـوت في ذلك افــضل 
ـسـلـسالت الـزقـاق ومـثـلت الـعـديـد من ا
منها االماني الضالة  اجنحة الثعالب 
جذور واغـصان  ناديـة  احالم اخلوف
ـديـنــة  عـمـر بن ابي  الـذئب وعــيـون ا
ربـيـعـة وبـنت الـبـادية .كـتـبت واخـرجت
الـعديـد من االعـمـال الـتلـفـزيـونيـة مـنـها
الــصـدى وعـالء الـدين وكــهــرمــانـة  في

سرح قدمت مع الراحل يوسف العاني ا
مال عبـود الـكرخـي ومقـامـات ابو سـمرة
ودرست الفن وتعـلمت من كـبار الفـنان
ـمــثل واخملــرج واعـطت وتـعــامــلت مع ا

.( فرصا كثيرة لعدد من الفنان
احملتـفى بهـا الفـنانـة التـفات عزيـز قالت
(كـنت دائــمـا اطــمح الى مـاهــو اكـبـر من
ـوســيــقــيـة عــمــري فــعـشــقت الــفــنــون ا
سرحية والدرامية مـنها التلـفزيونيـة وا
والسينمائية وكنت طالبة وام واتواصل
ـاسـوف اقـدمه لـلـنـاس بـعـمـلي وافــكـر 
فكـانت الـظـروف مالئمـة لي ووالـدي هو
من اخـــذ بــيــدي الـى عــالم الـــفن وكــانت
معي انذاك زمـيالتي شذى سالم وسـهير
ايـاد وهـديل كـامل وسـهى سـالم فـقـدمـنا
ـسلسـالت وفي العام 1991 العـديد من ا
اجتهت الـى االنتـاج الـدرامي حـيث عمل
معي غـالـبيـة الفـنانـ وحـققـنا حـضورا
محـلـيـا وعربـيـا جيـدا من خالل تـعـاملي
مع كبـار الـكتـاب فـاروق محـمـد كتب لي
اجــمـل االعــمــال ومـــعــاذ يـــوسف وعــلي
صبـري وصـبـاح عطـوان وكـان اول عمل

تــخــتــاره في اعــمـالــهــا كــاســرة واحـدة
مـــتــراصـــة وهــذا هـــو احـــد اهم اســرار
جناحـها ح تـختـار موضـوعات قـريبة
ومالصــقــة لــلــشــارع الــعــراقـي عــمــومـا
والـــبــغـــدادي خــصـــوصــا وتـــركت اثــرا
ـتـلـقي فـتـحـية ـشـاهـد وا صـادقـا لـدى ا

للزميلة العزيزة التفات ).
وقال الشـاعر والصـحفي عبـاس الكعبي
( ان كل منـجـز اليـاتي من فـراغ بل ياتي
ـــثــــــــابـــرة واجلـــد والـــبـــحث وان من ا
الفنـانة التـفات تبـحث عن كل شئ جديد
وهي كــذلك صــاحـبــة صــوت جـمــيل في
ـــا مــيــزهــا عن زمــيالتــهــا الــغــنــاء ور

الفنانات). 
وكــــانت شــــهـــادة

{ لــــوس أجنـــــلــــوس - وكــــاالت -
ـمـثـلـة األمـريكـيـة أجنـلـيـنا مـضت ا
جــــولي يــــوم الـــثـالثـــاء قُــــدمـــا في
ـريرة إجراءات طالقـها الـطويـلة وا
ـمثل بـراد بـيت والتي أحـيانـا من ا
لم يتـم االنتـهاء مـنهـا بعـد مرور ما
.وقــدم مـــحــامي يــقـــرب من عــامـــ
جـولي أوراقـا للـمـحكـمـة العـلـيا في
ـمـثـلـة لــوس أجنـلـوس تـقــول (إن ا
تريد حكما يعـيد الطرف إلى حالة
أعــزب خـالل الــعــام 2018). وقــالت
الـوثيـقـة كذلك (إن بـيت لم يـقدم أي
دعم يـذكـر لألطـفـال مـنـذ االنـفـصـال
وإنه رغم الـترتـيبـات غيـر الرسـمية
ـدفـوعات الـتي أبـرمت مـعه إال أن ا

لم تكن مستمرة بانتظام).
وأقــامت جـولـي دعـوى لــلـطالق في

التواصل اإلجـتماعي اخلـاص بهما
بعـد تصويـر احللـقات بفـترة زمـنية
طـــويــلــة.فـــبــعـــد عــرض الــفـــيــديــو
الــتــرويــجي لــلــمــوسم اجلــديــد من
ـــســلـــسل كــتـــبت كـــورتــني عـــبــر ا
حـسـابهـا اخلـاص عـلى أحـد مواقع
التـواصل اإلجتـماعي ( أن مـشاهدة
هـــذا الــــعِـــراك يـــجـــعـــلـــني أشـــعـــر
بـالــقـشـعــريـرة  فـجــمـيــعـنـا لــديـنـا
أولــويــات وأنــا أولــويــتـي أن أكـون
أم).فـــردت كــيـم عــلـى شــقـــيـــقــتـــهــا
بــصـورة غـاضــبـة حـيث كــتـبت لـهـا
الـتـالي(و أنا ال! فـجـلـسة الـتـصـوير
كــانت بــرفــقـة أوالدنــا فــأنـا أيــضـاً
أولويـتي أن أكون أم بـجانب الـعمل
).بـعد أيـضـاً لذلك أنتِ تـسـتـطيـعـ
ذلك ردت كـورتـني بـالـتـالي: (أشـعـر
كيم كاردشيانبـاإلجــهـاد وكـون الـســيـدة أم جـيـدة

بـيــروت - وكـاالت - اخـتـتــمت فـرقـة
إيـلـويـيـز الـكـنـديـة مـهـرجـانـات بـيت
الـدين الـدولـيـة في لـبـنـان بـعـرضـهـا
الـشهـيـر سـيـركوبـولـيس الـذي جذب
الــكــبــار والـصــغــار عــلى حــد سـواء
سـرح والسـينـما وجمع بـ فنـون ا
والـسـيـرك. الـعـرض من إخـراج ديف
سـان بــيـيـر وجـانـو بــيـنـشـو وسـبق
ـه في أكـــثــر من  23دولــة من تـــقــد
بينها الـسعودية واألردن واإلمارات
ــرح والــلــهـو ويــحــمل بــ طــيـات ا
رؤية فلسفية عن مـفهوم حرية الفرد
ـشحونة بـضغوط العمل ويومياته ا

دن الصناعية الكبيرة. في ا
شهد رمادي قا في يبدأ العرض 
مـديـنة صـنـاعـيـة مجـهـولـة تـبدو من
خـالل أفالم الـــفــــيـــديـــو واألصـــوات
ــسـرح ومن ــزعــجـة في خــلــفـيــة ا ا
خالل مالبس الـفـنـانـ أنـهـا مـديـنـة

رتــيـبـة حـزيــنـة يـنــكـفئ أهـلــهـا عـلى
العمل ليل نهار. ومع دخول األلوان
األحــمـر واألصــفــر واألزرق تـتــغــيـر
ـديـنـة الـغـارقـة في ضـغوط أحـوال ا
احلياة فيتواجه الروت والتسلية
الـرومـانسـيـة واحلـياة الـعـمـلـية من
خالل قالب مـوسيـقي راقص وألعاب
ـلفتة اخلفة والـلوحات الـبهلـوانية ا
واحلـركـات االسـتـعـراضـيـة الـفـرديـة
واجلـــمـــاعـــيـــة وفـــنــون األداء الـــتي
تعتمد على التوازن واللياقة البدنية
والذهـنية.وعـلى مدى سـاعة ونصف
يـــعــكس الــعــرض ثـــقــافــات وفــنــون
منـاطق مخـتلـفة من الـعالم مـستـمدا
ذلـك من تــعــدد جـــنــســيـــات ولــغــات
ــشــاركــ فـيـه إذ يـضم الــفــنــانـ ا
راقــــصـــــ من كـــــنــــدا والـــــيــــابــــان

وسويسرا.
ـلـفت في سـيـركوبـولـيس أنه رغم وا

فقرات السيرك
تـنـوعـة فإن ا
الـفــرقــة الـتي
تــأســست في

مـــونـــتـــريـــال عــام
1993 تــســتــبــعــد تــمــامـا

احلـيوانـات من الـعـرض مـتـخذة
موقفا ضـد استغالل هذه االرواح

البريئة في إبهار اجلمهور.
والـعـرض الــذي قُـدم اخلـمـيس
ـــــاضي واســــتـــــمــــر يــــومي ا
اجلمـعـة والـسبت هـو خـتام
بــرنـــامج مــهـــرجــان بــيت
الـــدين الـــدولــيـــة لـــهــذا
الـــصــيف والـــذي بــدأ
في  12تـــــــــــمــــــــــوز
ــــاضـي بــــحــــفل ا
لـــلـــفـــنـــان زيــاد

رحــــــــبـــــــــاني.
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