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اجتماعية عنون فيها رئيس حتريرها
زيد احللي افتتاحيته بـ(الصحافة في
دولة ال تقرأ) وضم العدد مواضيع
عـدة مــنـهــا حتـقــيق حـول (هل
تتزوج رجال يكبرك بعقود?)
ورحـلــة سـيــاحــيـة لــطه جـزاع
حــــول(بــــرج الــــفــــتــــاة.. يـــوم
انـتـحـرت الـراهـبـة حـزنـا عـلى
مـوت حـبـيـبـهـا) وهـنـاك لـقاء
لحن علي عبدالله اجراه مع ا
فـي عــــــــمـــــــــان مــــــــجـــــــــيــــــــد
وكـتب خالد جواد السامرائي
..صـــوت عن (زهـــور حــــســـ
عصـي على الـتـقـلـيـد) وهـناك
مــوضـــوع عن فـــرقــة طـــيــور
ـايسـترو دجلـة وحديث مع ا
عالء مــــــجـــــيــــــد اجـــــراه في
سـتـوكــهـولم رعــد الـيـوسف
وتوقف حيـدر شاكـر احليدر
عند (يحيى حـمدي.. الفطرة
واالبـــــــــــداع) وفــي حـــــــــــقـل
سـيــكــولــوجــيــا كـتـب قـاسم
حس صـالح عن (الـتطرف
في الدين يـقتل الـتطرف في
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سرح eOLðË ‚uHð∫ تالميذ فرحون بجوائزهم في مهرجان ا

{ لوس اجنلوس- وكاالت - احتل فيلم
تـحركة اجلديـد (سبايدر مان: الرسوم ا
إنتو ذا سبايدر فيرس) صدارة إيرادات
السينـما األمريـكية مـحققا 35.4 مليون
دوالر في أول ثالثـة أيـام لـعـرضه.أخـرج
الفـيـلـم بـوب بيـرسـكـيـتي وبـيـتـر رامـسي
وقام باألداء الصوتي شاميك مور وجيك

جونسون وهيلي شتيفيلد.
ـهرب )ذا وجاء فـيـلم احلـركة اجلـديـد (ا
ركز الثاني بإيرادات 17.2 ميول) في ا

مليون دوالر. 
الــفـــيـــلم مـن إخــراج وبـــطـــولـــة كـــلــيـــنت
إيـســتــوود وشــارك في بــطــولـتـه بـرادلي
كـوبـر وتــايـسـا فــارمـيــجـا.وتـراجـع فـيـلم
ــتـحــركــة (ذا جــريـنــتش) من الـرســوم ا
ــركـــز الـــثـــاني إلـى الــثـــالـث مــســـجال ا
11.58 ملـيون دوالر. وتـراجع أيـضا
تحـركة رالف يحطم فيلم الرسـوم ا
اإلنــــتـــــرنـت (رالف بـــــريـــــكس ذا
إنتـرنت) صـاحب الـصدارة في
ــــــاضـي إلى األســــــبــــــوع ا
ـــــركـــــز الـــــرابع هـــــذا ا
ــبــيــعـات األسـبــوع 
تذاكر 9.85 مليون

دوالر.

وتواصل (دنـيا) فـتح ملـفات اجلمـال)
جـرائم ابــو طــبـر اجملــرم االخــطـر في
تـاريخ الـعـراق اذ ضم الـعـدد احلـلـقـة
ـلف  وهـنـاك لـقاء الـثـانـية مـن هـذا ا
مع الـتـشـكـيـلي أحـمـد حـس الـزعـيم
الــذي قــال (افــضل لــوحــاتي الــتي لم
ارسـمــهــا بــعــد) .وكـتـب سـيـف الـدين
الــــدوري عن (بــــدايــــات الــــتـــمــــثــــيل
السينمائـي في العراق) اما موضوع
الغالف فـلـصـالح الـصـحن الـذي كتب
عن (مـهـرجـان قـرطـاج الـسيـنـمـائي ..
انـطــبـاعـات ومـالحـظـات)ومـن اعـمـدة
اجمللة): تذكرة سفر) الحمد الهاشمي
(ابــلـــيس في بـــيـــتي) حملــمـــد خـــلــيل
(صـحــافــة شـاحــبــة بـاالمس كـيــطــان
(النهر وغير مقنعة اليوم ) لكرم نعمة
قـــــــبـل ان يـــــــنـــــــضب ) لـــــــســـــــعـــــــاد
(مــســاج الـــعــقل)الســمــاء اجلــزائــري
و(االسـتاذ اجلـامعي محـمد مـصطـفى
الــعـــراقي..صـــيت الـــغــنـى وال صــيت
واخــتـتم الـفــقـر) لـبــشـرى احلــمـداني
العـدد بـعـمـود (دنـيـا الـله) لـطه جزاع
والــــذي عــــنــــونـه (جــــرب ان تــــكــــون

لطيفا!).
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نقـيب الفنان العراقي قـدم خالل مشاركته بفعاليات
سـرحـية الـتي اختـتـمت االحد بـاقة مهـرجـان قرطـاج ا
ورد لــفــريق عــمل مــســرحــيــة (الـبــوابــة ســبــعــة) بــعـد

مشاركتها فيه.
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ـكتـبـة الـوطنـيـة ضمن الكـاتب االردني ضـيـفته دائـرة ا
أمسـيـات نـشـاط (كـتاب األسـبـوع) لـلـحـديث عن كـتابه

(خربشات أدبية).

 ÍË«dIŽ nOÝ

ـــقــيم في االعالمي الـــعــراقي ا
امـــريــكـــا تــلـــقى تـــعــازي االهل
واالصـدقــاء لــوفــاة جــده ســالم
مـتي  ســائـلــ الـله تــعـالى ان

يسكنه فسيح جناته.
 bO³Ž ÍbN

الــبـاحث الــسـوري وقع عــددا من كــتـبه في حــفل أقـيم
بصـالـة الوقـف في جرمـانـا منـهـا :مـباد عـلم الـوراثة
البـشرية و السعادة التي يجب أن نبحث عنها واحلياة

وكيف تصبح امرأة.
 —UNI « b³Ž œ«bý

الــتــشــكــيــلي الــعــراقـي افــتــتح مــعــرضه الــشــخــصي
وت) في قـاعة ومـعهـد وملـتقى عـناوين في (كومـيديـا ا

االعظمية.
…eLŠ Áb³Ž

مديـر التـصويـر السيـنمـائي السـوري نعـاه زمالئه بعد
ـوت مـطلع االسـبوع اجلـاري وعـمل الراحل ان غـيبه ا
ؤسـسة الـعامـة للـسيـنمـا وصور فـيها 58 فـيلـما في ا

قصيرا و 15 فيلما روائيا طويال .

w‡‡ſ«œ ÁdI « s¹b « w×  wKŽ

سـلـم ضـيفه ي لـعـلمـاء ا األم الـعـام لالحتاد الـعا
االحـد مـنـتـدى الـفِـكْـرِ الـعـربـيّ في الـعـاصـمـة االردنـية
حاضرة عـنوانها (الـزكاة ودورهـا في التـنمية عمـان 

الشاملة/ الزكاة والضريبة).
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مكانـاً يعيش فـيه كان مشـردا منذ حرب
ـا أن أوسكار اختار برميل فيتنام.لكن 
الـقــمـامــة لـيــعـيـش فـيه وغــنّى أغـنــيـته
ـا يعـد هذا عـروفة أحب الـقـمامـة فر ا
اختياره). وتـقول منظـمة ورشة سمسم
(إن أكـثـر من مـلــيـوني ونـصف طـفل في
ـتــحـدة يــعـانــون الـتــشـرد - الـواليــات ا
نـــــــصــــــفــــــهـم تــــــقـــــــريــــــبــــــاً حتـت سن
نـظمـة:( نعرف أن السادسـة).وتضـيف ا
ـشرديـن غالـبـًا ما يـعـانون من األطفـال ا
صـدمات نـفـسـيـة حـادة. وبـاإلضـافة إلى
ـا عـانوا من مـعانـاة الـتـشـرد فـإنـهم ر
مــشـــاكل مـــثل فـــقــر أو عـــنف أســري أو
صدمات أخرى سـببت عدم وجودهم في
منازلهم).ولم يكن هـذا أول ظهور لـليلي
في الـبرنـامج الـشـهـير فـقـد ظـهـرت مرة
في إحـــدى احلــلـــقـــات عــام  2011وهي
جائعة ألن أهلها لم يكن لديهم طعام في
بــعض األحـــيــان.ولن تــظــهـــر لــيــلي في

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - يـــقــدم
برنامج األطفال األمريـكي الشهير شارع
سمـسم (شخـصـية بال مـأوى) ألول مرة
بـــهــــدف رفع الـــوعـي لـــدى مـــشــــاهـــديه
شـردين.وتعيش الصغـار حول معـاناة ا
لــيـــلي وهي طـــفــلــة فـي الــســابـــعــة من
عـــمـــرهـــا مع والـــديــهـــا فـي بــيـت أحــد
األقــارب بــعــدمــا فــقــدوا مــنــزلــهم وقــد
ظـهـرت وهي تـتحـدث لـلـدمـيـة الـشـهـيرة
ــــو عن حــــالــــهــــا أثــــنـــاء رسـم قـــوس إ
قـزح.وعــنـدمــا اسـتـخــدم االثـنــان الـلـون
البنفسجي تذكرت لون غرفتها. وأخذت
حتــكي كـيـف أنـهــا تــفـتــقــدهـا ثـم قـالت
بنبرة حزينة: لم أعد أريد التلوين.وعلّق
مـحـبــو بـرنـامج األطــفـال الـشــهـيـر عـلى
وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي قــائـلـ
(إنــهــا لــيــست أول دمــيــة بال مــأوى في
الـبـرنـامج).وأشـاروا إلى(أن أوسـكـار ذا
غـروتش الذي يـتـخـذ من بـرمـيل قـمـامة

حلقـات شارع سـمسم الـتلفـزيونـية لكن
سيـكـون لـها ظـهـور عـبر يـوتـيوب وفي
ســـلــــســـلـــة كــــتب شـــارع ســــمـــسم

وفيديوهات الـسلسلة
عـلى مـوقــعـهـا عـلى
اإلنـــتــرنـت. وقــدم
الـــــــبـــــــرنـــــــامج
األمــــــــريــــــــكي
بـــــــــــــــــــــادرة
مـــشـــابـــهــة
سـابـقـاً إذ

أدرج
الـــــــعــــــام
ـــــاضي ا
شخصية
دمـــــــيــــــة
تــــعـــــاني
من مـرض
الـــتــــوحـــد
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بـعد أن سخـر النـجم التركي
جـــيم يـــلـــمــاز من الـــنـــجـــمــة
الــتــركــيـة هــاديــسي بــســبب
البس الــتي أطــلت بــهـا في ا
حــفل (الــفــراشــة) الــذي أقــيم
مـؤخـراً حـيث ضـحك اجلـمـهور
بـــســبب كالم يـــلــمــاز ردت عــلــيه
هـاديسي وقـالت (إنه لـيس مـطلـوباً

من اجلـمـيع أن يـعــجب بـأزيـائـهــا) وأضـافت (أنـهـا لم
ـا كــانت ضــحـكت وصــفـقت تـتــضـايق من كـالمه وإال 
ـوقع الـفن (ال يــجب عـلى اإلنـسـان أن له).وتـابـعت وفــقـا 
يـأخذ كل شيء على مـحمل اجلـد بل عليـنا أن نكـون أكثر
راحـة في هذه احلـيـاة).وختـمت هـاديـسي بالـقـول (احلقـيـقة

أني إستمتعت كثيراً في احلفل).

قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ 21.
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يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك . 

Ê«eO*«

يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 
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االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.
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حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.

¡«“u'«

ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن

”uI «

تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء .
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ـتــراكــمـــــــة تـرافـــــــقك من الــصــبـاح االعــمــــــــال ا
الباكر 
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الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 
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قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.
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تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ.52
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية الـتنقل
ــكـن شــطب ــخـــتـــلف االجتـــاهـــات و
احلــرف اكــثــر من مــرة لــتــحــصل عــلى
ـطلـوبة(الـكلمـة الضـائعـة تتالف الكلـمة ا

عادن): من  10حروف من ا
الــكـــربــون  –االوزون  –الــهـــيــلـــيــوم –
االزوت- االوكــســجـ  –الــكـــبـــريت –
النتروج  –االرغون  –الهيدروج –
كريـبتون  –الهواء  –اجلو  –التلوث –
البيئة  –الطبيعة  –االرض  –السماء –
البـحر  –الكـلور  –االمونـيوم  –نشادر
 –ةغازات  –كون  –كره  –بـرد حر –

قر.
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الـصــيـدالنـي الـعــراقي تــلـقى تــهــاني زمالئه لــتـســنـمه
منـصبه اجلـديد مـديـرا عامـا للـشركـة الـعامـة لتـسويق

ستلزمات الطبية راج له دوام النجاح. االدوية وا

بغداد
»dŠ ‚—UÞ
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في سلـسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا محاضرة عن أغنية بغدادية تراثية كما
ان كاتبـها غير مـعروف فأن ملـحنها مـجهول ولكن عـلى سبيل اليـق ان الكاتب
لـحن بـغدادي النـهـا انتـشـرت بدايـة القـرن الـعشـرين ولم تـخرج عن بـغـدادي وا
ة الـصغـيرة جغـرافيـاً وان  تسـجيلـها عـند تـأسيس االذاعة اطار بغـداد القـد
و ترديدها في خمسينات وستينات القرن العشرين واسمها باحلقيقة (إشلون
قطع الـذي يتكرر أربع مرات حالي وشـلون)  التي تذكـر في بداية االغنيـة لكن ا

هو مقطع:
(سايب يا گلبي سايب .. ظل احتمل مصايب .. من افراگ احلبايب)

وهذه االغـنيـة هي أغنـية عـن حب خائب يـدفع صاحـبه الى تنـاول السم الـزعاف
ـقام أن تـكـون هذه االغـنيه بـستـتهم بـعد اداء النـهـاء حيـاته ولقـد اعتـاد مطـربو ا

مقام اخملالف ومقام الصبا.. وتقول هذه االغنية:
اشلوني حالي وشلون
سليماني وال فرگاهم

ـوت بــتـنـاول سم الـسـلـيـمـاني أي ال أقـول لـكم عـمـا وصـل الـيه حـالي وأتـمـنى ا
والسـليمـاني نوع من االفـاعي القـاتله الـتي تعـطي سماً شـديدا وسـريع الفـعاليه

يترتب على تناوله سرعة الوفاة.. والشطر الثاني:
عسى ما خلفوني  چيف الگلب يسالهم

فهو يتمنى لو لم يولد فكيف ينساهم القلب.
سايب يا گلبي سايب .. 

ظل احتمل مصايب.. 
من افراگ البايب

وهـذه هي الـرابطه الـتي تـأتي بـعد كـل بيـتـ لألغنـيـة وفـيهـا يـندب احلـبـيب قـلبه
صائب بسبب فراق األحبة ويصفه بالتائه والضائع الذي يتحمل ا

والشطر الثاني لألغنيه يقول:
درب ابغداد امشيته كله زرع ليموني
يل ما جربته وال كحلت بي اعيوني وا

يل لوءا بفاكهة الليمون وان ا وفيه يـقول احلبيب انه قطع طريق بغداد ووجده 
وهو عود صغير يستخدم لوضع الكحل لم يجربه  ولم يكحل عيونه به.

وتعود االغنية الى الرابطه ب االسطر التي ذكرناها سابقاً فتقول:-
سايب يا گلبي سايب من افراگ احلبايب

ومعناها سبق وان ذكرناه وتستمر االغنيه تقول:-
غنيت گالوا بطران  وسكتت گالو حزنان 
صليت گالو تايب  من فراگ احلبايب

أي انه لو غـنى لقالوا فيه انه بطران ولو سكت لقالوا انه حزين ولو صلى لقالوا
انه تاب وكل ذلك بسبب فراق االحبه.

وبعدها تكون الرابطه التي تقول:-
سايب يا گلبي سايب 
ظل احتمل مصايب

والشطر االخير من االغنيه يقول:-
يه وأغني يا ريتني نعناعه بوسط ا
وجنة محبوبي زبده خل ناكلها بتأني

اء وهو يـغني وان وجنة احلبيب وفيـها فأنه يدعو ألن يكـون (نعناعه) في وسط ا
تـشــبه الـزبـد وهـو يـدعـو ألكل هـذه الـوجـنه من زبـد عـلى أن

ياكلوها بتأني وليس بسرعه.
ذكور سابقاً وهو:- قطع ا وختاماً فأن االغنية تردد ا

سايب يا گلبي سايب
من افراگ احلبايب
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عن (بــابل لالعالم) صــدر عــدد جــديـد
من (دنـيـا) وهي مـجـلـة ثـقـافـيـة فـنـيـة

 X½öÐ wKO ≈ l  œuFð eMOÐuÐ Í—U
{ لـــنــدن  –وكـــاالت - يـــقـــول طـــاقم
التمـثيل في فـيلم عودة مـاري بوبـينز
(مــاري بـوبــيــنــز ريــتــرنــز) (إن عـودة
ـربـيـة احملـبـوبـة لـلـشـاشـة الـفـضـية ا
جتلب بعض السحر للعالم في أوقات
مــضـــطــربـــة). وشــهـــدت الــعـــاصــمــة
ـاضي الـبـريـطــانـيـة لـنــدن األربـعـاء ا
الـــعــرض األول لـــلـــفـــيـــلم الـــذي كــان

كثيرون يترقبونه بشغف.
وبــعـد أكــثــر من  50عـامــا عــلى أداء
ـربـيـة ـمـثـلــة جـولي أنـدروز لــدور ا ا
الـتي جتـمع بـ الـصـرامـة واحلـنـان
والذي نـالت به حب األطـفـال والـكـبار
في جــمـــيع أنـــحــاء الـــعــالم جتـــســد
ـمــثـلــة الـبــريـطــانـيــة إمــيـلي بالنت ا
الشخصية في الفيلم الذي يدور حول
ـربــيــة لــتــزور مــايـكـل وجـ عــودة ا
بانـكس الـلـذين أصـبـحـا بـالـغ في
وقت يحتاجان فيه بشدة ليد العون.
ورغم الطقس البـارد ازدهرت أشجار
لـكيـة على الكـرز خارج قـاعة ألـبرت ا
جـانـبي سـلم مـؤد لــنـسـخـة من مـنـزل
أســرة بـــانـــكس.وقـــادت بالنت طـــاقم
التـمـثـيل على الـسـجـادة الزرقـاء بـعد

 w “«d « ÂUÝË ≠ n−M «

ÊU e «–  …dB³ «

ــاضي عن اســدل الـــســتـــار اخلــمــيـس ا
ــدرسي ــســرح ا فــعــالــيــات مــهــرجـان ا
االبـتـدائي بــعـد تـواصـلــهـا الربـعـة ايـام
حيث وزعت اثـنـتا عـشرة جـائـزة للـفرق
هرجان وقد حصلت مديرية شاركة با ا
ـركز االول وجاءت تربيـة ميـسان على ا
ـركز ـركـز الـثاني امـا ا تربـيـة ديـالى با
الثـالث فـكـان منـاصـفـة ب تـربـيتي  ذي

قار وكركوك.
امــا بــقــيــة اجلــوائـز فــقــد تــوزعت عــلى
الــنــحــو الــتــالي: ذهــبت جــائــزة افــضل
اضاءة لـتـربيـة الـنجف  وجـائـزة افضل
ديكور لتـربية كربالء  امـا جائزة افضل

اداء جـمـاعي فــكـانت من نـصــيب تـربـيـة
كـركـوك. وقــد حـصـلـت تـربـيــة الـرصـافـة
االولى عـــلـى جـــائـــزة افــــضل نص امـــا
تربـية الـرصافـة الـثانـية حـصدت جـائزة
افـضل مـوسـيـقى وكـانت جـائـزة افـضل
اخراج من حصة تربية الرصافة الثالثة.
وكـانت تربـيـة الـكـرخ االولى قـد حـصدت
ـثل امـا تــربـيـة الـكـرخ جـائـزة افــضل 
الـثـانـيـة قد حـصـلت عـلـى جائـزة افـضل
ـثـلـة مــنـاصـفـة بـ الــطـفـلـة النه عـلي
ومالك فــرقــد امــا جــائــزة افــضل ازيــاء
كـانت من حـصـة تـربـيـة الـكـرخ الـثـالـثـة.
ديـر العام لـتربية وحضر حفـل اخلتام ا
مــحــافــظــة الــنــجف عــادل الــبـصــيــصي
وعـضـو مـجـلس الـنـواب سـعاد الـوائـلي

وعضو مجـلس محافظـة النجف االشرف
علم محمد كاظم اجلليحاوي ونقـيب ا

البديري.
ـهرجـان قال مـدير  وعلى هـامش ختـام ا
عــام تـــربــيـــة مــحــافـــظــة الـــنــجف عــادل
سـرحي هو رافد البصـيصي (ان  الـفن ا
مـهـم  لـلـعــمـلــيـة الــتـربــويـة حــيث يـدفع
الـطـالـب والـطـالــبـة ان يـكـون مــبـدعـاً في
مـجــاله وانـسـانــاً مـتـحــضـراً في تـنــمـيـة
بـلده). مـوضـحـا (ان الـنـجف هي سـلـيـلة
االدب والثـقـافة ورغم انـهـا مديـنـة دينـية
فال يـعـتــقـد الـبـعـض ان الـدين يـقف ضـد
احلـيــاة بـالــعـكس فــقـد ?رفـدت الــنـجف
الكثير من الفنان والشعراء واالصوات
واخملرجـ وان تربـية مـحافـظة الـنجف
االشــرف تـــســـعى لــدعـم الــريـــاضــة وكل
نشـاط مـدرسي يـهـدف الى تنـمـيـة قدرات

التالميذ). 
وفي السياق نفسه قـالت الدكتورة سعاد
الـوائـلي (ان هـذه الـتـجـربـة جـمـيـلـة جداً
ويـجـب ان تـســتـمــر النـهــا تـعــطي روحـاً
جديـدة لـلعـملـيـة التـربويـة وانـا سعـيدة
ــدرسي الــذي اعــطى جــداً بــالــنــشــاط  ا

صورة فنية رائعة).
ـديـريـة الـعـامـة لـتـربـية الى ذلك اقـامت ا
مــحـافــظــة الـبــصــرة مـهــرجــان سـيــنــمـا
ــوبـايـل بـدورته الــرابــعــة حتت شــعـار ا
(مـيزانـيـة اقل .. حـريـة اكـبـر)  بـحـضور

شخـصـيات تـربـوية وأخـرى فـنيـة .وقال
ــكــتـب اإلعالمي في بـــيــان (ان مــعــهــد ا
الفنون اجلـميلة لـلبن في الـبصرة اقام
مـهــرجـانـه الـســنـوي الــرابع لـســيـنــمـا
وبـايل  حـيث  عرض 11 فيـلـما ا
قصـيـرا من انـتـاج الـطلـبـة اظـهرت
قابـلـيات ابـداعيـة ومـواهب فنـية

اشـاد بــهــا احلـضــور  فـيــمـا 
ــشــاركـــ بــشــهــادات تــكـــر ا
تــقــديـريــة عــرفــانــا بــجـهــودهم
ـــبـــذولــة فـي جنــاح الـــذاتــيـــة ا
ـهــرجـان  وقـد تــخـلل فــقـراته ا
عزف موسـيقي لـبعض الطـلبة 
ـهـرجان كمـا اقـيم عـلى هامش ا
معـرضاً لـلصـور الفـتوغـرافية
لـلــطــالب مــحـمــد احــمـد

قـــاسـم الـــذي نـــال
اســـــتــــحـــــســــان
الــشــخـــصــيــات
الـــــتــــــربـــــويـــــة
ـــا احلـــاضـــرة 
عُرض فيها من
مــــــــواضــــــــيع
متنوعة تصب
في خــــــدمــــــة
الـــعـــمـــلـــيــة
الــتــربــويــة
في الـبالد)

ساعات من نيـلها ترشـيحا جديدا عن
قتبـس من سلسلـة كتب ألفها الدور ا
بي.إل تـــــــرافــــــرز.وقــــــالـت بالنـت في
تصريح (ان الشخصيـة تتسم بأهمية
ومـغــزى كـبــيـر لــلـنــاس حـول الــعـالم
عندما تبدو األمـور هشة. وهي تتمتع
بــقـــدرة هــائــلـــة عــلـى الــتــألـــيف بــ
الـقـلـوب).وأضـافت (أنــهـا لم تـتـحـدث

مؤخرا مع أندروز الـتي فازت بجائزة
األوسـكار عـن أدائـها فـي فـيلـم (ماري
بوبـينـز) عام 1964 لكـنهـا عـلمت أن

أندروز شاهدت الفيلم اجلديد).
وقالـت بالنت الـتي تـغـني في الـفـيلم
مـثل أنــدروز (ســمـعت أنــهـا شــاهـدت
الـفـيـلم وأحـبـتـه وهـذا يـعـني الـكـثـيـر

لنا).
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“ULK¹ vKŽ باسم جوليا. وانتـشر شارع سمسم منذ
بـــدايـــته عـــام  1969لـــيـــكـــون له

شعبية واسعة حول العالم.


