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ـوســيـقى  لـتــتـغـنى عـلى انــغـام ا
ـواهـبــهـا وتـتــراقص بـكل بـراءة
ونقـاء ولتـسلـيم راية الـتخرج الى
االطـفــال االصـغــر سـنــا في اشـارة
الى انـتـقــالـهم الى االبـتــدائـيـة في
قبل. وتضمن احلفل الفني العام ا
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احتفلت روضة دار السالم التابعة
ـوسيـقـية ـدرسـة بغـداد لـلـفنـون ا
والتعـبيرية مـؤخرا بيوم تـخرجها
لــــلـــــعــــام الــــدراسي 2019-2018
وتــراقـصت الــفــراشـات والــطــيـور

لتقى اإلذاعي والتلفزيوني حتتفي بكاظم السعدي Ÿ«bÐ≈ …dO∫ أسرة ا

{ مـيـونيخ - وكـاالت - ابـتـكر طالب في جـامـعة
ـكنه الـتنـبؤ بـالـشخـصيـات التي ـانـية تـطبـيقـا  أ
ـوسم تـمـلك أفــضل فـرص الـبــقـاء حـتى نــهـايـة ا
لـحـمـة الـتـلـفزيـونـيـة الـشـهـيـرة جيم األخـير مـن ا
أوف ثرونـز (صـراع الـعـروش).وصمم طالب في
جامعة مـيونيخ التقنـية التطبيق احلـسابي للتكهن
ن سـيـجـلس عـلى الـعـرش احلـديـدي في دراما
الـقــرون الـوسـطى الــتي تـدور أحـداثــهـا في عـالم
خــيــالي وحتــكـي قــصص عــائالت تــتــقــاتل عــلى
السلـطة.وأعد الطالب الـتطبيق بحـيث يبحث على
اإلنـتــرنت عن مـعـلــومـات حـول كل شــخـصـيـة ثم
عـاجلـة من خوارزمـيات ـعلـومـات  تـخضع هـذه ا
لـــلـــذكـــاء االصــطـــنـــاعي لـــتـــقـــيـــيم فـــرص بـــقــاء
الـشــخــصـيــات عــلى قـيــد احلــيـاة.وقــال الــطـالب
كـريسـتيان داالجـو (جمعـنا الـنتائج من صـفحات
ويـكيبـيديا مـختلفـة وصفحـات مشابـهة عن الكتب
ـســلـسل الـتـلـفــزيـوني وحـذفـنــا بـيـانـات كـنـوع وا
وعـمـر الـشـخـصـيـة ثم جـمـعـنـا كل هـذا لـتـدريب
ــوعــد وفــاة هـذه اخلـوارزمــيــة حــتى تــخــبــرنــا 
الـشــخـصـيــة.وهـنــاك احـتـمــال كـبـيــر أن تـصـدق
تـوقعـات التطـبيق). وكـان طالب لعـلوم الكـمبـيوتر
ـوجـودة في مـديـنـة مـيـونـيخ في نـفس اجلــامـعـة ا
انـيا قـد ابتـكروا عام  2016خـوارزمية بجـنوب أ
ـوسـم الـسـادس من مــسـلـسل صـراع قــبل بـدء ا
الــعــروش وصــدقـت تــوقــعــات الــتــطــبــيق بــعــودة
شــخـــصــيـــة جــون ســـنــو إلى احلـــيــاة. وتـــتــوقع
اخلــوارزمـيــة اجلـديــدة أن شـخــصـيــة ديـنــيـريس
تـارجــيـريــان هي األوفـر حــظـا لــلـبــقـاء عـلـى قـيـد
ــوسم األخــيــر الــذي بـدأ احلــيــاة حـتـى نـهــايــة ا

اضي. عرضه األحد ا

(صـح اطـــفـــال صــــغـــار- صـــغـــار)
وانـشـودة لـغتـي من تدريـب  زينب
مــــحـــمـــد اضــــافـــة الى انــــاشـــيـــد
واغــنــيــات صــفق لــهــا اجلــمــهــور
ــتـمــثل بــأولـيــاء امـور احلــاضـر ا
الطلبة الـذين عبروا عن سعادتهم

مجموعة اناشيد بـاللغت العربية
واالنــكـلــيــزيـة مـن تـدريب شــيــمـاء
جــبـــار وتــألق االطــفــال بــأغــنــيــة
طـالـعـة من بيـت ابوهـا وصـولـفيج
(غــنــاء جــمــاعي) من تــدريب هالل
بـســام وجـاء الـنــشـيــد احلـمـاسي

بــتــخـرج فــلــذات اكــبــادهم  وكـان
لـرقصـات الـبـاليه حـضـور بهي في
مـقـطوعـتـ من تدريب زيـنـة أكرم
وعــرض مــسـرحـي بـعــنــوان (هــيـا
ننـجح) من ثالثة مشـاهد سيـناريو
محمـد سعيـد وتدريب رشا يوسف
.وقـال مـعـاون مـديـر دائـرة الـفـنون
ـــوســيــقــيــة عـــمــاد جــاسم خالل ا
دني احلفل (سيبقى هذا الصرح ا
الــثــقــافي مــتــألــقــا ) شــاكـرا ادارة
الك التدريـسي والفني درسـة وا ا
كـافة ومـديرة الـروضـة  جلهـودها
ــوهــوبــات ــعــلــمــات ا وجــهــود ا
واالهــــــالـي عـــــــلى تـــــــعــــــاونـــــــهم

ولطفهــــــــم . 
كـمــا قـدم مـديــر مـدرســة بـغـداد

ـــوســيـــقــيــة لــلـــفــنــون ا
والـتــعـبــيـريــة أحـمـد
ســلـيم كـلــمـة شـكـر
وامــتـنــان لـلــكـادر
الـــــــتـــــــدريـــــــسي
إلجنــــــــــــــــــــــــــــاح
الفعـالية واثنى
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{ لـــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - قــام العب كــرة
عـتزل  ديفيد بيكهـام بنشر فيديو لزوجته القدم ا
 فـيـكـتـوريا بـيـكـهـام الـبـالـغـة من الـعـمر  44عـاماً
وهي تـعـبـر الـطـريق حــامـلـةً كـيـسـ كـبـيـرين من
الـليـمون ومـانغـا وفي رجلـها حـذاء عالي الـكعب.
وبـدال من أن يـقــوم ديـفـيـد بـالـنـزول من الـسـيـارة
ـسـاعـدتهـا قـام بتـصـويرهـا وحـ سـقطت مـنـها
ــــانـــغـــا أجـــرى زوم بــــالـــكـــامـــيـــرا واحـــدة من ا
عليـها.ويُسمع صوت فيكتوريا  في وسط الطريق
وهي تقول لـقد أسقطت مانغا. يـذكر أن فيكتوريا
وديـفيـد بيكـهام سيـحتفالن بـعيد زواجـهما الـ20
في تموز ولـديهما ثالث أبنـاء هم بروكل وروميو

وكروز وإبنة هي هاربر .
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الـروائي الــعـراقـي تـلــقى امـنــيـات االوســاط الـثــقـافــيـة
واالعالمـيــة بـالـشــفـاء الـعـاجـل بـعـد خـضــوعه الـسـبت

اضي لقسطرة في القلب ارقدته فراش العافية. ا
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ايـستـرو العراقي ـوسيقـار وا ا
ــــلـــــتــــقى االذاعي يـــــضــــيــــفه ا
والــتـــلــفـــزيــوني عـــصــر الـــيــوم
الـثالثاء بـجـلسـة يـديرهـا رئيس

لتقى صالح الصحن. ا
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البـاحث االردني يـلـقي مسـاء الـيوم الـثالثـاء محـاضرة
بــعـــنـــوان (الـــدين والـــســـيـــاســـة من احلـــاكـــمــيـــة إلى

. قراطية) في رابطة الكتاب االردني الد
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ـنــتـدى الـعـــربي مـسـاء ي االردني يـضــيـفه  ا االكــاد
دني ـحاضرة عنـوانها (نقـد اجملتمع ا اليـوم الثالثاء 

كبديل حلركة التحرر الوطني).
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الـبـاحث الــعـراقي ضــيـفــته جـمـعــيـة الــرواد الـثـقــافـيـة
ـحـافـظـة بـابل في امـسـيـة ـركـز الـعـام  ـسـتـقـلـة - ا ا

ثقافية بعنوان (التعجب في القران).
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اخملـرج الـسـوري عـرضت مـسـرحـيـته (الـعـودة ) عـلى
دينـة احلسكة ركز الثـقافي العـربي  خشـبة مسـرح ا

سرحي. في ختام فعاليات مهرجان احلسكة ا
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الــشــاعــر الــعــراقي صــدرت له عن مــؤســســة شــمس
للـنـشر واإلعالم بـالـقاهـرة مـجمـوعـته الشـعـرية األولى
بـعنوان ( امرأة ليست كـالنساء ) تقع في  156صـفحة

توسط. من القطع ا
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الشـاعر السوري ضيفته دار الكـتب الوطنية في مدينة
حلب بـحفل تـوقيع ديـوانه (ب الـباء والـنون) بـحضور

. أدباء ومهتم

عــــلـى اهـــتــــمــــام دائـــرة
وسيقية  ودعا الفنون ا
اولـــيـــاء االمــور لـــتـــقــد

اوالدهم لإلخــتـبــار لـغـرض
اإلنـــــــتـــــــقــــــال الـى الـــــــصف
االبتـدائي وسيـكون االخـتبار

ــدرســة. بــاشـــراف جلــنــة مـن ا
وأخـتـتم احلـفل بـتـقـد الـهـدايا
اجلـــمــيـــلـــة ألطـــفـــال الـــروضــة
وتـوزيع الـورود الطـبـيعـيـة على
اولـيـاء االمــور في رسـالـة لــنـثـر

احملبة وااللفة.
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ـسـلـسل الـعـراقي الـكـبـيـر (الـفـندق) ا
ـالـكي و إخـراج حـسن تـألـيف حـامـدا
حـســني والــذي تـعــرضه (الــشـرقــيـة)
خالل شـهـر رمضـان وتـؤده طـالب في
الــــعــــمل دور (اريـج) الــــصــــحــــفــــيـــة
والـشـخــصـيــة احملـوريـة فـي الـعـمل..
والـــتــقـى مـــوقع دنـــيـــا فن طـــالب في
سـلـسل حـيث حتـدثت عن كوالـيـس ا
اهم مالمـح الـــشـــخـــصـــيـــة بـــالـــقــول
(شــخــصــيــتي في الــعــمل صــحــفــيــة
صـارمـة مـعـتـدة بنـفـسـهـا ودؤوب في
عـمـلــهـا.. و هي شـخــصـيـة إيــجـابـيـة
وجــديــدة بــالــنــســبــة لي وســتــحــدث
الشـخصـية تـغيرا كـبيـرا في األحداث
حـيث سـيـتـرقـبـهـا اجلـمـيع.. واتـمـنى
ـوفــقـيــة في أن اقـدم شــيـئــاً جـديـداً ا
لـلـجـمـهـور). وســألـنـاهـا عن عـودتـهـا
لألعـمـال اجلــادة حـيث كـان مــسـلـسل
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يــخـــوض الــكـــاتب حــســـ الــنـــجــار
قبل باعمال عدة السباق الرمضاني ا
سـلسـل الكومـيدي (شـلع قلع) منـها ا
للـمـخرج سـامر حـكـمت  لصـالح قـناة
(الـشـرقـيـة).. وهـو عبـارة عـن حـلـقات
منفصلة و رصد للظواهر االجتماعية
الـسلـبـيـة و سـاهم الـنـجـار في كـتـابة
اغــلب حــلــقــاته.. بــيــنـمــا كــتب بــاقي
احللـقـات مـجـمـوعة من الـكـتـاب وفـقا
ـوقع دنــيــا الـفن.الــعـمـل الـثــاني هـو
مسـلسـل (ست توتـات) لـلمـخرج رواء
جـواد و إنـتـاج شـركــة صـنـاع الـفن و
هــو عـــمل نـــســائي مـن بــطـــولــة ست
فــنـــانــات و هــو عـــبــارة عـن لــوحــات
كوميـدية و تـقاسم كـتابـته مع الكاتب
مثلة فاضل عباس. الى ذلك تواصل ا
اينـاس طـالب تـصـويـر مـشـاهـدها في

كـومـيـديـا و تـراجـيـديـا. والـكـومـيـديـا
ليست جـديدة بـالنسـبة لي فـقد قدمت
مـسـلـسل بـرج الــعـقـرب بـالـتـزامن مع

مسلسل مناوي باشا).

(فـــاتـــنـــة بـــغـــداد) اخـــر ادوارهـــا في
التراجيديا و اخـتارت العودة للدراما
ـاضـي عـبـر بـوابـة الـعـراقـيــة الـعـام ا
ـثلة { نــيــويـورك  –وكــاالت - اجــتـمعالكومـيديـا أجابت (أساسـاً انا 

الــنـجــمــان هــيـو غــرانت ونــيــكـول
كـيــدمــان في بــطـولــة فــيـلم (اب ان
دونـك)  حــــــيث بــــــدأ تــــــصــــــويـــــر
مـشـاهـدهـمـا األولى في الـفيـلم في
مدينـة نيويـورك األمريكـية.وظهرت
كـيدمـان في مشـهـد أثنـاء خروجـها
من أحد احملاكم وحولها الكثير من
األشخاص مع غرانت الذي يجسد
ـفـقـود الذي يـخـتفي دور زوجـها ا
في ظـروف غـامضـة وتـعـيش حـياة
مـضـطــربـة وخالل فــتـرة إخــتـفـائه
تـكــتـشف أســراراً لم تـكـن تـعــرفـهـا
ـــــقـــــرر أن يـــــعــــرض عــــنـه. ومن ا

ـرتـبة األولى مـا تـزال تركـز عـلى أعـمـالك إذ حتـتل ا
على التوالي في اهتماماتك.

qL(«

عـلـيك بـحل مـشـكالتك الـعـاطـفـيـة  فـاألوضـاع تذهب
إلى طريق مسدود وغير مشجع.

Ê«eO*«

 تـنجـز أعـماال كـثيـرة وضـغط العـمل يـصل إلى أعلى
مستوى له في الظهيرة.

—u¦ «

 عـليك بتـمالك أعصـابك واترك الـعناد جـانبا فـالدنيا
أخذ وعطاء.

»dIF «

ـسـاء أمـورا احـذر من أن يــنـسـيك عــمـلك في فـتــرة ا
اخرى كالعائلة.

¡«“u'«

في الـصـبـاح عـلـيك االنـتـبـاه والـتـركـيـز ألن عـمل مـهم
سيسند إليك لتقوم به.

”uI «

ــسـاء لـلــهـدوء الـذي قـد تــصـيــبك بـعض الــكـآبـة في ا
يسيطر على األجواء احمليطة بك.

ÊUÞd «

عــلـيك اسـتــغالل هـذا الـيــوم كـامال وفي كل اجملـاالت
ألن احلظ يقف إلى جانبك .

Íb'«

الـصــحـة هي أهـم مـا تـهــتم به فال داعـي إلهـمــالـهـا .
حاول مالزمة البيت.

bÝô«

األمـور تصب في مـصـلـحتك لـكن ال تـتـرك عصـبـيتك
تغير لك مزاجك.

Ë«b «

سـاء هـما تـتـعـرض لضـغـوط في الـعمـل .الظـهـيـرة وا
أكثر فترات هذا اليوم ضغطا.

¡«—cF «

ــسـاء ســوء تـفــاهم قـد يــنـشب بــيـنـك وبـ أحـد في ا
أفراد عائلتك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOÝ«b «  ULKJ «

تـــــبـــــدأ الـــــكـــــلـــــمـــــات
الــسـداســيــة مـن دائـرة
الـــســـهم وتـــدور حـــول
رقـمــهـا بـعـكس عـقـارب
الساعة لـتربط الكلمات

بشكل صحيح:
1-دولة افريقية

2-يأنبنا
3-تهدمهم

4-تستخدم حلفظ
الطعام

5-البقاء االبدي
6-صحيفة

عربية
7-مجموعة

جزر

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
وعلى قاعة اجلـواهري باحتاد االدباء
والـكـتـاب بـاحـد ابـرز شـعـراء االغـنـية
الـعراقيـة منـذ مطـلع سبعـينـات القرن
ــبــدع كــاظم الــســعــدي ــاضي انـه ا ا
الـذي رفد بـشـعره اجـياال مـخـتلـفة من
ــطــربــ وفـتــحت قــصــائــده ابـواب ا
طـرب  وعرف الـشهـرة للعـديد مـن ا
ـؤثرة ـفـردة الـغـنـائـيـة ا الـسـعـدي بـا
والـذي يـســتـلـهـا مـن احـاديث الـنـاس
فـيــعـيـد صـيـاغـتـهـا بـطـريـقـة تـبـقـيـهـا
مـحفـورة في ذاكـرة اجلمـهور وكل من

‚«dF « UMK  WOMſ√ dŽUAÐ wH²×¹ wŽ«–ù« vI²K*«
ـلـتقى يـسـتـمع الـيـهـا.  وقـال رئـيس ا
صــالح الـصــحن الــذي ادار اجلــلــسـة
يـزة مـشبـعـة بعـطاء (جـلـسة الـيـوم 
ــتــد الى ســنــ طــويــلــة واجــنـاس
مــخــتــلـفــة في الــصــورة واالحــسـاس
رافـــقت حــــيـــاتـه جـــرأة فـي احلـــركـــة
والــتـركــيب والـصــيـاغــة انه الـشــاعـر
الغـنائي كـاظم السـعدي) وعن سـيرته
الذاتيـة اضاف الصحن (بـدأ السعدي
ــثال مـــســرحـــيــا فـي ســبع عـــشــرة
مــســرحــيــة كـــان آخــرهــا مــســرحــيــة
(كشخة ونـفخة)  تالـيف فاروق محمد
واخـــــراج الــــراحل عــــونـي كــــرومي 

 WOŽ«bÐù«Ë WOMH « tðdO  ÍËd¹ ÍbF «

واخيـرا كتب حلسـ اجلسـمي رائعة
كلـنا العراق ). بـعدها حتـدث احملتفى
به قــائال (رحــلـة طــويــلـة فـي الـغــربـة
امـتدت الى  23سـنـة والتي جـعـلـتني
اعـود بــقـصـيـدة كــتـبـتـهــا في الـغـربـة
طويت اوراق سـفري وعـدت الى بلدي
الــعــراق الــذي كــان يــعــيش بــداخــلي
ويـــســــعـــدني الــــيـــوم ان ارى زمالئي
واصـــدقــــائي الـــذين عــــاصـــروني في
سرح سرح كـون والدتي كانت في ا ا
حــيث مــثــلت اعــمــاالً عــدة ومن خالل
سـرح بدات اكـتب للمـسرح الـغنائي ا
لـتـستـمـر الى ان كتـبت لـعدة مـطـرب

وعـمل في الـصـحـافـة في مـجـلـة فـنون
والف بـاء وجـريــدة الـعـرب الـلــنـدنـيـة
.اول اغـنــيــة كـتــبــهـا حــبــنـا حــبــيـبي
لـــلــراحـل عــارف مـــحــسن واديـــبــة ثم
االغــنــيــة الـرائــعــة نــحب لــو مــانـحب
لـسـيتـا وسـعدون جـابـر  وكتب اغـنـية
تـريــد الـصــدك لـلــراحل ريـاض احــمـد
واغنية التلـوموني للراحل صالح عبد
الــغـفـور وابـعث سـالم لـرضـا اخلـيـاط
ولــكــاظم الـســاهــر كـتب اغــنــيـة حــلـو
طولك وابـوس روحك  وكتـب للـمطرب
ـاجـد اغـنـيـة سالمات الـعـربي راشـد ا
ــعـروف ولـعــاصي احلالني يــانــاكـر ا

ولــثالثــة اجــيــال مــنــهـم  وانــا اعـزف
واحلن اضـــافـــة الى انـــنـي شـــاعــر) 
وشكـر السـعدي الـفنـان كاظم الـساهر
الذي كان على اتصـال به دوما حينما
مــر بــازمــة مــرضــيــة جتــاوزهــا ولــله
احلــمـــد. بــعــدهــا تــوالت الــشــهــادات
ــداخالت من قــبل اصــدقـاء وزمالء وا
الـســعـدي والـشــعـراء  وقـدم الــشـاعـر
ابـــراهـــيم اخلـــيـــاط درع اجلـــواهــري
لـلـمـحتـفى به كـمـا قـدم اخملـرج صالح

لتقى بعدها  الصحن قالدة ابداع ا
التـقاط الصور الـتذكاريـة مع احملتفى

به واجلمهور الذي حضر احلفل.

حس النجارايناس طالب

فعاليات فنية ألطفال روضة دار السالم

X½«dſË ÊU bO

ÎULKO  Ê«—ÒuB¹
ـوسم لــكـيــدمــان ا
الــــــــــثـــــــــــانـي مـن
مسلسلـها الشهير
( اكــاذيـب كـــبـــيــرة
صــــــغــــــيــــــرة) في
ـــقــبل حـــزيـــران ا
وقع الفن وفقـا 
والـذي انـضـمت
إلـيه الــنـجـمـة
مــــــــيــــــــريل
ســــــتـــــريب
الـــــــــــــــــــــتــي
جتـســـد دور

حماتها.
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