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Ÿ«bÐ« …dO ∫ وزير الثقافة يقدم درع اجلواهري لعقيل مهدي في جلسة االحتفاء به

{ لـــوس اجنــــلـــوس - وكــــاالت - قـــال
ــمــثل الــكـومــيــدي األمــريـكي ـغــني وا ا
ستيف لـورانس الذي اشـتهر في حـقبة
الهي الـليـلـية السـتـينـيـات بـالغـنـاء في ا
والتمثـيل في التلفـزيون مع زوجته إيدي
ر). ـرض ألـزهـا جورم (إنه مـصـاب 
وأضـاف لورانـس الـبالـغ من الـعـمر 83
عــامــا في رســالـــة نــشــرهــا وكــيــله (أن
ـبـكـرة وأنه يـتـلـقى ـرض في مـراحـله ا ا
الـعالج بـأدويـة حتت إشـراف بـعض من
أفــــضـل األطــــبـــــاء في اجملـــــال). وقــــال
(حلسن احلظ تـمكـنوا من إبـطاء مـسار

روعة). هذه العملية ا
وتـزوج لــورانـس من جــورم عـام 1957
وأصبـحا معـا جزءا أسـاسيـا من برامج
السهرة في التلـفزيون األمريكي. وكانت
تبادلة بينهما من أبرز معالم الدعابات ا
أدائهما على مدى عقود.وفاز ألبوم (وي
جـــوت أس) وهـــو أول ألـــبـــوم يـــصـــدره
الثـنـائي الـذي بـات يعـرف بـاسم سـتيف
وإيدي بجائزة غرامي في عام
1960. وتـوفــيت جـورم
عــــــــــــــام 2013.
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الــشــاعــر االردني احـــتــفى امس االحــد بـــتــوقــيع ديــوان
(دمــوع وشــمـوع) وشــارك في احلــفل الــشــاعــر ســعــيـد

يعقوب وادارت احلفل األديبة زهرية الصعوب.
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البـاحث السـوري احتـفى بـتوقـيع كتـابه اجلديـد (اللـغة
ة) الصادر الفينيقية ومقارنتها باللغات الشرقية القد
ــون اجلــديـدة لــلــتــوزيع والــنــشــر في قــاعـة عن دار د

ركز الثقافي في أبو رمانة. احملاضرات با
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ئة من سكان ساموا البالغ ونحو  97 با
عددهم نحو  200ألف نسمـة مسيـحيون
ة في اجلزيـرة الواقعة في واللواط جـر
جـنـوب احمليـط الهـادي. ويـتـتـبع الـفـيلم
وهـــو من بـــطــــولـــة تـــارون إيـــجـــرتـــون
وسـيقى خطـوات جون األولى في عـالم ا
بـدءا بـعزفه عـلى الـبـيـانـو وهـو طفل إلى
دخوله عـالم الترفـيه األمريـكي الذي يعج
بــاخملـدرات واخلــمـر.و حــذف مـشــاهـد
ثـلـية اجلـنسـيـة وتعـاطي اخملدرات من ا
الـــفـــيــلـم عــنـــد عـــرضه في
ـا أثـار انـتـقادات روسـيا 
من جـون وصــنـاع الــفـيـلم.
وبــدأ عــرض الــفــيــلم عــلى
مـسـتـوى العـالم فـي أواخر
أيـــار. وقــــالت دور أبـــولـــو
لــلـعــرض الـســيـنــمـائي في
أبـيـا عـاصـمـة سـامـوا عـبـر
صـفــحـتـهـا عـلـى فـيـسـبـوك
(لألسف وألسـبــاب رقـابـيـة
اضــطـــررنــا إللــغــاء عــرض

فيلم روكت مان).

{ ســـيـــدنـي - وكــاالت - قـــالـت هـــيـــئــة
الـرقابـة في جـزيرة سـامـوا إنهـا حـظرت
وسيقي الذي عرض فيلم (روكت مـان) ا
ـغـني الـبـريـطـاني يـحـكي قـصــة حـيـاة ا
الــشــهــيــر إلــتــون جـون الحــتــوائه عــلى
مشاهد مثلية.وقـال الرقيب لياتوا نيابو
فـاوي لـصحـيـفـة (سـامـوا أوبـزرفر) ( إن
اضي الفيلم مُنع من الـعرض األسبوع ا
ألنه يـتـعـارض مع ثـقـافـتـنـا ومـعـتـقـدانـا

سيحية في ساموا). ا
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كــــر وإخــــراج  انـــور الــــيــــاســـري
وانـــتـــاج شــــركـــة مـــديــــنـــة بـــغـــداد

االعالمية. 
ويــــــــشـــارك في بـــطــــولـــة الـــفـــيـــلم
الـفـنـانـون: ايـاد راضي واالء حـس
واســيـا كــمـال وعــلي جـابــر وسـامي
قــــفـــطـــان وفــــاطـــمـــة
الــربـــيـــعي. وعن ذلك
ـطـرب سـتـار كـتـبت ا
فـي صـــــفــــــحـــــتـه في
(انـــــســـــتـــــغـــــرام) ان
(جتـــــربـــــة جـــــديـــــدة
جتـمعـني بـنـخـبة من
جنوم الدراما وعودة
السينما العراقية من
خالل فيـلم مـنى فـيزا
ان شـاء قــريــبــا جــدا
الــله نـــتــوفق ويــنــال

رضاكم).
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ـطرب سـتـار سـعد وبـطـلة يـستـعـد ا
ـــمــثـــلــة مــســـلـــسل هـــوى بــغـــداد ا
الــتــونـســيــة زهــراء حـبــيب بـن مـيم
لـتـجـسـيـد بـطـــــــــولـة فـيـلم بـعـنوان
(مــنى فـيــزا) تـألــيف عـــــبــد اخلـالق
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ـمــثـلــة سـمــيـة اخلــشـاب بــعـد ســنـوات من الــغـيــاب بــدأت ا
ـسلـسلـها اجلـديد والـذي تعـود من خالله للـعمل التـحضـير 
مع اخملـرج حـسـني صالح حـيث وافـقت بـشـكل مـبدئـي على
مـسلـسل بـنت الـقـبـائل ولـكن لم يـتم الـتـعـاقـد بـشكـل رسمي

حـــــــــــــــــتـى هـــــــــــــــــذه
الـــلـــحـــظـــة.وقـــد بــدأ
اخملـــــــرج حــــــســــــني
صـــالح في تـــرشـــيح
بـــــــــاقـي ابــــــــــطـــــــــال
ـــــســـــلـــــسل حـــــيث ا
يـــــحـــــرص عـــــلى أن
يـكـون هـنـاك عدد من
الـوجـوه اجلـديـدة في
الــــعــــمل إلى جــــانب
سـمــيـة وعــمـرو عــبـد
اجلــــلــــيـل ونــــضــــال
الـــــــــــشــــــــــافـــــــــــعـي.

{ دلــــــهي  –وكـــــاالت - تــــــداولت
الــعــديــد من الــصــــــــفــحــات عــلى
مــواقـــــع الــتـــواصل االجــتــمــاعي
اضـــــــية عن تعاون خالل األيام ا
فـــــنـي مـــــرتـــــقــــــــب بـــــ جنـــــوم
بـولـيـــــــوود والـذي سـيـجـــــــــمع
مـا بـ أكثـر الـثـنــــائـيـات شعـبـية
فـي الـــــهـــــنــــــد وهــــــــــمـــــا كـل من
ديــبــيــــــــــكــا بــادوكــون ورانــفــيــر
ســيــنـــغ وعــلـيــا بــهـات ورانــبــيـر

كابور.
وبـحـسـب تـقـريــر عن (فـيــلم فـيـر)
النجـوم األربعة يحـضرون مفاجأة
عـجبيـهم ومحـبيـهم حيث كـبيـرة 
أنـــهـم قـــرروا أن يــــكــــافـــئــــوا حب
اجلــمــهـــور لــهم بــأن يــذهــبــوا في
جـــولـــة فـــنـــــــــــيـــة داخـل وخــارج
شـاهد الـهنـد وسيـقـومون بـأداء ا

الـفــنـيـة ســـــــويًـا عـلى
سرح. خشبة ا

صادر وكانت إحـدى ا
ــــــقـــــربــــــة مـن هـــــذا ا
ــشـــروع الــفـــني قــد ا
صـــــرحت حـــــول هــــذا

األمر.
وقــــالت (أن رانــــبــــيـــر
عـليـا رانـفيـر وديـبيـكا
ســــيــــقـــدمــــون عـــروض
مــتــنـوعــة فـي الــواليـات
تحدة االمـريكية وهي ا
ـــــــــــــرة األولـى لــــــــــــهـم ا
وســتــتــيح لــهم الــفــرصــة
لــــلــــتــــواصل مـع جــــمــــيع
ـــعــجـــبـــ حــول الـــعــالم ا
والــــبـــــقــــاء قــــريــــبــــ قــــدر

اإلمكان).

ـتـلـكك هـذا إعطِ صـوتك لـلـعـاطـفــة.إحـسـاس جـمـيل 
اليوم .رقم احلظ.9
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ال تـتـرك نــفـسك مــنـسـاقــا وراء عـاطـفــتك و اال وقـعت
فريسة للضغوط النفسية والعصبية .

Ê«eO*«

الــظـروف سـتـمـكّـنـك من أن تـكـون حتت األضـواء لـذا
عليك ان تكون لبقا و ليس متعجرفا .
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شاورة عقلك في احل و اآلخر و ترك القلب علـيك 
جانبا . 
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ال تكثـر من احلديث عن منـجزاتك ألنك ستـقع ضحية
الغرور  رقم احلظ.2
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ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال.
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لديك الكـثير لتناقـشه مع شريك احلياة كن شجاعا و
عبر عما يدور في ذهنك .
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سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Íb'«

إذا حاولت إهـمال طلـبات رؤسائك فـيجب أن تأسف
لذلك. 

bÝô«

عجب عاطفـيا انت شخص مهم و لـديك الكثيـر من ا
عليك ان تكون مرحا لتنعم بذلك .

Ë«b «

احذر من األوهـام: ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً
آلراء مجموعتك. 
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. ابــحث عن  ســتــكـون مــتــلـهّــفــاً لــلـمــحــبّـة وألن حتبّ
التشارك تعاون تفاعل مع احلبيب.

 u(«
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اشطب الكلمات بكافة
كن شطب االجتاهات و
اكثر من حرف لتحصل
على حروف الكلمة

طلوبة:  ا
©WOÐ—Ë« W Ëœ®

قدوني  –اديسون – ا
لبنان  –احلالل –

القاهرة  –مونتريال –
المع  –احلرير  –امره –
راكب  –عمر  –امير – ا
سفير  –مالك  –زحف –
وحل  –سمر  –لم

–وعل.

يـة والباحثة العراقي ضيفها منتدى فيض للثقافة االكاد
ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي وعـلى والـفـكـر وبـالـتـعـاون مع ا
قــاعــة حــسـ عــلي مــحــفــوظ في نــدوة بـعــنــوان (الــذكـر

الصوفي ) وادارت الندوة الدكتورة بشرى الهاللي .

ـسـة وفـاء عـازف الـعـود الــسـوري اخـتـار أن تــكـون أول 
يقوم بـها بعـد عودته لـوطنه إقامـة ورشة عـمل تخصـصية

عهد العالي للموسيقى للطالب. في ا

وزيـــر اإلعالم االردني األســـبق ضــيـــفه الــســـبت  احتــاد
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (عـمـلـية الـكـتـاب واألدبـاء في عـمـان 
ـشاركة رئيس التـوثيق الهاشـمي األسبق محمد طارق) 
عيسى العدوان وقدمهما األديب عمر محمد العرموطي .

الــشـــــــــــاعـر الــعـراقي يــصـدر له
قـــــريــــــــبـــــا عن عـن دار دجـــــلــــة -
نـــاشـــرون ومــوزعـــون  في عـــمّــان
كـتـاب جـديــد عـنـوانه (كـلـمـات عـلى

تخوم الشعر).
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عازف الـفـلوت في الـفـرقـة السـمـفونـيـة الـوطنـيـة العـراقـية
اقـام وعـازف الــبـيــانـو في الــفـرقــة احـمـد مــحـمــود حـمـد
اضـية حـفال لـلفـلوت والـبيـانو ال بـالتـعاون مع اجلـمعـة ا

مطرانية الروم األرثوذكس على قاعة مدرسة الفرح .

ديبيكا بادوكون

 33,751روبيـة أي ما يـعادل 486
دوالرًا أمريكياً. 

والقـطعة الـثانـية عبـارة عن تنورة
ـــعــــدني من بـــالــــلـــون الـــفــــضي ا
مـصـمـمـة األزيــاء الـنـيـوزيـلـيـنـديـة
إميليا ويكستيد  بقيمة تصل إلى
18.1. 959 روبــيــة أي مــا يــعــادل
. وأكــمــلت 1713 دوالراً امــريــكــيــاً
ـــكـــيــاج ســـونــام  اطـاللــتـــهـــا بــا
ـنــاسـبــة لـلــثـوب). واجملـوهــرات ا
وحــضـر احلـفل الــعـديـد من جنـوم
بـولـيـوود مـنـهم  الـزوجـان أرجـون
كــابــور ومـــالــيــكــا أرورا  وكــاران
جـوهر  وجـانفي كـابـور وكاريـزما

كابور. 
وتــنــشــغل ســونـام كــابــور حــالــيـاً
بـتـصويـر فيـلم زويـا فـاكتـور وهو
فيلم كـوميدي رومـانسي هندي من

اخراج أبيشيك شارما.

ا أكـثر.بحسـب صحيـفة إنديا ور
تــوداي  (فـأن سـونــام كـابـور أحـد
جنـــمــات بـــولـــيـــوود وأيـــقـــونــات
ــوضـة اشــتـهـرت ا
بــأنـاقـتـهــا وحـبـهـا
لألزياء طـوال فترة
ـهـنـيـة . حـيـاتـهـا ا
ـــــرة لـــــكـن هـــــذه ا
أنــفـــقت الــنـــجــمــة
مبـالغ ضخـمة على
ثـوب عيـد مـيالدها
الــذي احــتــفــلت به

مؤخرا.
يـتــكـون الـثـوب من
قـطـعـتـ : قـمـيص
ابــيض من مــصـمم
االزيــاء الــفــرنــسي
ســــيــــمــــون بـــورت
جاكـيمـوس بقـيمة
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احــتــفـى مــلــتــقى اخلــمــيس البــداعي
وبـالـتـعـاون اجلمـعـيـة العـراقـيـة لدعم
ــاضي الـــثــقــافــة مــســـاء اخلــمــيس ا
ي عــقــيـل مــهـدي بــالــفــنــان واالكــاد
ـثـقـفـ وبـحـضــور حـشـد كـبـيــر من ا
واالدبـاء ووزيـر الــثـقـافـة والــسـيـاحـة

واالثار عبد االمير احلمداني .
ـلــتــقى جـواد قــدم اجلـلــســة رئـيـس ا
الــزيـــدي قــائال (جـــلـــســة الـــيــوم هي
احتـفاء فـوق العـادة نقلـب من خاللها
اوراق مبدع عـراقي هو فنـان وانسان
ـثل ومخـرج ورئـيس قسـم وعمـيد و
عـرفناه كـلية الـفنـون اجلميـلة سـابقا 
ـناصب مـتـواضـعـا اليـشـغل نـفـسه بـا
بـــوصــــفه عــــنـــوان فـي حـــقـل الـــنص
ـسـرحي وتـراس احملـتـفى به رابـطة ا

سرح.  نقاد ا
ولــد مــهــدي في مــديــنــة الــكــوت عــام
 1951انـهى الـبـكـالـوريـوس بـجـامـعة
ـســرحـيـة عـام بـغــداد قـسم الـفــنـون ا
 1972وحـــــــصـل عــــــــلى شــــــــهـــــــادة
ـاجـسـتـيـر والــدكـتـوراه من جـامـعـة ا
فـيـتس بـبـلــغـاريـا وصـدر له اكـثـر من

اجلــلـــســـة قــدم وزيـــر الـــثــقـــافــة درع
اجلـواهـري للـمـحـتفى به ثم
الــــتــــقط احلــــضـــور
الصور التذكارية.
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كــتــاب مــنــهــا اجلـمــالــيــة بــ الـذوق
ــســرحــيــة في والــفــكــر والــتــربـــيــة ا
ــــدارس ونـــظــــرات في الــــتـــمــــثـــيل ا
ــســرح الــعــراقي والــواقـــــعـــيــة في ا
ـســرح والـفـضــاء اجلـمـالي ومـتــعـة ا

للمسرح).
 وفـتـحت باب تـقـد الشـهـادات بحق
احملتفى به من قبل زمالءه واصدقاءه
ي فؤاد موسى ومنـهم الفـنان االكـاد
ســـكـــران الـــذي قـــال (عــقـــيـل مـــهــدي
ومـــاتـــركـه من ارث مـــؤثـــر في ذاكـــرة
الـثــقــــــافــة الـعـراقي والــعـربـيــة عـبـر
ـتـلك اكـثـر من مـكـتـبـة كـامــلـة حـيث 
سـبع كـتابـا زرع فيهـا قيـما معـرفية
وجــمــالــيـــة لــذلك اطــلــقت عــلــيه اسم
اسـتــاذ الـقــيم واجلـمــال وهـو يــتـفـرد
بــلــغــة خــاصــــــة مــؤلــفــا مــســرحــيــا
ومخرجـا واجلانب االخر هو الـتمثيل
ـــســرحي كـــان اداء الــشــخـــصــيــات ا
مــغـايــرا في طــريـقــة صــيـاغــة الـنص
ولـــردة الـــفــعـل اضــافـــة الى اجلـــانب
الـنـقدي نـتمـنى ان يـكون امـتـدادا لكل

بدع ) . ا
شهادة اخـرى من الناقد عـدنان منشد

قال فيها ( من حق الفنان عقيل مهدي
ـنـجــزه كـمــمـثـل ومـخـرج ان يــفـخــر 
ومـــــؤلف وحـــــضــــوره الــــدائـم في كل
ثل سرحيـة وهو  احملافل الـفنيـة وا
اجلـــيـل الـــثـــالث مـع صالح الـــقـــصب
ــسـرح وفــاضل خــلـيـل مـثــلــوا واقع ا
الــعــراقي فــكـان فـي الـطــلــيـعــة دائــمـا
وسفـره الى ليبـيا حيث مـكث اكثر من
عـام يعـاني الوحـدة وجتربـته متـميزة
ابـدع فـي الـنص والـتـمـثـيل واالخـراج

سرحي ) . ا
ي زهــيـر وشــهــادة اخـرى من االكــاد
ـــســرح الـــبـــيـــاتي الـــذي قـــال ( مـــر ا
ـهــمـة الــعـراقي بــعـدد مـن احملـطــات ا
حــيث بــرز عــدد من اخملــرجــ مـنــهم
عـقـيل مـهـدي صالح الـقـصب واخرون
كل واحـد منـهم قدم اسـلوبـا خاص به
ثل وتمـيز مـهدي كـمخـرج ومؤلف و
قدم مسرح السيرة من خالل شخوص
شعبية وبـعض قصص االطفال وعمل
على مايطلق عـليه تالقح الرؤى ليقدم
الـــعــرض مع الـــفـــكــرة لـــذلك جنح في
ـسرحـية وله الـعديد اغلب نـصوصه ا
مــنـهــا الـسـيــدة والـفــرسـان  الــطـائـر

طـرزان وحتدى الـواقع بـكل مـافيه من
مـعـانـاة في مـسـرحـيـة الـسـياب واجه
بـــهـــا واقع قــــاسي من خالل اخملـــبـــر
الــسـري الـذي يـطـارد الـسـيـاب وهـو
في عــالم االخــرة وفي مــســرحــيــة
ـيـلـشـيـات عـلي الـوردي حتـدى ا
والقتلـة وهو جريئ قدم برامج
ــســرح وهــو عــدة من عــالم ا
عــــلم مـن اعالم الـــــثــــقــــافــــة
الــعـراقـيـة ) .ويــقـول الـرائـد
ســــامي عــــبــــد احلــــمــــيــــد
بــشـهــادته ( عــرفــته مــنـذ
ية كان طـالبا في االكـاد
ــــــثـال في وعـــــــرفــــــته 
مـــســرح الـــفن احلــديث
واخـرج اول مسـرحـية
مـن تــــــالــــــيـــــفـه وهي
يوسف العـاني يغني
ثم قـــــــدم مـــــــســـــــرح
الـــســيـــرة وهـــو من
ابــرز مــعــلــمي عــلم
ـسـرحي اجلـمــال ا
واليوجد بديل له).
وفـي خـــــــــــتـــــــــــام

حـــيـث جتـــمع جنــــوم بـــولــــيـــوود
لـالحتـفـال مـعـهـا وارتـدت الـنـجـمة
ثـوبـاً بـقيـمـة ملـيـون روبـية هـنـدية

{ نـيـودلهي  –وكـاالت - احـتـفلت
النـجـمـة الـهـنـديـة سـونـام كـابور 
بـعــيـد مـيـالدهـا الـرابـع والـثالثـ
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طــمـأنت الــفـنـانــة الـكــويـتـيــة هـيـا
الشعيبي جمهورها ومحبيها على
حــالــتــهــا الــصـــحــيــة وذلك بــعــد
تـــعــرضـــهــا حلــادث ســـيــر مــروع
وخالل حــديـثــهــا عن األمــر أكـدت
وت (أن السبب وراء جنـاتها من ا
هــو أنــهـا من األشــخــاص الـذين ال
يـنــقـطـعــون عن عـمـل اخلـيـر).ومن
خالل حسـابها عـلى تطبـيق سناب
شات نـشرت صـورة السـيارة بـعد
احلـادث وعـلقت قـائـلة(احلـمـد الله
عـلى كل حـال كـنت راح أمـوت بس

األعمال الطيبة وقفتلي صح). 

ووجـــّــــهتْ الـــفــــنّـــانـــة
رســالـه جلــمـــهــورهــا
قــائــلـــة (احلــمــد الــله
حـبـيت أطـمـنـكم عـلى
صــــحــــتي وأمــــوري
طـــيــبــــــــة وبــخـــيــر
مـــادام أنـــتـم مـــعي
وبـتـحـبـوني.. وين
ــــــا الـــــــواحــــــــــد 
يـــقـــولـــكم ســـوي
خــــيـــر وقــــطـــوه
الـــبــحـــر.. هــادا
خــــــــــــــيـــــــــــــري
ووقــــــــفــــــــلي).
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ي الـعـراقي تـضـيـفه مـؤسـسـة بـيـدر في ـفـكـر واالكـاد ا
الـســاعـة الـسـادســة من مـسـاء الــيـوم االثـنــ عـلى قـاعـة
ـو لـتـوقــيع كـتـابـيه (سالم عـادل: الـدال ـؤسـسـة في مـا ا
كث ومـا يزول) و (ابو كـاطع على ضفاف دلـول وما  وا

السخرية احلزينة).


