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نعت حكومة إقليم كردستان الفنان انور
ـــوت االثــنــ شــيـــخــاني الـــذي غــيـــبه ا
ــــــاضي بــــــعــــــد صــــــراع مـع مـــــرض ا

السرطان.
وقـال رئـيس احلـكـومـة مسـرور بـارزاني
وفقـا لبـيان تـلـقته (الـزمان) امس (بـبالغ
األسى تـلـقـيـنـا نـبـأ وفـاة الـفـنـان الـقـدير
انـور شــيـخــاني الــذي تـرك أثــراً طـيــبـاً
ـسرح الـكوردي.  وإذ وإرثاً ثـميـناً في ا
أتـــقـــدم بـــخـــالـص الـــتـــعـــازي وأصـــدق
ـوجـع فـاني ـواســاة بــهــذا الــرحـيـل ا ا
أتـمــنى لــلـفــقـيــد الــرحـمــة وألسـرته

ومحبيه الصبر اجلميل).
والراحل من مواليد 1951.

ـســرحي وعــمـره بـدأ الــعــمل ا
 19عاما. 

شـــارك في 60 مـــســــرحـــيـــة
وعــشــرة افالم ســيــنــمــائــيــة.
وهـواحــد مـؤســسي جــمـعــيـة
فــنـــاني كـــردســتـــان.وحــصل
الــراحل صــيـف هــذا الــعــام
عــلى جــائــزة تــقــديــريــة عن
مجمل اعمـاله وخدمته مدى
40 عــامــا في مــجــال الــفن

سرح والسينما. وا
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ــطـرب الـفـلــسـطـيـني يــسـتـعـد ا
جلـولة جديـدة في امريكـا مطلع
لـتــذهب ـقــبـل  تـشــريـن االول ا
جـمـيع عوائـد احلـفالت لـصالح

. مشاريع خيرية في فلسط
 bLŠ« ÊU³Oý

التـشـكيـلي الـعراقي اقـام مـؤخرا مـعرضـه الشـخصي
عـنـون(الـصـافرة االخـيـرة) في كـالـيـري االورفلي في ا

العاصمة االردنية عمان .
W ÐUÐb « b UŠ
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الئـكة في احتاد االدباء والكتاب رئيـسة منتدى نازك ا
تـديـر صـبـاح الـيـوم اخلــمـيس اجلـلـسـة الـتي يـنـظـمـهـا
ـعـمـوري ـنـتــدى ويـضـيف فـيـهـا االعالمــيـة نـبـراس ا ا
ـرأة بــ الـعـنف اجملـتــمـعي والـقـانـون لـلــحـديث عن (ا

وماهو دور االعالم في ذلك).
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قبل وحتديدا في منطقة جبيل ضمن ا

ية.   جولتها العا
ـهـرجان وعـبـر صـورة نـشرتـهـا ادارة ا
كـتب علـيهـا (أراك قريـبا يا بـيروت مع

.( حبي سيل
أعـــــلـــــنـــــوا اخلـــــبـــــر
وبــــســـرعـــة انـــتـــشـــر
اخلــبـــر عـــلى مـــواقع
الـتواصل االجـتـماعي
واثــار ضــجـة كــبــيـرة
لــكــثـرة مــحــبي ديـون
في لـــبــنـــان الـــذين لم
يــكــونـوا يــتــخــيــلـون
انـهــا سـتــضم لـبــنـان
الـى جــــــــولـــــــتـــــــهـــــــا
ـيـة ـوسـيـقـيــة الـعـا ا
ــــقـــبــــلـــة الـــســـــنـــة ا
وفــــــرحـــــــوا بــــــهــــــذا
وضـوع حـتى بدأوا ا
ـجموعة يشكـرونها 

(هاشتاغ).
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أعـلنـت صفـحـة مـهـرجـانـات بـيـبـلوس
الـدولـيـة ان الـفــنـانـة الـكـنـديـة سـيـلـ
ديون ستحيي حفال في لبنان الصيف
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ي ـنـاســبـة اسـبـوع الــسالم الـعـا
ي واســتـعـدادا  لـيـوم الـطـفل الـعـا
يــقــام في حــدائق مــتــنــزه الـزوراء
ببغـداد يوم غد اجلـمعة  27أيلول
اجلـاري مــخــيم الـطــفل الــعـراقي.
وقـــالت بــطـــاقــة دعـــوة تــلـــقــتـــهــا
تـنزه سـيشـهد (الزمـان)أمس ان (ا
اكـــبــر مـــخـــيم لـــلـــطــفـل الــعـــراقي
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تراجعت النجمة الـتركية سونغول أودان
ــحـاسـبـة طـلـيـقـهـا كـانـبـرك عن قـرارهـا 
اوجـــوســو من خـالل الــقــضـــاء اذ انــهــا
تـنازلت عن الـدعـوى الـتي رفـعتـهـا ضده
شـرط ان ال يــتـعـرّض لـهــا مـرّة ثـانـيـة وال
ـسيـئـة بـحقـهـا والتي يُـطلق اإلشـاعـات ا
هـدفـهـا تـشويـه سمـعـتـهـا كـمـا اشـترطت
سـونـغـول ان يـعـتـذر طـلـيـقـهـا من الـنـجم

التركي ?كيفانش تاتليتوغ.
وكــــان اوجـــوســــو اثــــار جـــدال كــــبــــيـــرا
بـــتــصــريــحه اذ قـــال فــيه ان ســونــغــول
خانـته مع كيفـانش وفي مرحـلة تـصوير
نــور سـابــقـا كــانت ســونـغــول تـأتي الى
ـنـزل بـوقت مـتـأخـر رغم انـتـهـائـهـا من ا
الـتـصــويـر في وقت مـبــكّـر وعـنـدمـا كـان
ـنـعـهـا من اخلـروج مع كـيفـانش كـانت

جتنّ وتفقد اعصابها.  
عـلى صـعيـد آخـر انـتشـرت مـؤخـرًا صور
لــلـمـمــثـلـة الــتـركــيـة هـازال كــايـا احلـامل
بـشهـرهـا الـثامـن خالل تسـوقـهـا في أحد
ـراكز الـتـجاريـة وظـهرت كـايـا  مُرتـدية ا

ا كبير خاصة في وجهها 
غـير مـن مالمح وجـهـها. ولم
يفوت اجلـمهور هـذه الصور
دون تداولـها والـسخـرية من
زيــادة الــوزن الـكــبــيــرة الـتي
طــرأت عــلى الــفـنــانــة الـتــركــيـة
بـــاإلضــافــة لــلــحـــديث عن تــغــيــر
ـوقع مالمـحــهـا بـشـكل كـبــيـر وفـقـا 
الفن. ولم تكن كايا األولى وال األخيرة
ـثل هـذه الـتـعـلـيـقـات الـتي تـتـعــرض 
ُـنـدرجـة حتت وصف الـتـنـمـر حـيث ا
سـبــقـتـهـا  الـفـنـانــة الـتـركـيـة فـهـريـة
أفغان والتي عانت من التنمر بسبب
زيـادة وزنـهـا بـعـد تـداول صـور لـهـا
بعـد فـترة من إجنـابهـا طـفلـها األول

كاران من زوجها بوراك أوزجفيت.
وبطـبيـعـة احلال دافع عـدد كبـير من
اجلمهور عن كايا مُبدين استغرابهم
 من االنــتــقــادات مُــعــلــقــ أن زيـادة
الوزن لـلمـرأة احلامل هـو أمر طـبيعي
خــاصـــة أنـــهــا فـي أشــهـــر حـــمــلـــهــا

األخيرة.

أستـاذ الفـلسـفة في اجلامـعة األردنـية ضـيفـته الثالثاء
اجلمعية الفلسفية األردنية في محاضرة حول (صورة

رأة في فلسفة ابن رشد). ا

الـفـنـانـة الــعـراقـيـة تـلـقت تـعــازي الـوسط الـفـني لـوفـاة
شقـيقتها نورا شـكري العقيدي سـائل الله تعالى ان

يسكنها فسيح جناته.

اضي وزير الـثقافـة وزير الشـباب االردني القى االثـن ا
محـاضرة في منتدى عبد احلميد شومان الثقافي بعنوان

(الدولة والشباب: من األزمة إلى احلل).

ـعرض له التـشـكـيلي الـعـراقي شـارك امس االربعـاء 
ضمـن امسـيـة لـبـرنامج ابـداع ثـقـافي جملـلس االعـمال
الــعـــراقـي اقــيـــمـت في عـــمــان بـــعـــنـــوان(االســـاطـــيــر

السومرية).
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مديـر مكتب رئـيس جهاز مـكافحـة االرهاب في العراق
نـلـقى الــتـعـازي من الـفــعـالـيـات الــسـيـاسـيــة واالمـنـيـة
والعـشائرية لـوفاة والدته  تـغمدها الـله بواسع رحمته

واسكنها فسيح جناته.

سونغول اودان
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ـاضي اخـتــتـمـت مـســاء الـســبت ا
فعاليات ملتـقى كركوك السينمائي
لالفـالم الـقــصــيــرة الــذي نــظــمــته
مديرية الثقافة والفنون في كركوك
بـــتــــــوزيـع الـــدروع والـــشـــهــادات
الــــتــــقــــديـــريــــة عــــلى اخملــــرجـــ
ـشـاركـ والـداعـمـ لـلـمـلـتـقى وا
ـدة يومـ في قـاعة بـعـد تواصـله 

دينة كركوك. ركز الثقافي  ا
وشــــــارك فـي حـــــفـل االفـــــتــــــتـــــاح
ــــوســــيــــقي رزكــــار حــــمه رؤوف ا
بـعزفـ مـنفـردين عـلى آلة (الـناي)
و تــقــد اغــنــيــتــ بــالــكــرديــة
والعربيـة بعدها  عـرض فيلم
قـصـيـرين همـا (الـغـروب) للـمـخرج
مــحـمــد سـيــد والـفــيــلم الـوثــائـقي

(خـطـوات غـيـر مـعـروفـة) لـلـمـخرج
طارق حمه.

فيما  في اليوم التالي تنظيم  4
جــلـسـات  نـقـديـة اجلـلـسـة االولى
بعنـوان (السينمـا الكردية الى أين
وهل هـناك سـينـما كـردية?) لـلنـاقد
بــشــتــيــوان عــبــدالــلـه واجلــلــسـة
الـثانـيـة كـانت بـعـنـوان (الـسـيـنـما
الـكــرديـة في الــعـراق بــ االنـتـاج
ــغـلــقـة) ـتــوقف ودور الــعـرض ا ا
لـلنـاقـد ياسـر اليـاسـري واجللـسة
الـــثـــالـــثـــة حـــمـــلت عـــنـــوان (اثـــر
ــلــتـقــيــــــــات الــسـيــنــمـائــيـة في ا
تـــطـــويـــر الـــذائـــقــــــــة الـــفـــنـــيـــة)
ي محمد عمر اما اجللسة لالكاد
الرابعـة فقد حمـلت عنوان (عوائق
االنــتــاج الـــســيــنــمــائي في أقــلــيم

كوردستا
ن العراق)
لـــــلــــنــــاقــــد
واخملـــــــــــــــرج
. فرزين كر

وعـــــــــلـى هــــــــــامش
اجلــلــســات الــنــقــديـة
جـــــرى حـــــفـل تـــــوقـــــيع
وتــوزيع كـتــاب (ضـفـاف
ســيـــنــمــائــيــة وحــركــة
الــــفــــيــــلم الــــعــــراقي)
لــــلـــمـــخـــرج حـــســـ
الـــســلـــمـــان.وقـــبــيل
ــــلــــتــــقى خــــتــــام ا
وتـــــوزيـع الــــدروع
10  عــــــــــــــرض 

أفالم قصيرة.
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ــســيح فـي الـطـف ) عـمـل مـســرحي ( ا
نتاج شراكة فنـية ( عراقية - سورية -

ــسـرحــيـة من انـتــاج شـركـة بال به).وا
حــــدود لـالنــــتـــــاج الــــفـــــني و قـــــدمت
بــالـتــعــاون مع وزارة الــثــقــافــة دائـرة

سرح .. السينما و ا
سرح و يسـتمر عـرضها عـلى خشبـة ا
الوطـني حتى الـ  14من تـشرين االول

ــــــــــــقــــــــــــبـل. ا

شورت جيـنز مع قمـيص باللـون األخضر
مُزخرف بنقشات باللون األبيض.

 وبــدت أثــار احلــمل واضــحــة جـدًا عــلى
كـايــا الـتي  اكـتــسـبت وزنًـا زائــدًا بـشـكل
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أنت تتمـتع بقلب حنون ودافئ فعبر عن حبك لشريك
احلياة.

qL(«

سـوف تـتـحـسـن أمـورك عـلى الـصـعــيـد الـعـاطـفى مع
شريك احلياة.رقم احلظ.7
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ا يشغلك حتى تعود احلياة بينكما صارح الشريـك 
على ما يرام.
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تـتـحسن صـحتك نـتـيجـة االلتـزام بـتعـليـمـات الطـبيب
ويفضل أخذ فترة من الراحة .
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الـطـرف االخر يـحتـاج الـدعم واحلافـز فى هـذا الوقت
فكن بجانبه.
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ـطــلـوبـة بـعـد اجـازة قـصـيـرة تـعـيـد تـتـمـتع بـالـطـاقـة ا
نشاطك من جديد.  
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عـلـيـك االهـتـمـام بـصـحـتك  فـهى احلـصن الـدافع لك
وسر تفوقك.رقم احلظ.9
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ة ولـكنك عصبي تمتـلك قدرا كبيـرا من القوة والـعز
.رقم احلظ 2.
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ـفاجـئـة نـتـيجـة لـلـعمل قـد تـصـاب ببـعض األمـراض ا
الشاق الذى تقوم به.
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تتـمتّع بـحيـوية مـضاعـفة جتـعلك تـطرق أبـواباً كـثيرة
ا تعود لدراسة . ور
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احـرص عـلى زيـارة الـطـبـيب ومعـاجلـة مـا تـشـكـو منه
على الفور.رقم احلظ 8.
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جتد احلـلـول إلعـبـاء سـابقـة. وجتـد اجتـاهـات جـديدة
وحتدث تغييرات مهمة.

 u(«
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ثالث مـجـمـوعــات تـشـكل كـلـمــات من خـمـسـة حـروف
يـكمل بـعضـها بعـضا بـواسطـة احلرفـ االخيرين من
كـل كـلــمـة.في خــانــات الـعــمـود الــوسط حتــصل عـلى

طلوبة: (مدينة سورية): الكلمة ا
(أ)

رحالت تـاريـخـيـة  –واليـة امــريـكـيــة- مـسـاكن وقالع
محـصـنة- تـرتـيل موسـيـقي- من مشـتـقات احلـليب –

ية ية أ مؤيد بشدة- منظمة عا
(ب)

اطــراف من اجلـسـم- مـديــنـة ســعـوديـة  –خـفــايـا  –

ـعصم  –اغـنجه  –مـديـنة تـونسـيـة- بنـيانه- اسـورة ا
برتقالي اللون

(ج)
اغـصان- مـكره وخـداعه- اجبار- قـام بصـفهـا- لظاه
صرية - اسعافه احلارقة- اناقة- قصة بالعامية ا
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انور شيخاني

ايـرانيـة ) تـأليـف الكـاتب االيـراني أبو
باسم حيـادر و إخراج الفـنان االيراني
كــيـروش زراعي الــذي قـال وهــو يـقـدم
هـذا الـعــمل عـلى خـشـبـة
ــــســــرح الــــوطـــــني في ا

بغداد :
(إنه شـــعـــور اليــوصف

كيروش زراعي

وشـرف كبـيـر لنـا ان نعـرض مـسرحـية
سـيح في الطف هـنا في الـعراق بالد ا
احلـــضـــارات الــكـــبـــيـــرة بالد مـــا بــ
ـســرحـيـة قـال الــنـهـرين). وعـن فـكـرة ا
ـسرح: ـوقع دائـرة الـسـيـنـمـا وا وفـقـا 
ـسـرحـيـة و مـوضـوعـهـا يـدور (فـكـرة ا
حـــول عـــودة مــــوكب ســـبـــايـــا
مـــعــــركـــة الــــطف مـن آل بـــيت
لـلــهـجـرة الـنــبي(ص) عـام 61 
وهم مــتــوجـــهــون الى الــشــام
وجـــيش عــبــيــد الــله بن زيــاد
يحـملون رأس اإلمـام احلس
(ع) عــــــلى رأس رمـح طــــــويل
لـيــراه الـنــاس.. وفي الـطـريق
ــــرون بـــديــــر مـــســــيـــحي..
وحــيـنــمـا يــتـوقف مــسـيـرهم
يــــرى راهب الــــديــــر الــــرأس
عفر بالتراب والدماء واثار ا
الـسـيـاط عـلـيه..يـطـلب مـنـهم
ان يسمحـوا له ببقاء الرأس
عـــنــــده في تــــلـك الـــلــــيــــلـــة
ــــال الـــذي وأعـــطــــاهم كل ا

بــحــوزتـه.. فــيــوافــقــوا.. بــيــنــمــا قــام
الراهب بتنظيفه وتعطيره وهنا يتكلم
الـرأس... ويـدور بـ الـراهب والـرأس
الشريف حـوار غاية في األهمـية ويعد

سرحية الرئيسي).. هو محور ا
وعـن هــدف و رســالـة الــعــمـل ذكـر (ان
ـسـرحـيـة فيـهـا رسـائل مـتـعددة هـذه ا
ومــنـهــا تـقــارب االديـان واحلــوار بـ
الــراهـب والــرأس يــبــرز ذلك حــيث ان
جمـيع االديان الـسمـاوية منـبعـها الله
ســبــحــانه وتــعــالى..و نــحن بــحــاجـة
مـــاســـة ومـــلـــحـــة العـــمـــال ذات بـــعــد
انـساني.. ألن اإلمـام احلـسـ (ع) قدم
نــفــسـه قــربــانــآ من أجـل االنــســانــيــة
واالسالم فــضــآلً عن ان الـعــمل يــدعـو
الى االحتـــاد ونــــبـــذ الـــتــــفـــرقـــة بـــ
ـا جترأت .. ولـوال الـتـفـرقـة  ـسـلـمـ ا
داعش عــلى الـعـبث والـقــتل وتـهـجـيـر
الناس اآلمن وزرع الفتنة في العراق

وافساد العقول... 
كل ذلك ســـتـــجـــدونـه من خالل حـــوار
ـتصـلة الراهب مع الـرأس واألحداث ا

وإقـتــرفت الــيــســا خــطــأ مــطــبــعــيـاً
بسيطاً وكتبت سعب بدال من شعب
فتـحـول هذا االمـر الى (تـرند) بـشكل
ســـــريع عـــــلـى مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجتمـاعي اال ان إليسا اخذت االمر
بــكل روح ريــاضـيــة وضــحـكـت عـلى
فكـرة (ان خطـأ بـسيـطا مـنهـا أصبح
حــديث الــنــاس ومــوضـوعــا مــثــيـرا
ـواقع االلــكـتـرونـيـة). لـلـجــدل عـلى ا
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ـطـربـة الــلـبـنـانــيـة الـيـسـا عـايــدت ا
محبيـها ومستـمعيهـا في السعودية
بـالـعـيـد الـوطـني الـسـعـودي وكتـبت
عــلى حــســابــهــا اخلــاص عـلـى أحـد
مواقع التواصل االجتماعي :(أسمى
مـــعــايــدة لــكل الـــســعب الــســعــودي
ـا بــالــعـيــد الــوطـنـي وانـشــالــله دا

باالزدهار واالمن والسالم).
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ـــشــــاركـــة واســـعــــة من اطـــفـــال
الـــــعـــــراق) واضـــــاف( ان اخملـــــيم
سيـشهـد كذلك فـعالـيات ونـشاطات
ريـاضيـة وفنـيـة واعالميـة يتـوالها
االطـفـال انفـسهـم كتـجـربة فـريدة).
واكـدت الـبطـاقـة (ان اخملـيم يـهدف
ايـــضــا الى نــقل جتـــريــة ســفــيــرة
الــطـفــولـة مالك حــمـيــد في مــخـيم

باريس الدولي).


