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مثل الـسوري افـتتح موسـمه الدرامي هـذا العام من خالل ا
سلسل  حارس الـقدس للمـخرج باسل اخلطيب مشاركـته 
ــؤسـســة الـعــامـة لالنــتـاج ـؤلـف حـسن يــوسف وانــتـاج ا وا

التلفزيوني و االذاعي .

 ‰UOŠ  bMN

اخملرج الـعـراقي  جه وزيـر الثـقـافة والـسـيـاحة واآلثـار عـبد
ه بكتـاب شكر وتقـدير وذلك حلصد األمير احلمـداني بتكـر
فـيــلــمه (شــارع حــيــفـا) جــائــــــزة أفــضل فــلــم ســيــنــمـائي
ـهرجـان بـوسـان الـسيـنـمـائي الـدولي  بدورته 24 والـذي

أقيم في سيئول.
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ـي االردني سـيــكـون عـريــفـا حلــفل افـتــتـاح مــؤتـمـر االكـاد
(الـقـــــــدس في الـروايـة الـعـربــيـة) الـذي يـقـام يـومي الـثـالث
عــشــر والـرابع عــشــر من تــشـرين الــــــــــــثــاني بــدعـوة من
جـامعـة البتـــــرا بالـتعاون مع مـركز دراســــــــــــات القدس

في عمان.
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وأصـدرت عــائـلـة جــون بـطل مــسـلـسل

(فرايدي) بياناً ورد فيه:
(ببالغ احلـزن نؤكد أن جـون وذرسبون
الــــزوج واألب الـــــرائع أحـــــد أشــــهــــر
الــــــعـــــامــــــلـــــ فـي اجملـــــال
ــســرحي تــوفـي الـيــوم في ا
مـــنــزلـه بــشـــيـــرمــان أوكس
اعتـاد جون القـول: أنا لست
بـأحدٍ مـهم إال أنه كـان كذلك
لــنـــا جــمـــيـــعــاً). جـــون بــدأ
مــســيـرتـه كـعــارض بــعــدهـا
ــثل كــومــيـدي حتــول إلـى 
نظراً للحس الفكاهي العالي

تلكه. الذي 
أول مـشـاركـة تـلـفـزيـونـيـة له
كـانت عام 1970 وشارك في
ـــــســــرحـــــيــــات عـــــشــــرات ا

سلسالت والعروض. وا
وآخـــر ظـــهــور تـــلـــفـــزيــوني

جلون كان عام 2017.

مثل { كاليفورنيا- وكاالت - توفي  ا
األمـريـكي الـكومـيـدي جـون وذرسـبون
اضي في واليـة كالـيفـورنيا األربعـاء ا

عن 77 عاماً.

شـكالت الواقـعة خـروجك مع أصـدقائك يـبعـدك عن ا
نزل. رقم احلظ.9 في ا
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 حتلى بالـصبر و التأني لكي تـستوعب العاصفة و ال
تكون ضحية لها .
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تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها. ا
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ال تتسـرع باتخاذ أي قرار مـصيري اآلن حتى تخرج
من االزمة .
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حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة. 
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بـإمــكــانك أن حتسّ بــاحلبّ فــطــاقــتك الـرومــانــســيـة
.رقم احلظ.8 عجب غناطيسية جتذب ا ا
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ال تسـلم قـلـبك لـشـخص ال يحـتـرم مـبـادئك أو يـحافظ
. عليها.يوم السعد االثن
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 لديك فرصة كـبيرة للقاء بشريك العمر كن ايجابيا و
ابتعد عن التردد .
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ستكـون عندك عالقات عاصفة مع محيطك في موقع
عملك وكذلك في بيتك.
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فرط و حتـلى بروح عاليـة من الثقة ابتعـد عن الشك ا
.رقم احلظ .3
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سـتكون إيـجابيـاً و مستعـداً لتقـد التنـازالت ومعرفة
أخطائك.يوم السعد االربعاء.
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ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

 u(«
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ـــبـــيــــنـــة في اشـــطب االرقــــام ا
الـــشــــبـــكـــة  لــــتـــجــــد مع احلل
الــصـحــيـح عـلـى ارقــام تـشــكل

طلوب: الرقم السري ا
75600-87931-25830-

87741-521-6213-

68901-55238-79911-

54460-5486-19521-

821-72-153-798-562-

94333-76521

ـمثل الـسوري يتـابع تصويـر مشـاهده ضمن اجلـزء الثاني ا
من الـسـلـسـلـة الـنـاقـدة ( بـبـسـاطـة)مع اخملـرج تـامـراسـحق
إضــافـــة إلى مـــشــاركـــته في مـــســـلــسل (365 يــوم وربع)

ان ابراهيم. للمخرج 

التشكـيلي العراقي نعاه قصر الثقافة والفنون في البصرة 
يزاً ). مؤكدا (ان الراحل كان رمزاً فنياً وابداعياً بصرياً 

الــصـــحـــفي الـــريــاضـي الــعـــراقي صـــدر له كـــتــاب جـــديــد
بــعــنــوان(رحــلــة عــلى مــ كــرسي مــتــحــرك) وهــو الــكــتـاب

السادس له في مجال االعالم الرياضي.

ـقيم في الـسويد الشـاعر الـعراقي ا
ـــطــرب الــتــونـــسي لــطــفي اخــتــار ا
بـوشــنــاق قـصــيــدته (هـنــا الــعـراق)
النـشـادهـا بـصـوته وهي مـن احلان
الـفـنـان علي اخلـصـاف الـذي توجه

الى تونس حلضور تسجيل االنشودة هناك.
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الصحـفي العراقي الرائـد اعلن في رسائل الى اصدقائه ان
سـبب ارجــاء عــرض احلـوار مــعه ضــمن بـرنــامج (الــذاكـرة
ـاضيـة هو بـسبب الـسـياسـية) عـلى  قنـاة الـعربـية اجلـمعـة ا

قبلة. ؤمل عرضه اجلمعة ا همة ومن ا تغطية االحداث ا

مايلي سايروس

صــفــحـــــــــته عــلى فــيــسـبــوك انه
بـصـدد  كـتـابـة سـيـنـاريـو فيـلم عن
شـبــاب الــتــظــاهـرات
احلــــــالــــــيــــــة قــــــائال
(ســــاغــــيب عــــنـك يـــا
ساحـة التحـرير  ايام
قـلــيـلــة  ولـكــنـني لن
ابــتـعــد عـنك كــثـيـرا 
ألنــني بــصـدد كــتـابـة
سينـاريو فيلم روائي
عن مــلــحــمــة ســاحــة
ـــطــعم الــتـــحــريــر وا
الــتــركـي  ومــطــلـوب
مـنـي إجنـازه بـأسـرع
وقـت  وســـــيــــــكـــــون
أبــطــال الــفــيــلم  من
شــــبـــاب الـــتـــحـــريـــر
ــــطـــعـم الـــتــــركي وا
يضاف لـهم أربعة من
ـعـروف  ـمـثـلـ ا ا
اتـــــــــمـــــــــنـى ان أوثق
ثــــورتـــكـم لـــلــــتـــاريخ
#انتفاضة_تشرين).

150 عـــامــا عـــلى تـــأســيس أول دار
أوبــرا في مــصــر والــعــالم الــعــربي
والـــــتي تـــــتـــــمـــــثل فـي دار األوبــــرا
اخلديويـة التي كانت مـنارة للـفنون

اجلادة على مدار عقود طويلة).
ـهــرجــان حـتى 12 ــتـد بــرنــامج ا
تــشــرين الــثــاني ويــشــمل 37 حـفال
ـــشـــاركــة 92 فـــنـــانــا و22 فـــرقــة
مـوسيـقـيـة من سـبع دول عـربـية هي
مـــصـــر وســـوريـــا ولـــبـــنــان واألردن
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ـاضــيـة الـدورة انــطـلـقـت اجلـمـعــة ا
الــثــامـنــة والــعـشــرين من مــهــرجـان
ـوسـيـقى الــعـربـيـة الـذي ومـؤتــمـر ا
ـصـرية تـنظـمه سـنـويا دار األوبـرا ا
ـــــغــــنــــ ــــشـــــاركــــة عـــــشــــرات ا
ـوسـيـقـيـ من عـدة دول وافـتـتح وا
ــطــرب مــحــمــد مـــنــيــر فــعــالــيــات ا
ـسرح ـهرجـان مـقدمـا حـفله عـلى ا ا
الـكبـيـر بـاألوبـرا متـكـئـا عـلى كرسي
ــنـظــمـون إنه مــصـاب بــعـدمــا قـال ا
بــانــزالق غــضـروفـي وردد بـاقــة من
أشــهــر أغــانـيـه الـتي تــفــاعل مــعــهـا

اجلمهور.
ـــهـــرجـــان 12 شـــخـــصـــيـــة وكـــرم ا
ساهمـت في إثراء احليـاة الفـنية في
مــصـر والــعــالم الـعــربي من بــيـنــهـا
ــصـــري فــاروق جــويــدة الـــشــاعــر ا
والــشــاعــر الــعــراقي كــر الـعــراقي
وسيقار البحريني وحيد اخلان. وا
وقـالت وزيــرة الـثـقـافــة إيـنـاس عـبـد
ـهرجـان( تتزامن الدا في افـتتاح ا
الـدورة 28 من مــهــرجــان ومــؤتــمــر
ـوسـيـقى الـعـربـيـة مع ذكـرى مرور ا

والــعـراق واألردن وســلـطــنـة عــمـان.
وتقـام احلفالت عـلى مسـارح األوبرا
في كـل من الــقــاهــرة واإلســكــنــدريـة
ودمـــنــهـــور. ومـن أبـــرز الـــفـــنـــانــ
شـارك اللـبنـاني عاصي احلالني ا
ــغــربي فــؤاد زبــادي والــســوريـة وا
أصـــالــة نـــصــري والـــعــراقـي هــمــام

إبراهيم واألردنية نداء شرارة.
ومن مــصــر يــشــارك مـحــمــد احلــلـو
وعــــلـي احلــــجــــار ومــــدحت صــــالح

وأنــغـام
وهـــاني
شــــاكـــر
ومــحــمــد
ثـــــــــــــــروت
ونــــــــاديــــــــة
مــــصــــطــــفى
وحــــــــــنــــــــــان
ماضي وريهام
عـــبـــد احلــكـــيم
ومـي فـــــــــــــاروق

وكارمن سلـيمان.
ويــــــــــــصــــــــــــاحـب

ــهـــرجــان وحـــفالته ا
مؤتمر علمي يشارك فيه
45 بــاحـــثــا من 15 دولــة
ويـنـاقش ثـالثـة مـحـاور هي
(العالقة ب الـشباب العربي
ـــوســـيـــقي) و(أثـــر وتـــراثـه ا
احلـــــــراك اجملـــتـــمــــعي عـــلى
ــوســـيــقى ــرأة فـي ا إبـــداع ا
ـوسيـقى والطفل العـربية) و(ا
ــــــــاضي الــــــــعــــــــربـي بــــــــ ا

واحلاضر).
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عرضت مؤخرا مسرحية بال جدوى جلان
ـعـهـد ـسـرح الـدوار  بـول ســارتـر عـلى ا
ـسـرحيـة من الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـغـداد  ا
اخــراج الـفــنــان غــيث الــفـريــجي تــمــثـيل

مـرتــضى عــلي  شـمــوس مـنــيـر  ضــيـاء
صفاء  عز الدين بـاسل وغيث الفريجي 
ـسرح علي خـضير االشـراف العام مدير ا

ضياء القيسي .
ـسـرحــيـة قـال اخملــرج ( تـدور فـكـرة عـن ا

ــسـرحــيـة عن الــعـالم االخــر اي احلـيـاة ا
وت واالشيـاء والطرق واالحداث مابعـد ا
ــوت لـيس اثــنـاء عــالم الـبــرزخ وهـو ان ا
نـهايـة احلـياة كـونـها اي احلـيـاة التنـعدم
وت وت بل االنـسان ينـتقل بـواسطة ا با
من نشاة الـى اخرى ومن عالم الـدنيا الى
عــالم اخـر يـســمى الـبـرزخ الــذي يـتـوسط
عالم الدنـيا واالخرة والـبرزخ حقيـقة غير
واضحـة والنعلم عـنها شـيئا اال من خالل
االيات القرانيـة واالحاديث الشريفة وهي
تتوسط عـالم الدنيـا واالخرة والبرزخ في
الــلـغـة هـو احلـاجــز بـ شـيـئـ من وقت
ــوت الى يـوم الــقـيـامــة ومن مـات دخـله ا
وهو فتـرة زمنيـة تمر عـلى كل ميت سواء
كــان كــافــرا او مــؤمــنــا  وتــكــون احلــيـاة
مـغـايرة في الـدنـيـا والروح والـروح فـيـها
تتعلق في البدن ويـكون فيها االنسان اما
منعما او معذبا حتى يبعثه الله سبحانه

وتعالى ).
ـسـرحـيـة قـالت شـموس وعن دورهـا في ا
ـسرحيـة احملقـقة التي منـير ( دوري في ا
استعمـلت طريقة عرض بـعض التفاصيل
اخلـاصة بـاالشـخاص وتـاكيـد عـلى نقـطة
الــكــبـريــاء االنــســاني واثـبــات نــقــطـة ان

ـوت دون ان يـنـقص من عـمره االنـسـان 
شئ ) وعن دوره ايضا قال غيث الفريجي
عـذب وطريـقة ـمـثل ا ( دوري شـخصـية ا
الـتــعــذيب اســلـوب حــديث لــطــرح بـعض
ـعـلــومـات اثـنــاء الـتـحــقـيق الن احملـقق ا
يعرف كل شئ ويـنقصه فـقط االعتراف ) .
مثل عز الدين باسل عن دوره ان ( وقال ا
دوري هـو عــازف عـلى الـة الـبـيـانـو يـقـوم
الئم لـلـمـحقق ـا يـهـيا اجلـو ا بـالـعزف 
من اجل الضغط النفسي عن الشخصيات
ـسـرحـيـة )  الــتي تـدور في فـلك احــداث ا
ـمـثل ضيـاء صفـاء فقـال ( دوري هو اما ا
مــســاعــد احملـــقق واســتــعــمل كــوســيــلــة
لـلتـرهيب والـتخـويف اثـناء الـتحـقيق في

سرحية ) . احداث ا

علي صبري

غيث الفريجي
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ا اضفى جوا من التفاؤل بقادم االيام. تظاهرين عبروا من خاللها عن مطالبهم وامنياتهم  حتولت جدران نفق الباب الشرقي الى لوحة فنية جميلة نفذها شباب من ا

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
الــــتـــــقـــــطـت عــــدســـــات كـــــامـــــيــــرات
ـية (البـابـاراتزي) صـوراً للـنجـمة الـعا
مايـلي سايرس الـبالـغة من الـعمر 26
ــــطـــاعـم في لـــوس عـــامــــاً في احــــد ا
ـــاضي بـــرفـــقــة اجنـــلــوس الـــســـبت ا
حـبــيـبــهــا كـودي ســيـمــبــسـون.مــايـلي
وكـودي تـبـادال الــقـبالت احلـمـيـمـة في
الـــعــلن. كــودي دفع فــاتــورة الــعــشــاء
الـذي حضـره ايـضا بـعض االصـدقاء

وبلغت قيمة الفاتورة 1000 دوالر.
غـني األسترالي كودي مايلي تـواعد ا
ســيـمـبــسـون وواعـدت قــبـله كــايـتـلـ
كــارتـر ورصــدتـا وهــمـا تــتـبـادالن
الـــقـــبل عـــلى مـــ يــخت
وذلـك قــــــــــــــــبــل اعـالن
انفـصـال مـايلي عن
ـــمـــثل زوجـــهــــا ا
لــــــــــــــــــيـــــــــــــــــام

هيمسوورث.
مــايــلي ولــيـام
انــفـــصال في
ــــــاضي آب ا
وتـــــــقــــــــدمـــــــا
بـــــأوراقـــــهـــــمــــا
لـلـمـحكـمـة من أجل
الــــــطالق بــــــعـــــد
7 زواج دام 

أشهر.
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