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تـتـواصل عـلى قـاعـة مـسـرح الـرافدين
االستـعدادت لعـرض مسرحـية (الطف
في سـاحـة الـتـحـرير) ضـمن فـعـالـيات
تــألــيف مـــهــرجــان مــســرح الـــشــارع 
واخراج الـفنـان عبد عـلي كعـيد الذي
قـــــــال لـ (الـــــــزمــــــان) أمـس (احــــــداث
ـسـرحـية نـسـتطـيع اسـتـنبـاطـها من ا
سـرحـية. وهي عـنـدما خالل عـنـوان ا
خرج االمـام احلس في واقـعة الطف
كـان ضـد الـظـلم والـطـغـيـان والـفـساد
ومن اجـل االصالح) واضــاف(شــبــاب
اليوم الـذين يخرجون في الـتظاهرات
حـيث ان هم امــتـداد لـثـورة احلـسـ 
االحزاب السياسية وبعد ان تخلصنا
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ومــتــمــكـن ويــعــرف تــمـــامــا كــيف
يستعـمل صوته في األماكن الصح
وعنده خامة صـوت حلوة مطواعة
تـخـوله الـغـنـاء بـاأللـوان الـتـراثـية
والـطـريـبـة يـعـرف كـيف يـسـتـخدم
قدرة مع احلفاظ على جمال هذه ا
الـصـوت وأسـاسـيـات الـغـنـاء وهو
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اضي برنامج (ذا  اختتم السـبت ا
فــويس - أحـلى صــوت) الكـتـشـاف
ـواهب حـلـقـاته لـلـمـوسم احلـالي ا
بـتـتـوج الـتـونـسي مـهـدي عـيـاشي
بـــلـــقب أحـــلى صـــوت فـي الــعـــالم
العـربي واختـار اجلمـهور عـياشي
ضــمن ثالثــة مــتــســابــقـ آخــرين
تـــنـــافـــســـوا عــــلى الـــوصـــول الى
ــوسم ــرحــلـــة الــنـــهــائــيـــة في ا ا
اخلـامس مـن الـبــرنــامج.وبــجـانب
اللقب تـشمل جائزة عـياشي إنتاج
ألـبـوم غـنـائي من شـركـة بالتـنـيوم

ريكوردز السعودية.
وعــيـاشي كــان أحـد أعــضـاء فـريق
الفـنان اللـبنـاني راغب عالمة الذي
أعــرب عن ســعــادته لــكــونه أهــدى
العالم العربي فرحا من قلب مدينة
تـعـيش حـزنـا وعـزلـة. وقـال عـالمة
في تـصريح (جنـاح عـياشي يـشكل
لـنا أمـال للـمسـتـقبل...فـنـحن شعب
يـغـني عـلى آالمه ومـسـتـعـد دائـما
ألن يبلغ القمة).وقال عالمة (ال شك
أن مـــــهـــــدي صــــوت ثـــــابـت جــــدا

من دكتاتورية الفرد الواحد وقعنا في
دكــتــاتــويــة االحــزاب حــيث الــفــســاد
ونـــهـب الــثـــروات واهـــمـــال الــشـــعب
ــصـــاحلــهـــا الــذاتـــيــة واالهـــتــمـــام 
واحلزبية حيث حتول البلد الى بؤرة
من الــفـسـاد ومــسـرحـيــتـنــا هي نـقـد
ســاخـر لــكل االحـزاب والــســيـاســيـ
الــــــذيـن جـــــــثـــــــمــــــوا عـــــــلـى صــــــدر
ـــســــرحـــيــــة هي عـــرض الـــعــــراق.وا
احـتـجـاجي لـكل االبـطـال فـي سـاحات
ـسـرحـيـة الــتـظـاهـر). وعن دوره في ا
ـمـثل علي مـجيـد قائال(دوري حتدث ا
ــرشح الــذي يــحـاول ان شــخــصـيــة ا
يكون شـخصية نـزيهة رغم السـلبيات
احملــاطـــة به.واالنــطـــبــاعــات االخــرى
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ـمثـلة الـسوريـة وفاء مـوصللي اعتذرت ا
اضي شاركة في مسـلسل غبار ا عن ا
مع اخملــرج عـمــار تــمــيم. ويــعــود سـبب
ــواقـع فــنـــيــة (الى ان االعــتـــذار وفــقـــا 
ـطـروح ال يـتـنـاسب أبـداً ـادي ا األجـر ا
مع ارتفاع األسعار) علماً أن بطلة باب
نتجة احلارة  أبدت احترامها لـلشركة ا
وللـمـخـرج. مـوصـللي أنـهت مـشـاركـتـها
في اجلزء الـثـاني من مسـلـسل بـبسـاطة
بتصـوير لـوحت كـما شـاركت في فيلم
الـزيــارة  مع اخملــرج عـمــرو حــا عـلي
بــدور الـزوجــة الــتي يــصـل زوجـهــا إلى
مرحـلة الـتـقاعـد فيـصـبح الروتـ قاتالً
إضافـة إلى حـالـة الـتـوتـر والـرتـابـة التي
تـقـضي فــيـهـا األسـرة يــومـهـا مع تـأفف
ـنـزل زوجـهـا مـن الـتـواجــد الـدائم فـي ا
لل. موصـللي تقضي وقتها والشعور با
حـــــالـــــيـــــاً في قـــــراءة أحـــــد األدوار في
مسـلسل شـامي عـلى أن حتسم أمـرها

خالل أيام.

لــلـروح يـتـمـايل مع ألـوان الـنـوتـة
شـــرقــا وغــربــا.. مــهــدي طــار بــنــا
الـــيـــوم وأطـــاح بـــكل الـــرهـــانــات

األخرى).
وتــــــبـــــارى عـــــيــــــاشي مـع ثالثـــــة
ــغــربي مــتــســابــقــ آخــرين هم ا
رضـوان األسـمر مـن فريق الـفـنـانة
غربيـة سميرة سـعيد والذي لقي ا
حـمــاســا جــمــاهــيــرا عــالــيـا عــلى
وسائل التـواصل االجتماعي. ومن
ـــصــري مـــحــمــد فــريق الـــفــنــان ا
حـــمـــاقي وصل إلى الـــنـــهــائـــيــات
غربي فهد مفتخر الذي تسابق ا ا
تـمـيــز بـأداء عـربي وغــربي يـحـمل

طابعا متنوعا.
ومـن فــريق الـــفــنــانـــة اإلمــاراتــيــة
ـصـرية ـتـبـاريـة ا أحالم وصـلت ا
ــان عـبــد الــغـنـي الـتي تــمــيـزت إ
بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد.
ــتـسـابــقـ األربـعـة وقـدم كل من ا
أغـنـيتـ مـنـفـصـلـتـ قـبل انـتـهاء
الـتصـويت وإعالن الـنتـيجـة. وقدم
تسابقون األربعـة أغنية مشتركة ا
قــبل إعالن الـــنــتــيــجــة وهي (حب

يــــســـتـــحق أن يــــكـــون ذا فـــويس)
وأضــاف بـعـد إعالن الـنـتـيـجـة (أن
رهـــانه عــلـى عــيـــاشي لم يـــكن من
فراغ موضحا (آمنت بهذا الصوت
الدافئ الـالعب على سـلم موسـيقي
بـتـقـنـية عـالـيـة كـمن يالعب ريـشة
فهو فنان يتـمتع بأحاسيس عابرة

ــصــري األيــام) مـن كــلــمـــات ا
أحـمـد راؤول وأحلـان وتوزيع

اللبناني جان ماري رياشي.
وشهدت احللقة اخلتامية من
بـرنـامج أحـلى صـوت تـقـد
أغـــنــيـــات جــديـــدة لــنـــجــوم
الــبــرنــامج فــغــنت ســمــيـرة
ســعــيــد (هــولــيال) وقــدمت
أحالم أغنية جديدة بعنوان
(أنــــا مــــدري عن الــــنـــاس)
واختـار الفـنان راغب عالمة
أغـنـيـة خـلـيـجـيـة جلـمـهوره
بـعنـوان (كان غـيرك أشـطر).
وغـنى الفـنان مـحـمد حـماقي
(يا ستـار). وغنى عياشي في
احلفلة النهائية أغنية مدرسة
احلـب لـلـفـنـان كــاظم الـسـاهـر
وأخـرى مـن الـتـراث الـتـونـسي

حتمل عنوان (عرضوني).
ــســرح وحــمل عــيـــاشي عــلى ا
العـلم التونـسي شاكرا جـمهورا
صـوّت له الـكــتـرونـيــا عـلى مـدى
أســــبــــوع كـــامـل من تــــاريخ بـــدء

احللقة النهائية.

الـى اجلــمـــاهــيـــروايــضـــا تــؤدي دور
الـطـالـبـة الـتي تسـتـشـهـد في سـاحات
التظاهر وهي من عائلة فقيرة  امنية
اشــتـرته ثم حـيــاتـهــا شـراء مــوبـايل 
ــــــواد بــــــاعــــــتـه لــــــشــــــراء بــــــعض ا
للمتظـاهرين بعد يومـ تستشهد في

ساحة التحرير باحدى الدخانيات).
ــمـثل احـمـد زيـرو عن دوره وحتـدث ا
الراوي بـالقـول(لدي عـدة شخـصيـات 
ـثقف وشـهـيد احلـشـد والصـحفي. وا
امي ال تريد ان اذهب للـقتال ألن ليس
لــــهــــا مــــعــــيل ســــواي وهــــو يـــؤدي
شخـصـيات اخـرى من خالل االهازيج
كان يطـلقها لـلمرشح صلـبوخ كدعاية
سرحـية من تمثيـل علي مجيد له). وا

لــلـنـاس عــلى هـذه الــشـخــصـيــة لـكـنه
يحاول ان يـعدهم ان لديه طاقـة فكرية
مـثـلة وايـجـابـية خلـدمـتـهم). وقالـت ا
ســـلـــوى اخلــيـــاط (انـــا اجـــســد ثالث
شـخـصيـات.. الـراوي وام الشـهـيد في
ســبــايــكـر وام عــبــدالـلـه الـشــهــيـد في
ســاحــات الــتــظــاهــر الــذي يــســمــونه
عــبــدالــله ابــو الــتــكــتك). وعـن دورهـا
ـــــمـــــثـــــلـــــة ســـــارة حــــداد حتـــــدثت ا
قـــائـــلـــة(دوري هــو الـــراوي والـــداللــة
مثلة رأة التي تنتخب). واشارت ا وا
لـــيــلـــيـــان حـــداد الـى ان (دورهـــا هــو
الــراويـــة الـــتي تــتـــحـــدث عن الـــنــفط
في الــبـدء تــعـرف الــنـاس والـواردات 
بـاحلـقـائق مـن خالل رسـالـة انـسـانـية
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ـي الــعـراقـي تــلـقـى الــتــهـانـي من الــدكــتــور كــمـال االكــاد
ـعـهــد الـعـراقي الــبـصـري رئــيس مـجـلـس امـنـاء وخـبــراء ا
ـنـاسـبـة تـسـنـمه مـنـصـب مـسـاعد لالصالح االقـتـصـادي 

جامعة النفط والغاز في البصرة.
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ـقـيم الـكــاتب واالعالمي الـعـراقي ا
فـي مـصــر صــدر له كــتــاب جــديـد
بــعــنــوان(امــثـال شــعــبــيــة بــريــشـة
وزانــيـة) يــضـم مـقــاالت ســبق وان
نــــشـــرهــــا  الــــوزان حـــول احلــــكم
ـــوروث الـــعـــراقي واالمـــثـــال فـي ا

والعربي.
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مـديـرة العالقـات واالعالم في مـعـرض بغـداد الـدولي تـلقت
تعازي زمالئـها لوفاة والدها سائـل الله تعالى ان يسكنه

فسيح جناته.
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اخملرج السـوري اجنز تصوير الفـيلم الروائي القصير أول
رسـمــة ضـمن مـشــروع دعم سـيـنـمــا الـشـبـاب لــلـمـؤسـسـة
عوض الـقدرو لـيلى بطـولة يـوسف مقـبل  العـامة لـلسـيـنمـا 

بقدونس والطفل نايف رزق.
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نظـمة العربية وزير الثـقافة االردني اكد خالل لقـائه مدير ا
وقف االردني ثابت من قضية القدس للتربية والفنون (ان ا
الـقـائم عـلـى حـمـايـة الـهـويــة الـثـقـافـيـة الــعـربـيـة االسالمـيـة

استنادا  على احلقوق الثقافية التاريخية).
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ـستنـصرية سـاعد في كلـية الـتربيـة  بأجلامـعة ا أالسـتاذ ا
ـأمــون لـلـتـرجـمـة والــنـشـر في نـدوة حـواريـة ضـيـفـته دار ا
ي  بعنـوان (واقع اللغة اقامتـها احتفـاال بيوم الـضاد العـا

ب االستبدال والتقييس مقاربة في التخطيط اللغوي).
 ÊË—U¼ Èb½

رئـيـسـة مـلـتـقى بـصـمـة تغـيـيـر الـثـقـافي االردني اعـلـنت ان
بـدع وبحضور لتـقى احتفل مؤخرا بـعدد من البراعم ا ا
هتم والداعـم ورئيس احتاد الكتاب االطفال وذويـهم وا

. االردني
 ÂU ô« oO uð

ـعـرض الـسـنوي مـعـاون وزيـر الـثـقـافـة الـسـوري  افـتـتح ا
للـخط الـعـربي والـتـصـوير الـضـوئي واخلـزف الـذي اقـامته

مديرية الفنون اجلميلة في ثقافي ابو رمانة بدمشق.
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ــهـن الــتـــمــثـــيـــلــيـــة حلل األزمــة ا
وحــســـمـــهـــا قـــبل صـــدور احلـــكم
الــقـضـائي وحتـديـد جـلـسـة جتـمع
عبدالرازق  ورضـوان لإلتفاق على
حل يرضي الطـرف وحتى تـتمكن
غــادة من تـــصــويــر مـــســلــســـلــهــا

اجلديد دون اي مشاكل.
الـى ذلك وبــعـــد ان  اإلتــفــاق مع
ـــصــريـــة غـــادة عــادل ـــمــثـــلـــة ا ا
لـتتـقاسم بـطولـة مسـلسل الـبرنس
ـــصــري مـــحـــمــد أمـــام الــفـــنـــان ا
رمـضــان عـادت واعــتـذرت بــشـكل
مثلة نور مفاجئ لتحل بدال منها ا

اللبنانية.
ـفـاجئ بـسبب و انـسـحـاب عـادل ا
ـنتج بوضـع اسمهـا بجانب قرار ا
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ـمــثــلـة أزمـة جــديــدة تــعـيــشــهــا ا
ــصــريـة غــادة عــبــد الــرازق قـبل ا
تـــصــويـــر مــســـلــســـلــهـــا اجلــديــد
(الـــســلــطــانـــة) وذلك بــعــد ان قــام
ــنــتـج  عــادل رضـوان بــتــحــريــر ا
مــحــضــر يـــحــمل رقم /  2019من
اجل استرداد ما دفعه لعبد الرازق
كـتـعـاقد عـلـى بـطـولة فـيـلـم (رؤية)
ـبلغ والـذي اعـتـذرت عـنه دون رد ا
ـدفـوع وهـو مـا نـفـته عـبـدالـرازق ا
ستـحقات وقالت (بـأنها ردت كـل ا
فـور اعــتـذارهـا عن الـعـمل) إال انه
اتهم غادة بإفالس واغالق شركته.
واشارت مـواقع فنـية الى ان هـناك
تـدخـالت ومـسـاعي من قـبل نـقـابـة

روجـيــنـا بـالــتـســاوي خـاصـة وأن
ــاضــيــة غــادة طــوال الــســنــوات ا
طلقة قدمت العديد من البطوالت ا
التي حتمل اسمهـا وهو ما جعلها
تفـضل اإلنسحـاب كى ال يحدث اي
خالفـات مـسـتـقـبـلـيـة بـيـنـهـا وبـ
ـسـلـسل . والـسـبب اآلخر أبـطـال ا
هــو انـهــا حـالـيــا تـقــرأ سـيــنـاريـو
مـــســــلـــسل جـــديــــد ســـيـــكـــون من
بـطـولـتـهــا ايـضـا لـرمـضـان 2020

اضي. بعد أن غابت العام ا
من نــاحـيــة أخـرى تــســتـعــد عـادل
لـتــقــد فــيــلم ســيــنــمــائي جــديـد
بعنـوان اخلطة العـامية  مع جنوم
مـسرح مـصر وعـلى رأسـهم محـمد

يــبــشّــر هـــذا الــيــوم بــدعـم أو بــآفــاق أخــرى أو
بحلول تزيل بعض االلتباس وسوء التفاهم .
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ـطـاعـم بـكـثـرة غـيـر صـحي تـنــاول الـطـعـام في ا
أكوالت احملضرة منزلياً . عكس ا

Ê«eO*«

الـيوم تضع شؤونـك على اخلط الصـحيح وتلفت
األنظار.يوم السعد االربعاء.
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ضغـوط غير طبيعيـة في العمل لكنك قادر على 
تسيير األمور بدقة متناهية.
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احـدهم يقـتحم حـياتك اخلـاصة وجتد فـي رفقته
متعة تتحول إلى صداقة متينة .
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ال تلـقِ عـلى كـاهل الـشـريك مـسـؤولـيـة األخطـاء الـتي
ارتكبتها فأنت تتحمّل اجلزء األكبر منها .
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ال خـوف علـيك من اإلصـابة بـوعـكة صـحـية ذلك
أنّ الظروف تضمن لك العافية والنشاط .

ÊUÞd «

ال تـدع االهتـمام بـصحـتك يـفلت من يـديك فهي
األهمّ لتتمكن من حتقيق خطواتك بثبات .
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لن يـقف أحد فـي وجه طمـوحـاتك الكـبـيرة ولن 
يثنيك أي عائق عن التقدّم بخطى ثابتة .
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ـقـبـلة  حضـورك الـقـوي مـهمّ جـداً في الـفتـرة ا
لكن احلذر واجب احيانا.
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راحــة واضــحــة في الـــعالقــة بــالــشــريك جــراء 
االتفاق الكامل والصادق بينكما .
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الغـيرة ال تـهدّد الـعالقة بـالشـريك والسـبب هو 
عدم وجود الشك بتصرفاتك جتاهه.

 u(«
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اكــــــــــتـب مــــــــــرادف
ومعـاني الـكـلـمات من
اعــــــلـى الى أســــــفـل في
ــظـلــلـة حتـصل الـدوائـر ا
ـطـلـوبـة:(من عـلى الـكـلـمـة ا

االمراض احلديثة):
 1-مطربة لبنانية
 2-دولة اسيوية
 3-مدينة ايرانية
 4-مجلة عربية

 5-ساحات احلروب
 6-شخصية رياضية عربية

 7-مطربة خليجية
 8-اضواء
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لفتت كيم كاردشيان األنظار بسبب حقيبتها التي حتملها
حيث شوهدت كيم كارداشيان مؤخؤا  بإطاللة بسيطة للغاية
دون مكياج أو إكسسوار حيث كانت تُغادر استوديو (ميلك

ستوديوز)في لوس أجنلوس. وحسبما نشرته الصحف
اللندنية يُمكن رؤية كيف اعتمدت كيم إطاللة مريحة وبسيطة
للغاية تألّفت من سويت شيرت من عالمة (ييزي) التابعة

لزوجها كانيه ويست ونسّقته مع بنطلون رياضي فضفاض
سة مكياج واختارت بنفس اللون.فضّلت كيم الظهور دون 
تسريحة الكعكة كما أنها بدلًا من السنيكرز وعلى الرغم
من بساطتها إال أن كيم لم تتخلَّ عن إكمال إطاللتها ذات

السويت شيرت والشبشب بلمسة أناقة حيث اختارت حقيبة
بيرك كبيرة من عالمة (هيرميس) والتي تبلغ قيمتها 70
ألف دوالر. وتُعد هذه احلقيبة الباهظة واحدةً من ضمن

مجموعة من احلقائب الفاخرة التي تمتلكها كيم كارداشيان. 
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مهدي عياشي وراغب عالمة حلظة اعالن النتائج

مـحـمـد الـسـلـطاني  سـلـوى اخلـيـاط 
مـحــمـد احــمـد زيــرو  لــلـيــان احلـداد
عباس حـيدر طعمة  ساره حداد  باقر

ادارة نـــــــــــــــــاظـم
ـــــســـــرحـــــيــــة ا

محمد الشجر.

وفاء موصللي
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ـغـربـيـة سـمـيـرة سـعـيـد عن مـوعد ـطربـة ا كـشفـت ا
طـرح كـليـب أغنـيـتـهـا اجلـديـدة (هـلـيـلـة) وهـو نـهـاية
الـشـهـر اجلـاري و نـشـرت صـورة اإلعالن الـدعـائي
لها على حسابها اخلاص على احد مواقع التواصل
االجتمـاعي وعلّـقت قائلـة ( ان شهـر كانون اول من

العام اجلاري هو موعد كليب اغنيتي اجلديدة )
عـلـى صـعــيــد آخــر أكــدت سـعــيــد أنــهـا
لـيـست طـبـاخـة مـاهرة مـشـيـرة الى
(انـها كـانـت تتـواصـل مع والـدتـها
لــــتــــقــــوم بــــتـــحــــضــــيــــر بــــعض
الوصفات). وأشـارت الى (أنها
تــزوجت ووجـــدت نــفـــســهــا ال

طبخ). تعرف شيئاً عن ا
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غادة عبد الرازق


