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شـغــــــــلت الـفـنــانـة الـكـويــتـيـة جـواهـر رواد
مــواقـع الــتـــواصل بـــإعـــــــالن إصـــابــتـــهــا
ـبــاشـر من ــرض الـســرطــان عـبــر الـبـث ا
خالل حــسـابــهــا الـشــخـصـي عـلى (ســنـاب

شات"). 
ــرضى ســابــقــ أعــلــنـوا ونــشــرت صـورة 
شـفاءهم وعلقت (إن شاء الله ينكتب اسمي
ـــتـــشـــافــ يـــارب) ثم أضـــافت مــعـــاهم ا
صـورة لــهـا مـن داخل غـرفــة الـعالج
الـتي تمكث كـاتبـة: (يأتي بـها الله
إن الـله لــطــيف خــبـيــر).وأكـدت
هــــذا اخلـــبـــر صــــديـــقــــتـــهـــا
اإلعالمـية مي الـعيـدان عبر
صــورة نــشــرتــهــا لـهــا من
خـالل حــــــــســــــــابــــــــهــــــــا
الـــــــشــــــخـــــــصي عـــــــلى

(إنستغرام).
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ي االردني ضـيفته اجلمعـية الفلسـفية األردنية االكاد
اضي في مـحاضرة بـعنـوان (كانط: التـنوير الثالثـاء ا

. والثورة). في مقرها بجبل احلس
d¼U « rþU

طـرب العراقي أحيا مـساء امس االربعاء  حفال على ا
مسـرح ابو بكـر سالم في الـرياض بالـسعوديـة ويحيي

اليوم اخلميس حفال اخر في جدة.
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التـشكيلية السورية احـتفت باحلرف العربي والزخرفة
ـتــنـوعـة في الـتـراثــيـة الـشــرقـيـة مـن خالل لـوحـاتــهـا ا
ركز الثقافي معـرض منمنمات دمشقية الذي اقامته با

العربي في أبو رمانة.
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لــلــمـرة الــرابـعــة بـعــد تـعــاونـهــا مـعه
سلسل (عرض خاص)و (فيلم "واحد
صـحـيح) و(هـيبـتـا) الـذي حـقق أعلى
إيرادات األفالم الرومانسية على
ــصــريــة.أمــا شـــبــاك الــتــذاكـــر ا
جديدهما فهو فيلم (جارة القمر)
الـذي انطـلق تصـويـره منـذ أيام.
وهـو من تـألـيف مـحـمـود زهران
ويــحــكي قــصــة حب جتــمع بــ
ليلى وشادي في مواجهة العديد

توقعة. من األحداث غير ا
و تُـــجــســـد رئـــيس شـــخـــصـــيــة
مهووسة التاريخ سلمى سليمان
ــعــروض بــفــيــلم (لص بــغــداد)ا
حاليًـا في دور السيـنما الـعربية
والـــذي جتـــاوز الـ  19مــــلـــيـــون
جـــنــــيه مـــصــــري في أســــبـــوعه
الـثــاني لــيـحــقق أعـلـى انـطالقه
عــلى شـــبــاك الـــتــذاكـــر قــيـــاســاً
بــأفالمـهــا الــسـابــقــة. وهـو  أول
أعـمــالـهـا الـكــومـيـديــة في خـانـة

احلركة واإلثارة.
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صـرية ياسـم رئيس مثـلة ا تُجـدد ا
تـعاونـها مع اخملـرج هـادي البـاجوري
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tKFHð U  q  sŽ ـصـريـة رانـيـا ـمـثـلـة ا بـبـطـولـته ا
يــوسف اإلعالن الـتــرويـجي األول
له.ويــتـألف الــعــمل من مــجـمــوعـة
قـصـص تـعـبـر
عـن فــــــــئـــــــات
اجملـــــــــتــــــــــمع
اخملـــــتـــــلـــــفــــة
وكـــــيــــــفـــــيـــــة
الـــتـــعـــامل مع
احلـيــاة سـواء
في النـجاح أو
الـــــــــــفــــــــــشـل.
ويــــشــــارك في
بـــطــولـــته الى
جـــانب رانـــيــا
يــــــــــوسـف كل
مـن: خـــــــالـــــــد
الــــــــصـــــــاوي
وباسم سمرة
وصالح عـــبـــد
الـــله وعــمــرو
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ــنـتــجـة لــفــيـلم طــرحت الــشـركــة ا
(صــنـــدوق الــدنـــيـــا) الــذي تـــقــوم

الـــقــاضي وأحـــمــد كـــمــال وعالء
مـــرسي ويـــضم عـــددا كـــبــيـــرا من
ضـيـوف الـشـرف منـهم عـارفـة عـبد
الـرسول وسـامي مغـاوري والفـيلم
سـيـنـاريـو وإخـراج عـمـاد الـبـهات.
ـقــرر طـرحه بـدور الـعـرض يـوم وا
 19شـبـاط اجلـاري و تـصـنـيـفه
لـلـكـبـار فـقط.وتـظـهـر يـوسف الـتي
تـشـتـهـر بـإثـارة اجلـدل في اإلعالن
نـشفة بيضاء الترويجي لـلفيلم 
بـالـتـزامن مـع تـصـريـحـات مـؤخرة
لها (أن تـربيتـها في احدى مدارس
الراهـبات هي سـبب كـونهـا مؤدبة
ـا أثار ضـجة زيادة عن الـلزوم). 
عـلى وسائل الـتـواصل األجتـماعي
لـدرجـة أنـها أصـبـحت رائـجـة على

محرك البحث غوغل.
وعرض مؤخراً ليوسف مسلسل

هــــــــــمــــــــــا (اآلنــــــــــســــــــــة فــــــــــرح)
ـلـكـةإبـلـيس).كـمـا يـعـرض لـها و(
سـيـنـمـائـيـاً فـيلـم (دمـاغ شـيـطان).
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على الرغم من مرور أكـثر من شهر
على عرض مـسلسل (عـطايا) الذي
مـثـلة الـتـركيـة بـيرين أثـارت فـيه ا
سات جـدالً واسعـاً بـسبب مـشـاهد
لها وصـفت بأنها جـريئة والردود
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـي أتت عـــلى هـــذه
ـــشــاهـــد والســيـــمــا مـن زوجــهــا ا
غني الـتركي (كـنان دوغلو) الذي ا
أعـــرب عن دعـــمه لـــزوجـــته إال أن
هـذا األمــر اليـزال إلى الـيـوم مـحط

إهتمام الصحافة التركية.
وقع وضـــوع وفقـا  وجـديد هـذا ا
الـــــــــفن هــو إنـفــعـال كـنــان عـلى
أحـــد الــصـــحــافــيـــ إذ أن كــنــان
دوغــلــــــــــو غــضب عــنــدمــا ســأله
ــقــابالت حــول رأيه خالل إحــدى ا
ــشــاهــد إذ أجــاب كــنـان في تــلك ا

(أنـــــــــــــــــــت
تـــســـألـــني
دائـــمــا عن
ذلــــــــــك أال
تـــوجــد أي
مــــشـــــاهــــد
أخــــــــــــــرى

يـــــا رفــــاق?).
وأضـــــــــاف (

تــــصــــويــــر هـــذا
ـــشـــهـــد من قـــبل ا
بــــيـــريـن وانـــتــــهى
فـلـمـاذا تـصـرون على

طـرح أســئـلـة حـوله في كل
مـــرة عــلى الـــرغم من أنــني
أخبـرتكم سابـقا أنني راض
عـن كل مـا تــفــعـلـه زوجـتي

أال يكفي هذا?).

إستراتـيجيات العمل تـتحول إلى واقع مهم جديد.يوم
السعد االربعاء.
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الــتـــنــاقض في الــظــروف قــد يــجـــعــلك في حــالــة من
التذبذب .رقم احلظ.8
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انـتـقال إلى واقـع جديـد واالنـتـهـاء من اجلـو الـصحي
رتبك .رقم احلظ.9 ا
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أحداث مـفاجـئـة ومتـغيـرات عمـيـقة في مـحيط الـعمل.
يوم السعد السبت.
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الـتــحـول نــحـو حــيـاة جــديـدة ال يــخـلــو من مـفــاجـآت
ايجابية وسلبية.
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احلــلـــول قــادمـــة لــكــنـــهــا قــد ال تـــرضي الــضـــعــيف
تضرر.يوم السعد االحد. وا
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األجواء الـنفـسيـة تـبدو في حـالة ركـود علـيك التـفكـير
بالنفس والعائلة. 
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 قـد تـنــتـهي األمــور عـلى خـيــر وسالم ويـبــقى دائـمـا
األمر لله وحده.
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ا االنـتقـال إلى إقامة تغـيرات مهمـة و جو جديد ,ور
جديدة. 
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عــلـيك الـتـحـلـي بـالـصـبـر واحلــذر وعـدم االسـتـعـجـال
واضيع العاطفية . وخصوصا في ا
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الـسـفـر إلى أمـاكن قـريـبة مـع فرصـة جـيـدة لـلـدراسة
وأعمال متنوعة.
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ـظاهر غـير حـقيقـية في هـذه الفتـرة الزمـنية ننـخدع 
. .يوم السعد االثن

 u(«
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ضع مـرادف الـكـلـمات حـسـبب
الـعـدد احلـرفي لــهـا لـتـصل مع
الـتـتـابع الـصــحـيح الى الـكـلـمـة
ـــطــــلــــوبـــة مـن خالل حـــروف ا

اجلمع ادناه:
1+4+17+24+22+1=عـاص

مة خليجية
10-1=مدينة عراقية

19-10= مـذيــعــة تــلـفــزيــونــيـة
عربية

22-19= هجرة اجبارة
26-22= درس احلقوق
31-26= ينفثون التبغ
ثل 35-31= نبادل با

38-35= من اسماء االسد
47 -38= مــــاركــــة ســــيـــارات

يابانية
49-47= االسالم .. مقابلة

رئيس الـهيئـة االدارية لنادي االعـظمية الـرياضي تلقى
تــعـازي االوسـاط الـريــاضـيـة لـوفــاة والـده الـذي وافـاه

اضي. االجل االثن ا

وت امس االول التـشـكيـلي والـتربـوي الـعراقي غـيـبه ا
الثالثـاء ونعته االوساط الفنيـة  سائل الله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.

مـثلـة السـورية تـشارك في الـفيـلم السـينـمائي الـقصـير ا
(سبـعـة وسـبـعـ فاصـلـة) مع اخملـرج مـالك مـحـمد وإلى

مثل ثراء دبسي وعهد ديب ومأمون اخلطيب. جانب ا

وصل رئيـس قسم عِلم اإلجتماع الـسابق في جامعة ا
يـضـيفـه مُلـتـقيـ سَــنـا الثـقـافيّ غدا اجلـمـعة في جـلـسةٍ
ـوصلّـية - حتـليل َحَـلّة ا ومحـاضرة بـعنـوان (أعمـدة ا

سوسيو أنثروبولوجي).
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الــطـــالب الــعـــراقي في جـــامــعــة
الالعـنف في بـيروت نـال شـهادة
ـاجسـتـيـر عن رسالـته (مـباد ا
الالعنف في حماية اخلصوصية
في الـعـصـر الـرقـمي  –اجملـتـمع
ـناقـشة من النـجفـي في العـراق مثال). وتـألفت جلـنة ا
الدكـاترة عبداحلس شعـبان مشرفا وحسن الشريف

والهام الكالب اعضاء.

بيرين سات

الـــســقـــا فى الــتـــمــثــيـل عن طــريق
شاركـة في بطولـة فيلم يـتكلم عن ا
االكـتـئـاب كمـا ظـهر عـدد كـبـير من
الفـنـانـ داعـمـ لـيـاسـ الـسـقا
ولفـيلمه اجلـديد مـنهم يسـرا وهند
صــبــري ومــروان حــامــد ومــحــمــد

رمضان ووالده أحمد السقا.
ويــخـوض عـادل رامي إمــام حـفـيـد
الــزعـــيم عــادل إمـــام يــخــوض أول
جتــربــة له فـي مــجـال اإلخــراج من
خالل الـفــيـلم الــقـصـيــر (انـحـدار)
وهـو مـشـروع لـلـجامـعـة واسـتـعان
ـدرسـة لـيـمـثل فـيه بــصـديـقه من ا
كــمــا ســـاعــده شــقــيــقه فى إخــراج
.فيـما الـفيـلم الـذي استـغرق يـومـ
كــان الـفـنـان عـادل إمـام هـو الـداعم
األكـبـر له فقـد عـلمه الـثـقة بـالـنفس
والـتـواضع مع الـنـاس حـتى يـكون

محبوبا.
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شاهـير يقـتحون كثـير من أبنـاء ا
الــفن فـي مــجــاالت مــخــتــلــفــة من
تـــمــــثــــيل وغــــنــــاء وإخـــراج دون
االعتـماد عـلى اسم ذويهـم الشـهير
في الوصول إلى أبواب الفن فيما
يـعــتــمـد بــعــضــهم صــلـة الــقــرابـة
هــذه.رصـد مــوقع الــبــوابــة بـعض
هـوالء الـشــبـاب  فـهـنــاك عـبـدالـله
عــمــرو ديــاب الــذي طــرح مــؤخــرا
أغـنـيـة له مسـتـكـمال مسـيـرة والده
الفنية فى الغناء وقام عمرو دياب
بـنـشـر لـيـنـك األغـنـيـة اإلنـكـلـيـزيـة
وعــــلق(أهــــنـئ ابــــني عــــبــــد الــــله
وأصدقـاءه بأول أغنـية فـردية لهم

استمروا يا شباب).
وتــــــــداول مــــــــوقـع الــــــــتــــــــواصل
االجـتـمـاعي إنـسـتـغـرام أخـبـار عن
مشـاركة يـاس جنل الـفنـان أحمد

واقـتـرحتـها عـليـهـا بعـد اكتـشافـها
قوة صـوتهـا وأن هدفـها األول هو
ــيـز لــوالــدهــا الـراحل عــمل شئ 
عامر منيب).كما أن هناك أخبار أن
مـر وأخـتهـا نـور ستـشـاركان فى

فيلم ياس أحمد السقا اجلديد. 

وظـهرت حـديثًـا ابنـة الراحل عـامر
مــنــيب بــأغــنــيــتــهــا عــامل ايه في
حيـاتك التى أدتهـا مستـعينـة فيها
بــأغــنــيـة لــوالــدهـا فــظــهــرت كـأنه
دويــتـو وقـالت مــر (إن والـدتـهـا
هي مـن فــكــرت فـي هــذه األغـــنــيــة

أمـــا لي لـي فـــهى ابــــنـــة الـــفـــنـــان
ـمـثـلة الـكـومـيـدي أحـمد حـلـمى وا
مـــنـى ذكي وقـــد ظـــهـــرت وعـــرفت
ـوهـبـتهـا فى الـرسم كـاشـفة (أن
والــدهــا حــلــمي يــرسم أيــضــا في
ـنزل ويـشجعـها عـلى االسـتمرار ا

/ الفرصة التي تطمح لها هل نلتها ?
ــــســـرح  رغـم جـــودت اعــــمــــالي في ا
والـــدرامــا لـــكــنـي مــازالت فـي بــدايــة
واصلة خطواتي كـممثل ولي طمـوح 
مـسـيرتي الـفـنيـة مع الـفرقـة الـوطنـية
لــلــتــمــثـيـل واكــمــال مــشــواري نــحـو

االفضل .
{ وهل تـــرى انك مـــحـــظـــوظ قـــيــاســـا الى

حظوظ االجيال السابقة ? 
 - االجـيـال السـابـقة كـانت مـؤثرة في
ـــــــســـــــرح والــــــــدرامـــــــا ومـن خالل ا
اقـتـصـارهـا عـلـى تـقـد اعـمـالـهـا من

خـالل  قـنـاة تـلـفـزيـنـيـة
واحــدة .امــا نـحن
وجيـلي فنـبحث
عن اجلـــــديـــــد
فـي قـــــــريــــــة
صــــغــــيـــرة

موحلة . 

من اعـمال الـفـرقـة الـوطـنيـة لـلـتـمـثيل
كـوني عـضـوا فـيهـا ونـلت الـعـديد من
اجلــــوائــــز من خـالل اعـــمــــالي الــــتي

هرجانات عربية ودولية . شاركت 
سرح ?  ثل لك ا { وماذا 

سرح بـالنسبـة عالم واسع جعلت - ا
مـنه مـنـبـرا حـرا للـفـكـر واحلـقـيقه من
اجل انـتـاج افـكـار نيـرة وبـالـتـالي هو
رسالة انسانية سامية وايضا اعتبره
غـذاء روحي اتـنـاوله كل يـوم واضاف
لي الـكثـيـر من اخلبـرة الكـون مرشـحا

للسينما والدراما .
{ ومـاذا عن مشاركـاتك في عمـوم الدراما

العراقية ? 
- الدراما العراقية فرصة لنقل معاناة
الـنـاس لـكي تـكون مـحط انـظـاره بـعد
ان نـفـكــر بـشـكل جـيـد بــهـا وبـكـيـفـيـة

تسويق هذه االعمال الى العالم .
{ عـــمل درامي جـــســـدتـه وتـــرك بـــصـــمــة

للمشاهد العراقي ? 
- انه مـسـلـسل امـطـار النـار لـلـمـخرج
عــــزام صـــــالـح الـــــذي قـــــادني الى

الـنــجـومــيــة ومـعه شــعـرت
بــتـقــدم حـقــيـقي لي في
الـــســــاحـــة الـــفــــنـــيـــة

والدرامية .
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لي لي احمد حلميياس احمد السقاعبد الله عمرو دياب

في تـنـميـة مـوهبـتـها وأن
والدهـا عرض عـليـها فـكرة
بـيع لوحـاتهـا وذلك لتـنمـية
موهبتـها إال أنها رفضت في
البـداية وفي النـهاية اقـتنعت

بوجهة نظره).
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ـصري مـحـمد رمـضان اثار كـلـيب الـفنـان ا
) مـوجــة من الــغــضب بــ بــعض من  )
طـالبات بـحبسه اجلمـهور وصـلت إلى حد ا
ـثلية االغتصاب  وا بتـهمة التـرويج للخمـور
ن صري أ اجلنـسية منهـا تقدم احملامي ا
مــحـفـوظ بــبالغ رسـمي يــطـالب فــيه بـحـبس
رمـضـان بـعـد إطالق األخـيـر أحـدث أعـمـاله
/ رايـحـ نـسـهـر).الـفـيـديو ـصـورة (  ا
كـلــيب أظــهـر مــحـمــد بـعــدة أوضـاع مــثـيـرة
لـلـجــدل اعـتـبـرهـا احملـامي طــريـقـة لـلـتـرويج
ـا يـعـطي لـلـشـخص شـعـور لـشــرب اخلـمـر 
ـتــعــة وعــدم الـتــوازن تالهــا ظــهـوره في بــا
مشـهـد وهو يـعانـق رجل بطـريقـة رومـانسـية
ظنـاً مـنه أنـها أنـثى. أمـا مـشـهد االغـتـصاب
فقـد نال احليـز األكبر إذ أظـهر الفـنان وهو
ـيــاه أكــثـر من يــدخل عــلى فــتـاة فـي دورة ا

رة األخيرة باغتصابها. مرة ليقوم با

{ روما- وكاالت - توفيت السوبرانو
اإليـطالية الشهـيرة ميريلال فريني عن
عـمـر يـنـاهر 84 عـامـاً في مـنـزلـها في
مـديـنـة مـوديـنـا بـعـد صـراع طـويل مع
ــرض.مــيــريـلـال فــريـنـي من مــوالــيـد ا
مـوديــنـا مـديــنـة الـتــيـنــور لـوتـشــيـانـو
بـافــاروتي والـتــقـيـا وغــنّـا ســويـاً عـلى
ــســرح خــصــوصــا انــهــمـا خــشــبـة ا
أخـوان بــالـرضــاعـة كــون والـدتــيـهــمـا
الـلتـ كانـتا تعـمالن في نفـس مصنع
الـــتـــبغ كـــانـــتـــا غـــيـــر قـــادرتــ عـــلى
إرضـاعـهمـا.في عام 2005 حـ كان
عـمـرهـا 70 عـامـاً ودّعت فـريـني عـالم
الـغــنــاء بـأوبــرا في واشــنــطن مـعــلــنـة
اعـتــزالــهـا واخــتـتــمت بــذلك مـســيـرة
ـية اسـتـمرت حـوالي نصف مـهنـيـة عا

قرن تقريباً.

جـعـفـر ( الـزمـان ) الـتـقـته ومـعه كـان
هذا احلوار:

سرح ?  { كيف بدات مع ا
- في العـاشرة من عـمري ادركت حبي
لــهــذا الــنـوع من
الـــــــــفن وكـــــــــنت
اشـــــــــــــــاهـــــــــــــــد
ــــســــرحــــيـــات ا
عندما يـعرضها
الــــتـــلــــفـــزيـــون
وايـــضـــا اتــابع
االعــــــــــــمـــــــــــال
سرحية التي ا
كــــانت تــــقــــدم
عـــلى مـــســارح
مراكز الشباب
االمـــــر الـــــذي
حــــفـــزني الى
االنـتــمـاء لـهـا
كـي اكــــــــــــون
قــــريــــبــــا من
مركز االنتاج
لــــــــــــهـــــــــــذه
االعـــــمــــال.و
لـقـد شـاركت
في الــعــديــد
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مـثل صـادق الوالـي لتـقد يـسـتعـد ا
مـسـرحـيـة (مكـرودة) ضـمـن فـعـالـيات
سرح العربـي الذي تنطلق مهرجـان ا

سرحية قـبل .ا فعاليـاته نهاية آذار ا
تاليف واخـراج حس جويـر ويجسد
الــوالي الــشـخــصــيـة الــرئـيــســيـة في
مـثـلة شـيـماء ـسـرحيـة الى جـانب ا ا


