
{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - ال زالت
جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع كـيم كـارداشـيـان
تـعـيـش صـدمـة خـيـانــة العب كـرة الـسـلـة
الشـهيـر تريـستـان تومـبسـون لشـقيـقتـها
كــلـوي كــارداشــيـان. فــقــد الحظ كـثــيـرون
إلـغــاء مــتـابــعــة كـيـم لـتــومــبـســون عــبـر
صفحاتها الرسـمية على مواقع التواصل
اإلجـــتـــمــاعي وجـــاء قـــرار كــيـم هــذا في
الـــوقت الــذي شـــارك فــيـه فــريق الـــســلــة
كليفالند كافالييرز على إحدى الصفحات
اإلجتماعـية للمـرة األولى منذ أن خرجت
مـزاعم الغش لـالحتـفـال بفـوز فـريـقه يوم
األحــــد وذلك بــــحـــــسب صــــحــــيــــفــــة إي
ـصـدر لـلــصـحـيــفـة: (ظـهـر تي.وأضــاف ا
فـيـلم كـيـبـيـنغ أب ويـذ ذا كـارداشـيـان في
بــرنـــامج إلــ شــو حــيـث تــنــاولت كــيم
زاعم بـأن تـومبـسون كـان يـخون كـلوي ا
في األسـابيع الـتي سـبـقت والدة طـفلـتـها

األولى تـــرو) وقــالت كـــيم إللــ عـــنــدمــا
سـألت عن رأيـهـا في الـتـقـاريـر: (ال أعـرف
حـــتـى كــيـف أصـــفــهـــا.. إنـه شيء مـــخــزٍ
فـقط).وتـابـعت كـيم وقـتـهـا: (لـقـد أخـبـرت
عـائــلـتي أنه إذا كــان هـنـاك طــفل مـتـورط
بالـعالقة ,فإنـني سـأبقي األمـر لـطيـفا وال
أتكلم بـشكل سيء كمـا سأحاول أال أقول
شـيــئـا سـلـبـيـا ألنه يــومـا مـا سـتـظـهـر

احلقيقة إنه أمر مفسد للغاية).
وكـــــانــت عـــــــــــــــدة مــــــقـــــاطـع من

الــفـيـديــو لـتــومـبــسـون قـد
انـــتـــشـــرت قـــبل والدة
طـــفـــلـــته مـن كـــلــوي
بــأيـام وهــو بـرفــقـة
عدد من الـفـتـيات
حــــيـــــث ظــــهــــر
وهـــــو يـــــقـــــبّل

إحداهنّ.
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اعـلــنت قـنــاة (الـشــرقـيــة) مـسـاء
ـا حتـتويه اجلـمعـة عن بـعض 
سـلــتـهـا الـرمـضـانـيـة من بـرامج
متميزة تـلبي من خاللها رغبات
وحاجات العائلة العراقية وهي
تـــتـــجـــمع حـــول الـــتـــلـــفـــاز في
. نهـارات وليـالي الشـهر الـكر
و كـكل عـام تكـون حـصـة االسد
لـلـبــرامج االنـســانـيـة  ومــنـهـا
بــــرنـــــامج (كــــرســــتـه وعــــمل)
بــنـسـخـتـه اجلـديـدة  اذ سـبق
لــلـــقــنـــاة ان قــدمـــته في اولى
سـنـوات انطالقـتـهـا  وتـقدمه
هـذا الـعـام االعالمـيـة شـيـمـاء
عمـاد ومهمـته اعمار الـبيوت
ــهـدمــة وعــنـه قـالـت عــمـاد ا
هـا له فـيـما مـسـتذكـره تـقـد
مضـى (كنت الـوجه الـعراقي
الــــــذي اطـل من بـــــــرنــــــامج
كـــرســتــة وعــمل وانــا اقــول
:الـشرقـيـة تـبني هـنـا ومنه
انــطـلــقت في مـســيـرتي مع
البرامج االنسانية) مضيفة
(فـي رمــضــان لــهــذا الــعـام
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احلـصـول عـلى مـسـتـحـقـاتـهـا الـتي
بـــلــغت  30ألف دوالر حـــيث أنـــهــا
كــانت تـتــقـاضى مــا يـزيــد عن ألـفي
دوالر عن احلـلـقـة الـواحـدة تقـدمت
بــدعــوى طـــالــبت فـــيــهــا بـ 10أالف

دوالر كتعويض عن التأخير.
وقع االلكتروني الذي نشر واشار ا
اخلــبــر انه (هــذه لـيــست الــقـضــيـة
ــسـلـسل األولى الــتي يـخــوضـهـا ا

{ اسـطـنـبـول  –وكـاالت - يـخوض
ــســلــسل الــتـركـي (عـشق ـثــلــو ا
ودموع)عددا من القضايا القضائية
وآخرها الدعـوى التي رفعتـها بطلة
ضدّ ـمـثـلـة  ألـيـنـا بوز   ـسـلـسل ا ا
ـنـتــجـة له وذلـك بـسـبب الــشـركــة ا
الــتــأخـــــر في دفع مــســتــحــقــاتــهــا

الية. ا
وبـعد بـلـوغ بـوز مرحـلـة الـيأس من
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ــنــتـجــة قـد حـيث كــانت الــشــركـة ا
تــقـــدمت ســابـــقــاً بــدعـــوى إشــهــار
إفالسـهـا رســمـيـاً وذلك قـبل تـقـد
بوز دعوتها فقررت احملكمة تأجيل
الـنـظـر فـيـهـا بـإنـتـظـار الـتـحـقق من

األدلة التي قدمتها الشركة.
مـثلة وكانت هـناك دعوى قـدمتـها ا
مثلة نورغول أركان بيتككايا ضدّ ا

يشلشاي بتهمة القدح والذمّ).
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ي االردني ضيفه صـباح امس السـبت منتدى االكـاد
الـرواد الـكــبـار مـع دار اآلن نـاشـرون ومــوزعـون  في

ندوة حول (مستقبل الكتاب في البيئة اإللكترونية).
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رئــيس جـمــعــيـة الــتـشــكــيـلــيـ
الـعراقي دعا اعـضاء اجلمعية
لـلمـشاركـة في مـعرض (طـبيـعة
عـراقـيـة  (2018الـذي يـفـتـتح في

قبل. شهر رمضان ا

—ËUM  5 Š

ـكتـبة الـوطنـية ي االردني تـسـتضـيفه دائـرة ا االكاد
مــسـاء الــيــوم األحــد  مع الــدكــتــورة دالل عــنــبــتـاوي
وعـائشـة احلـطـاب وبـيـان احلـجـاوي وغـادة عزام في

أمسية شعرية بعنوان(ألوان الشعر مدارس).
s¹b « ¡UNÐ ¡Uł—

الـفــنـانــة الـعــراقــيـة اقــامت مــؤخـرا  مــعـرضــهـا االول
لـلـخـزف في قـاعـة دائـرة الـفـنـون الـعـامـة بـبغـداد حتت

ستقبل). اضي يجب ان يكون في ا عنوان (ا
 .d  wKKO½

صـرية  اختـيارهـا عضـوة في جلنـة حتكيم مـثلـة ا ا
سابقة مينتور العربيّة لألفالم التوعوية الدورة الـثانية 

القصيرة للشباب التي تقام في األردن .
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اخملرج الـعراقي يواصل تـصوير مـسلسـله التلـفزيوني
(غـرامي شرطي وحرامي) تمهيدا لعرضه في رمضان

قبل. ا
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ـطـرب االمـاراتي طـرح أحـدث أعـمـالـه الغـنـائـيـة الـتي ا
حتـمل عنـوان (وطنـا أراك) وذلك عبـر حسـابه اخلاص
عــلى احـــد مــواقـــع الــتــواصل االجـــتــمــاعي وهي من
احلـانه وغــنــائه وكـلــمـات الــدكــتـور عــبـدالــله بــاحلـيف

النعيمي.
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جديـد يتـناول قـصة الـساحـر هاري
بـوتـر وقــد كـبـر في الــسن وعالقـته
ــراهق عـشـرة ـضــطـربـة بــابـنه ا ا
تـرشيـحات بـينـهـا أفضل مـسرحـية
ي ـــثـل لــلـــنـــجم جـــا وأفـــضـــل 

باركر.
ـؤلفة من جزئ ـسرحية ا ونالت ا
وتـزيــد مــدة عــرضــهــا عـلـى خـمس
ساعات إشادة كبيرة عندما عرضت
في بـرودواي بـعـد أن حـصـلت عـلى
عدد قياسي من جوائز أوليفييه في

اضي. لندن العام ا
ونـالت مـسـرحـيـة أخـرى مـؤلـفة من
جـزئ هي (إجنـــــــــلـز إن أمـريـكا)
11 تــرشـيـحــا بـيـنـهــا أفـضل إعـادة
ــثل لــعــمل مـــســــــرحي وأفـــضل 
ألنــدرو جــارفــيــلــد وأفــضل ظــهــور
شــرفـي لـــنــاثـــان لـــ في دور روي
كــوهـن احملــافـظ الــذي يـــخـــفي أنه

مثلي.

{ نــيـويـورك  –وكــاالت - انـضـمت
مـسـرحــيـة من عـالـم (هـاري بـوتـر)
ــســرحـــــــــيــة الــدرامــيــة عن إلى ا
مــــــرض اإليدز (إجنـلز إن أمـريكا)
في عـرض جــــــديــد لـهـا لـتـهـيـمـنـا
عـــلى تــرشـــيــحــات جـــوائــز تــوني
ــسـرحــيـة الــتي أعــلـنت الــثالثـاء ا

اضي.  ا
ورشــــــــحت جــلــيــنــدا جــاكــســون
ودنـزل واشنطن في فـئتي التـمثيل
بـيــنــمــا نـــــالت مــسـرحــيــتــا (مـ
جـيـرلـز) و (سـبـوجن بـوب سـكـويـر

بانتس:
 ذا مـــيـــوزيــــكـــال) أكـــبـــر عـــدد من
الـــتــرشـــــــــيـــحــات بـــاثــني عـــشــر
تــرشــيــحـــا لــكل مــنــهــمــا بــيــنــهــا
الـــتـــرشــــيح ألفـــضـل مـــســـرحـــيـــة

موسيقية.
ونـالت مـسـرحيـة (هـاري بـوتـر أند
ذا كــيــرســد تـشــايــلــد) وهي عــمل

شاكل في العمل لكن قد تواجه عـند الظهيرة بـعض ا
احلظ يسعفك في آخر دقيقة.

qL(«

 فتـرة مـناسـبـة لإلفصـاح عن حـقيـقـة مشـاعـرك جتاه
الشريك بعد طول تردّد.

Ê«eO*«

ـساء لـبعض االمـور العـالقة احلـبيب قـد يشـغلك في ا
بينكما.رقم احلظ 7.

—u¦ «

أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. رقم احلظ 4. للخروج من ا

»dIF «

 تــتــعــقــد األمــور وحتــتــاج إلـى الــكــثــيــر من الــهــدوء
والتفكير السليم حملاصرتها. 

¡«“u'«

كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا

”uI «

تـتوتـر عالقـتك مع احلبـيب جتـنب استـفزازه وتـعامل
معه بليونة ولطف.

ÊUÞd «

تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 

Íb'«

حتمل إليك هذه الفترة التشنج وتدفعك إلى التصرف
بشيء من الغرابة. 

bÝô«

ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. رقم احلظ: 11.

Ë«b «

تـخـتفي الـضـغـوط الثـقـيلـة ويـطـمئن بـالك وتـتـمكن من
إنهاء مسؤولياتك بسهولة. 
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كن مــتــفــائـالً وصــبــوراً قــريــبــاً تــصل إلى الــنــتــائج
اإليجابية التي تطمح إليها.

 u(«
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اكتب مـرادف الكـلمـات ادناه في
الـــعــمــود الـــوسط حتـــصل عــلى

طلوبة :  الكلمة ا
ي): (كاتب قصصي عا

1- أداة قتال

2- مادة غذائية

3- مخلوق

4- مدينة مصرية

5- الرغبات

6- مفاجأت

7- اتعابه

8- مدينة اوربية

9- مدينة فلسطينية

10- نقيض بكر
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اقـامت دار ثقـافة األطـفال  دورة تـدريبـية  في فن
الـتــصــويــر الــفــوتــوغــرافي  عــلى مــســرح الـدار
دة اربعة ايام بأشـراف شعبة التدريب والتـطوير 
 ,قـدم خاللـهـا  احملـاضـران  ادهم يـوسف وعـلي
محـسن الربيعي حملة مكثـفة عن محاور التصوير
وفـنـونه وتـطـبـيـقاتـه. واشار بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـدورة التي حضـرها عـدد من موظفي
الـدار وإعـالمـيـهــا تـضــمـنـت مـعــلـومــات وافـكـارا
ـهارات الـفـنيـة  لـلعـامـل هـذا اجملال). لتـطـوير ا
ـدير الـعام لـلدار علي عـويد الـعبادي ومن واكد ا
ـشـاركـة خالل مـداخالته فـي الـدورة ( ضـرورة ا
ـعـلـومات في مـثل هـكـذا دورات لالسـتـفـادة من ا
ــــكــــتــــســــبــــة من قــــبـل احملــــاضــــرين من ذوي ا
سـتـوى العـامـل االختـصـاص بهـدف االرتـقـاء 
في الـدار وعـلى وجـه اخلـصـوص الـعــامـلـ  في

حقل االعالم ).
صورين  ويـعد ادهم يوسف وعلي الـربيعي من ا
ــتــمــيــزين ولـــديــهــمــا  مــعــارض ودورات  عــدة ا

مختصة في هذا اجملال.
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االديب الـعراقي القى محاضرة عن  الـشاعرة الكردية
 الــراحـلـة كه زال  ابــراهـيم خــدر  في جـلـســة اقـيـمت

بدار  النشر  والثقافة الكردية.  

حـــقـــيــــقي فـــيـه ابـــطـــالـه الـــنـــاس
الـطـيـبــون وقـصـصـهم احلــقـيـقـيـة
ضــمن حـــلــقــات فـــريق االمل الــذي
يــــحــــاول ان يــــزرع االمـل من خالل

شخوصه وابطاله).
واشار الفـنان محـمود ابو الـعباس
سرح عـندمـا تمـنحه مـثل علـى ا (ا
قــنـاة الـشـرقـيـة فـرصـة تـقـد عـمل
واقـعي حـيـاتي فـان ذلك مـسـؤولـية
ـثل كــبـيــــــــرة اجــتـمع فـيــهـا مع 
الك الذي كـبيـر هـو الـفنـان قـاسم ا
الــــتـــقـــــــي به الول مــــرة في عــــمل

اعود اليه بعد ان حمـلتني الشرقية
ن مهمة اعـمار قرية بـاكملها في ا
وصل وهي مهمة وطنية ولهذا ال ا
ـهــمــة فـفي تـراجع حــتى اكــمــال ا
كـــرســتـــة وعــمل نـــقــول :ال يـــوجــد

مستحيل حتى حتقيق الهدف).
كـمـا اعـلـنت الـقــنـاة ان بـرنـامـجـهـا
االنسـاني (فريق االمل)الـذي انطلق
عام  2016 يطل بـنسـخته اجلـديدة
ن ضــاقت بــهم الــتي تــعــيــد االمل 
السبل ويضـم الفريق الفـنانة اسيا
الك كــــمـــال والـــفــــنـــانـــ قــــاسم ا

الك ومحـمـود ابو الـعبـاس. وقال ا
اثـنـاء وجـوده في سـتـوديـو الـقـنـاة
ـتـمـيزة مع مـسـتذكـرا مـسـلسالته ا
(الـشـرقـيـة) (شـكرا لـقـنـاة الـشـرقـية
الــتي ادخــلــتـــني مــجــددا الى هــذا
االسـتــوديـو الــذي كـنـا نــنـجــز مـنه
ــقــدمــة كـان اعــمــاال كــثــيــرة وفي ا
مــســلـسل حـب وحـرب ثم دار ودور
والـــدرس االول وســائق الـــســتــوته
وغيرها من االعـمال.وفي هذا العام
تـنقـلني الـقـناة الى سـتوديـو اخر 
انه ســـتـــوديــو احلـــيـــاة  كل شيء

وكـــذلك زمــــيــلــتي الــفــنــانــة آســيـا
كمال). 

 وفـي ســـلـــة (الــــشـــرقـــيــــة) بـــرامج
انسـانيـة اخرى كـ (فـطوركم عـليـنا)

و(خيرات رمضان).
ــنـوعــة هـنـاك  ومـن بـ الــبـرامج ا
بــرنـامج كـومــيـدي بـعــنـوان(يـسـقط
الـشعب حتـيـا احلـكومـة) وبـرنامج
(بــات اليف) الـــذي تــقــدمـه مــجــددا
مــقـدمـة بـرامج (صــبـاح الـشـرقـيـة )
هــيــفـاء حــســوني ويــعــتـمــد لــعــبـة

احمليبس التراثية.
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صـري آمال فـريـد إلى إحدى دور ـمثـلـة ا ّ نـقل ا
ـسـن فـي منـطـقـة مـصـر اجلـديـدة بـنـــــــــاءً على ا
ســتشفى عقب طلبها  بعد أن أتمت شفاءها في ا

إجرائها عملية جراحية في ساقها.
ّ نـقـلــهـا بـنـاءً ـعـالـج في تـصـريح (أنـه  وقــال الـطـبــيب ا
ـكوث هـنـاك حل إتـمام شـفائـها لرغـبتـها حـيث رغـبت با

بـالـكـامل بـعـد أن أجــرت عـمـلـيـة تـركـيـب مـفـصل في سـاقـهـا
األيسر). وصرّح إبن شقيقها (بأنها في حالة صحية جيّدة وفي
ـسـنـ حل الـتـعافي حتـسن مسـتـمـر وأنهـا سـتمـكث في دار ا
شي مرة أخرى بشكل بشكل كامل من إصابتها وتســــتطيع ا

طبيعي).
صرية خضعت لعملية استبدال مفصل احلوض مثلة ا وكانت ا

فصل صناعي وتكللت العملية بالنجاح. األيسر 
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