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قرر أن { لوس اجنلوس  –وكاالت - من ا
ــتـحــركـة في يــغـادر رئــيس قـسم الــرسـوم ا
ديــزني جـون السـيــتـر  مـنـصــبه بـعـد مـرور
أشهـر قلـيـلة عـلى اتهـامه بسـوء السـلوك مع
.ويقضي السـيتـر وهو مخـرج فيلم العـاملـ
اضي قصة لعبة عطلة منذ تشرين الثاني ا
بــعـد أن أثــار حــالـة من عــدم االرتـيــاح لـدى
بعـض العامل في الشركة بسبب ما وصفه
بـعـنـاق غـيـر مـرغـوب فـيه.وقـال السـيـتر (إنه
سـوف يغادر ديزني في نهـاية العام اجلاري

ليركز على حتديات إبداعية جديدة).
وكانت مزاعم إساءة السلوك اجلنسي سببا
في اســتـقـالـة عـدد كــبـيـر من الــشـخـصـيـات
اضي.وظهرت الـبارزة من مناصبهم العام ا
االتـــهـــامــات بـــإســـاءة الــســـلـــوك اجلـــنــسي
لالسـيتـر في حتـقيق نـشـرته مجـلـة هولـيوود
ريــبـورتــر.وأعـلـن السـيــتـر (اعــتـذاره لــهـؤالء
ـقـصودة) الذيـن ضايـقـتـهم أخـطـاؤه غـيـر ا
مــــؤكــــدا (أن نـــوايــــا حــــســــنـــة كــــانت وراء
سـلــوكه).ولــدى إعالنه الــرحـيـل عن ديـزني
قـال السيـتر( كـانت األشـهر الـسـتة األخـيرة
فــرصــة إلعـــادة الــنــظـــر في حــيــاتي
ـــــــهــــــــني ومـــــــشــــــــواري ا
وأولــــــــــــــــــويــــــــــــــــــاتـي

الشخصية).

الــنــجم يــحــيى الــفــخــراني الـذي ال
يـــعــتــمـــد عــلى كـــومــيــديـــا الــلــفظ!
ا في اجتاه ومضمون  قد يكون مؤ
آخـر ألن الـســفـيـر (نـادر)  –يـحـيى
الـفخـراني- بـعـد تقـاعـده من الـعمل
الدبلوماسي ينفذ مشروعه في بناء
 فندق ومـطعم عـلى البحـر االحمر 
ويـصـور فيـديـو مـبـاشر لـيـتـكلم عن
قابل الطـبخ واحلياة واحلـب في ا
- هناك زوجته (ثريا)  –ميرفت ام
الــتي ال يــعـجــبـهــا ان تـكــون زوجـة
طـبــاخ بـعـد ان كـانت تـفـتـخـربـأنـهـا
زوجـــة ســفـــيـــر وتـــصــفـه بــالـــرجل

الفاشل ! 
فيتعرض نادر الى شبه مقاطعة من
ـســتــحـيل عـائــلــته ولـكــنه يــعــمل ا
ليجـمع العائـلة في االجازة من اجل

عرفـة كيف سوف
يـــتم الــتـــعــامل مع
هــــــــــــذا احلــــــــــــدث
والــــشــــخــــصــــيــــة
اســــلــــوب يـــــحــــيى
الفـخراني بالـتعـبير
عـن حـــاالت الــــفـــرح
ــــرح واحــــيــــانـــا وا
حتى الفوضى تخلق
ــــــتــــــعـــــة اجــــــواء 
وبـنـفس الـوقت يـقـدم
ــــة مـــــشــــــاهـــــد مـــــؤ
وحـزيـنـة حـتى حتـتار
ــــســـلــــسل في هــــذا ا
وتتساءل (هل الضحك
مسمـوح به أو مرغوب

فيه)?!

حقق مشـاهده كبـيرة للعـائلة الـعراقية
في كـل حــلـــقــاتـه وذلك من خالل االداء
اجلميل الذي تميز به ابطال زرق ورق
بـدا من الـفـنـانـة اجملـتـهـدة االء حـس
وصــوال الى كل الـفـنـانــ الـكـومـيـدين
الــذيـن امـــتـــعـــونــا فـي هـــذا الـــشـــهــر

الفضيل) .
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عازف الـعود االردني ضيفه البيت األدبي للثقافة والفنون
ضـمن لـقائه الـشـهري في مـديـنة الـزرقـاء والذي اشـتمل

عرض الفني واحلرفي الدائم للبيت . ايضا افتتاح ا

مـثل الكوميدي العراقي يحتفي ا
ـلتـقـى االذاعي والـتـلفـزيـوني بـه ا
في احتـاد االدباء عـصـر الـثالثاء
ــقــبل بــجـلــســة يـديــرهــا رئـيس ا

لتقى صالح الصحن. ا
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ــصــريــة صــدرت لــهــا عن  دائــرة الــثــقــافـة ــتــرجــمـة ا ا
والسيـاحة في أبوظبي ترجمتها لـكتاب (الكيمونو.. تاريخ
حديث ) للـمؤلفـة تيري ساتـسوكي ميـلهاوبت الـذي نقلته

وراجعه أحمد خريس.  هاشم إلى العربية 
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اضي بـعد ان  نقله وت االحد ا صري غيـبه ا مـثل ا ا
والراحل من لـلـمسـتـشفى قـبل ايـام اثـر نزف في الـدمـاغ
مـواليد عام 1979 واشتـهر بجـملة (الـسيكو سـيكو) في
فيـلم النمـر واالنثى عنـدما مـثل فيه امام عـادل امام واثار

احلكيم .
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ـة مـديـر وحـدة الـدراسـات عـالم اآلثـار والـلـغـويـات الـقـد
ــوصل صــدَر له عن بــوابـةِ الــلــغـة اآلشـوريــة بــجـامــعــة ا
كتبة اإلسكندرية (معجم الكلمات السومريّة في العربية 

اللغت األكّديّة والعربيّة وأخرى أكّدية في العربيّة).
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اضـي عن عـمر ـوت االثـنـ ا ـصـريـة غـيـبـهـا ا ـمـثـلـة ا ا
يـناهز الـ80 عـامـاً بعـدما تـدهـورت حالـتهـا الـصحـية في

سن التي كانت تعيش مؤخراً فيه. دار ا

تـعـبــر عن آرائك بـكل أريــحـيـة وتالقي تــقـبال لـكل مـا
رقم احلظ 9. تقترح
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تـرسم االبـتــسـامــة عـلى وجـهـك طـول الـيــوم.مـا يـزال
الي يشغلك. وضعك ا
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احلظ يـدعــمك بـكل قــوة  فـحـاول أن تــقـوم بــأعـمـالك
توقفة منذ فترة. ا
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ـادي غـيـر مـسـتـقـر وال يـبـعث عـلى الـراحة وضـعك ا
يوم السعد الثالثاء.
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ـفـاجـآت قـائـمـا لـهـذا الـيـوم مـنـذ مـا يـزال مــسـلـسل ا
مساء أمس رقم احلظ 8.
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مـع أن هــــنـــــالك أمـــــواال تــــدخـل الى جـــــيــــبك اال ان
صاريف في اجلهة األخرى أكثر . ا
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ال تـكن مـزاجـيــا فـهـذه لـيـست عـادتك في تـعـامـلك مع
األشخاص الذين حولك .
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تـشد احلـزام عـلى بطـنك وتـؤجل مشـاريع تـود القـيام
بها الى وقت آخر.
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تـتـحـرك بـنـشـاط مـنـذ الـصـبـاح لالنـتـهـاء من أعـمـالك
. تراكمة. يوم السعد االثن ا
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الـثقـة التي شـعـرت بهـا من أمس ما تـزال تـؤثر عـليك
اليوم وبدرجة أعلى.
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يـوم لـلعـمل وحـصـد الـنتـائج اجلـيـدة كـما قـد تـسـتلم
بعض األخبار اجليدة .
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ـمـيـزة وزيـادة شـعـبيـتك جتـعالنـك تنـجح بـكل طـلـتك ا
بادرات التي قد تدخل بها. ا
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ضع الـــكــــلـــمـــات في مـــكـــانـــهـــا

ـــنـــاسـب مع احلل الـــصـــحـــيح ا

طـلوبـة ( فيلم لـتكتـشف الكـلمـة ا

سينمائي مصري):

الدوحة - جاز - حصان - اتان

- مركز - خالد - لنا - رواق -

جـمهـور - شـمـال - أريج - قدم

- انواء  –جـوبـا-  درهم- مـداد
 –مرايا.
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{ لوس اجنـلوس- وكـاالت - عـلى الرغم من
وضوح عدم قـوّة عالقة جنمـة تلفـزيون الواقع
(كيم كـارداشيان) بشـقيقـها روب عـلى عكس
عالقتها القويـة بشقيقتـيها كورتني وكلوي.اال
انهـا قامت مـؤخراً بـزيارة إلى مـنزل شـقيـقها
لسبب قد يبدو غريباً بعض الشيء كما اشار
ـوقع االلـكــتـروني الـذي نـشــر اخلـبـر حـيث ا
قـــامـت بـــهــــذه الـــزيـــارة مـن أجل مُــــمـــارســـة
الـتــمــارين الــريـاضــيــة في مـرآب الــســيـارات
ــتـــلك مــجــمــوعــة ــنـــزله وذلك ألنه  الــتّــابع 

مُتنوعة من اآلالت الرياضية.
ـوقع االلـكتـلـروني الـذي نشـر اخلـبر واشار ا
ان (كيم اعـربت مؤخـراً عن تـفاجـئهـا بفـوزها
باجلـائزة األولى من مـجلس مـصمـمي األزياء
في أمـيـركـا بـأنـهــا مـصـدومـة من اخـتـيـارهـا
:( أنا مـصـدومة من لنـيل هـذه اجلـائزة قـائـلـةً
اخــتــيــاري لــلــفــوز بــهــذه اجلــائــزة اخلــاصـة
وضـة ألنني أظهـر عارية في أغلب باألزياء وا

األوقات).
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تـواصل الـفـنـانـة الــلّـبـنـانـيّـة (مـايـا
دياب) تفاعلها عـبر حساباتها على
مــــواقع الــــتّــــواصل اإلجــــتـــمــــاعي
وتــشــارك مـتــابــعــيــنـهــا أخــبــارهـا
ومــشـــاكــلــهــا. وآخـــر مــا ورد عــلى

صـفـحـتـهـا اخلـاصـة صـورة كشـفت
فــيـهــا عن مــشــكــلـة تــواجــهــهـا في
وجـهـهــا أثـنـاء تــصـويـرهــا فـيـديـو
كـلــيب أغــنـيــتــهـا اجلــديـدة بــعـدو.
وكتبت على الصّـورة :(عندما يكون
وجــهـي غــيـــر صــافي وأنـــا أصــوّر
أغـنــيـة بــعـدو) مــشـيــرةً الى إحـدى

البثور التي ظهرت في خدها.
وكــانت ديـاب قــد أطـلـقت مــنـذ أيّـام
أغـنــيـتـهـا اجلـديـدة بـعـدو وهي من
كـلمـات الشـاعـر أحمـد ماضي ومن
أحلان الفـنان (زياد برجي) وتوزيع

(هادي شرارة).
من جــهــة اخــرى تــتــابـع الــفــنــانـة
الــلّـبـنــانـيّــة (سـيــرين عـبــد الـنـور)
مــــبـــاريـــات كـــأس الـــعـــالم 2018.
وعـبّـرت عن حـمـاسـهـا في مـتـابـعة
ـبــاريـات بـصـورة نــشـرتـهـا هـذه ا
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حفلت الشاشة الرمضانية بالعديد من
ــســلــسالت والــبــرامج الــكــومــيــديـة ا
واالنـــســـانـــيـــة وخـــاصـــة عــلـى قـــنــاة
(الشرقيـة ) التي قدمتـها  خالل الشهر
الكـر  وفي السطـور التـالية نـتعرف
في اسـتطالع سـريع اجـرته ( الـزمان )
عـــلـى مــاتـــابـــعه عـــدد من الـــفـــنـــانــ

العراقي خالل الشهر . 
االعالمـيـة زيـنب الـقـصـاب قـالت (اكـثر
البرامج الـتي حرصت على مشـاهدتها

ـسلـسالت اخلـلـيجـية هـذا العـام هي ا
الـتي كـانت سـاخـرة ومـنـوعـة وتـاثـرت
بـالــفـنـانــة حـيـاة الـفــهـد رغم تــقـدمـهـا
بالسن لكنها كانت متمكنه من ادواتها

الفنية ) .
واضـافت (امـا الـبـرامج فـكـانت حـصـة
تـابعة برنـامج زرق ورق هي االكبر بـا
وحـرصـت جـدا عــلى مــتــابـعــة جــمـيع
حـــلـــقـــاته ومـــازلت اعـــشق الـــفـــنـــانــة
اجملتـهدة االء حـس فـكل عام تـضيف
اشـــيــاء جـــديـــدة لـــدورهــا الـى جــانب

زمالئــهـــا االخــرين الــذيـن ابــدعــوا في
البرنامج ) .

اخملـــرج فالح الــعــزاوي قــال ( تــابــعت
خالل شـهـر رمـضـان الـكـر الـبـرنـامج
مـيز زرق ورق على قـناة ( الشـرقية ) ا
وهو برنامج كومـيدي هادف برزت فيه
الفناة االء حسـ واياد راضي كثنائي
كوميدي ناجح وهو من اجنح البرامج
الــكــومــيــديـــة الــتي قــدمت عــلى قــنــاة
الــشــرقــيــة هــذا الــعــام . كــمــا تــابــعت

برنامج شابجه) .
وحتـدث الــفـنـان طالل عــلي عن بـرامج
رمــضـان ومـاتــابـعـة بــالـقـول ( الحـظت
هذا العام هناك تراجع بتقد البرامج
الـرمـضـانـيـة االنـسـانـيـة والـكـومـيـديـة
باستثناء برنامج فريق االمل كانساني
وبـرنــامج زرق ورق الـذي تـتــتـالق فـيه
كـل عــام الـــفـــنـــانـــة االء حـــســـ وهــو

فضل ) . برنامج العائلة العراقية ا
ـــطــرب الــرائـــد رضــا اخلــيــاط وقــال ا
(خالل شـهر رمـضـان كنت من مـتـابعي
قــنـاة الــشــرقــيـة فـي كل مــا تـقــدمه من
برامج انسـانية واجتـماعية وكـوميدية
وخصـوصا بـرنامج زرق ورق وهو من
اجنح البرامج الكوميدية والذي تتالق
فـيه دائــمــا الـفــنـانــة االء حــسـ وهي

فاكهة البرنامج للعائلة العراقية ) .
×وقالت الفنانـة سلوى اخلياط ( اتابع

الـبرنـامج الكـومـيدي فـشافـيش وكذلك
ــتـــمــيــز زرق ورق الــذي الــبـــرنــامج ا
تتميز فيه الفـنانة اجلميلة االء حس

الى جانب زمالئها االخرين ) .
ــصـور الـتـلـفــزيـوني الـشـاب حـمـاده ا
البـغـدادي قال ( تـابعت بـرنامج مـقلب
عرس على قناة العراقية ومن البرامج
ـهـمه بـرنـامج زرق ورق الـكــومـيـديـة ا
عـلى قنـاة الـشرقـيـة الذي كـنت اتـابعه
مع الــعــائــلـة بــشــكل يــومي بــدءا من
اجلزء االول الى رابـعه حالـيا وهو
يعدمن اجنح البرامج الكوميدية
لـيس محـلـيـا بل عربـيـا والذي
تــمــيــزت فــيه الــفــنــانـة االء

حس ).
ــلــحن وقـــال الــفــنــان ا
زيـــــاد االمــــيــــر ( في
احلــــقــــيــــقه انــــا من
مـــتــابــعي مــاتــقــدمه
قــنــاة الــشــرقــيــة من
بـــرامـج انـــســــانـــيـــة
تكون عـلى تماس مع
ــواطن اجلــمـــهــور وا

الـعـراقي وخـاصـة بـرنامـجـهـا كـرسـتة
ــوصل وغــيــرهــا من وعــمل العــمــار ا
الـــبــــرامج االنـــســـانـــيـــة اضـــافـــة الى
االســــتــــراحـه اجلــــمــــيــــلـــــة من خالل
مـتــابـعـتي لـزرق ورق الـبـرنـامج الـذي

ـطـرب الـعــراقي يـحـيي حـفـلـتـ فـي مـنـطـقـة بـيت الـدين ا
ـقــبل ضـمـن سـلــسـلـة بـلــبـنـان في الـ 27 و 28 تـمــوز ا

حفالت يحييها خالل موسم الصيف احلالي.
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تعرضت
ـيـة سـيـلـيـنـا غـومـيز إلى ـغـنـيـة العـا ا

إنـتـقـاد مـفاجـئ ومن دون سـابق إنذار
ي ســتــيــفــانـو ـصــمم الــعــا مـن قـبـل ا
غـــابــانـــا. وفي الــتـــفــاصـــيل أن إحــدى
ــوضــة عــلى أحــد مــواقع صــفــحـــات ا
الـتـواصل اإلجــتـمـاعي نــشـرت خـمس
إطالالت لغوميز في مناسبات مختلفة
ـتـابـعـ هـذا الـسؤال: وطـرحت عـلى ا

سيلينا غوميز بفسات حمراء. 
أيـها يـعـجبك 1¨2 ¨3 ¨ 4 أو 5 وفوجئ
تابـعون بتـعليق لـ (غابـانا) على هذا ا
الــســؤال قـائـالً (قـبــيــحــة فــعالً) األمـر
الـــذي أثــار مـــوجــة من الـــتــعـــلــيـــقــات
ـنـتـقـدة لـوصـفه هـذا بدون ـضـادة وا ا

مبرر.
وكـانت غـوميـز قـد تـعرضت في الـفـترة
األخــيـرة إلـى الـكــثــيـر من اإلنــتــقـادات
بــسـبب إنــتـفـاخ بــطـنــهـا وظــهـور أثـار
اجلــراحـــة الـــتي خــضـــعت لـــهـــا عــلى
ظـهرهـا والـذي أتى نتـيجـة خـضوعـها
لـعـملـية جـراحـية بـسبب مـعـاناتـها من

مشكلة في الكلى.
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الفنـان العراقي قاد فرقـة اخلشابة البـصرية في حفالتها
الفـولـكـلوريـة الـتي قـدمتـهـا على خـشـبـة مسـرح الـرافدين

ببغداد طوال ايام عيد الفطر .

سلوى اخلياططالل علي

لصق الترويجي لـ (زرق ورق 4)فالح العزاويزينب القصاب ا

كــتـابـة مـتــكـونـة من (مــحـمـد رجـاء
هـالة خـلـيل سامح سـلـيم) واخراج
ايضا هالة خلـيل هؤالء يقدمون لنا
يـــبــدو من الـــشــكل اخلـــارجي عــمل
خــــفــــيـف فــــيـه ســــيــــاحـــــة وطــــبخ
واكــــســـســــورات واقـــعــــيــــة وفـــيه
ـوقـف الـتـي يـجــيــدهـا كـومــيــديــا ا

يحـرص النـجم يحـيى الفـخراني ان
يــقـدم اعـمــاال درامـيـة نــاجـحـة وفي
بــعض االحـيــان حـيــنـمـا  ال يــتـوفـر
ــنــاسـب ال يــقــدم اي عــمل الـــنص ا
خالل مــوسم رمـضــان! وهـو مـوقف

يزه عن االخرين! في مسلسل 
(باحلجم العـائلي) من تاليف ورشة

شاكل مشاركـتهم الفـرح واحلزن وا
الــتي يـعـاني مــنـهـا مـعــظـمـهم  في
ـــرض احلــــلـــقــــات االولـى يـــدعـي ا
بـــاالتـــفـــاق مع صـــديــقـه الـــطــبـــيب
ألبتـزازهم عـاطفـيا ويـنجح في ذلك
مـــرة ويـــفــشـل مــرات وفـي ظل هــذا
اجلــذب والـشــد يــســتــمــر تــصــاعـد
سـلسل الذي العـمل الدرامي لهـذا ا
يـبدو احـيـانا بـسيـط وفي حلظـة ما
تطرح مشاكل اجتمـاعية عميقة ألن
ـتـلقي بـقدر االحـداث هي ما تـثـير ا

ما تثيره الشخصيات.
طــاقم الــعـمل  اخــتـيــاره بـعــنـايـة
خــاصــة االبـــنــاء والــبـــنــات وكــذلك
االحــفـاد في نــهـايــة كل حـلــقـة يـتم
ـا طـرح مــشـكـلـة حتــتـاج الى حل 
ــتـابـعـة تــضـطـر الى االســتـمـرار بـا
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بغداد
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كيم كاردشيان

عـبر مـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي
كـــشــفت فـــيــهــا عن الـــفــريق الــذي
تـــشــــجــــعه الى جــــانب الــــفـــرق
ـشـاركـة. وجاء في الـعـربيـة ا
ــــنـــــشــــور صـــــورة عــــلم ا
الــبـــرازيل وعــلــقـت عــلــيه
قائلة (أنا بشجع البرازيل
ــنــتـــخــبــات طـــبــعــاً مـع ا
الـعـربـيّـة وإنـتـو?). وكانت
عـــبـــدالــنـــور قـــد أشـــعــلت
مــواقع الــتــواصل ســابــقــاً
بعـد نشـرها صـورة لها الى
جـانب طـفـلـهـا كـريـسـتـيـانو
وحـــازت أكـــثـــر من 229 ألف
ــتــابـعــ كــمـا من إعــجـاب ا
نشرت أيـضاً صورة أخرى مع

ابنتها وعائلتها.
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سيرين عبد النور


