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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - فاجأ مغني
ي كانـييه ويست زوجـته جنمة الـراب العـا
تـلـفـزيـون الــواقع كـيم كـارداشـيـان بـهـديـة

تقدر بـربع مليون دوالر.
فـبــيــنــمــا كـانـت كـيم تــخــرج من الــصــالـة
ـاضي وجـدت كانـييه الـريـاضيـة السـبت ا
يـنـتـظرهـا في اخلـارج وأمـامه سـيارة ذات
دفع رباعي باللون األصفر النيون الفاقع.
ونـشرت كيم عـبر صفـحتهـا اخلاصة على
أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي فـيـديـو
عـبـرت فــيه عن سـعـادتــهـا الـكـبــيـرة بـهـذه
ــفــاجــأة وأشـارت إلـى (أنـهــا وقــعت في ا
غرام هذه السيّارة عندما كانت في ميامي
ـاضية ولم تكفّ خالل األسـابيع القـليلة ا
احلـديث عنها لـيُفاجئـها زوجها بـالسّيارة

وديل واللون ذاتهما). نفسها من ا
صادر إلى أن شقيـقتها كايلي وأشـارت ا
جـيــنـر كـانـت بـرفـقــتـهـا حــيث بـادرت إلى
الـدروس والنصائح لكـيفية قيادة
هـذه الــسـيـارة حـيث أنـهـا
تـمـتــلك واحـدة مـثـلـهـا
بـالـلـون الـبـرتـقالي.
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مـديـرة مشـروع االردن في بـرنامـج دعم مشـاركـة النـساء
ي اعلنت لـدى جمـعيـة منـتدى االحتادات الـفيـدراليـة العـا
ــدربـــ من اجل احلـــوكــمــة انــطالق بـــرنــامج (تـــدريب ا

رأة من االدوار الريادية). وتمك ا
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مديـر مهـرجان مـسرح الـطفل األردني الـرابع عشـر اعلن
ـسرحـية (أوهام هـرجان تـمثل  ان العـرض الثـاني في ا
الــغـابــة) الـتـي أعـدهــا قـاسم مــطــرود وأخـرجــهـا إدريس

اجلراح.
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اضي وت في الرياض األحد ا الشـاعر السعودي غيبه ا
بـعـد تعـرضه لوعـكـة صحـية عن عـمـر ينـاهز الـ 74عـاماً
ولـلـراحل الـعــديـد من الـقـصـائـد الـوطــنـيـة والـرومـانـسـيـة

بألبومات مسجلة.
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ي سـوري األصل افتتح له في متـحف كاتونا الفـنان العا
يـوجف بـقـصـر الـثـقـافة فـي مديـنـة كـشـكـمـيت الـهـنـغـارية
مـعـرض ضم أكـثـر من مـئـة عـمل له في مـجـال الـتـصـوير

الضوئي.

جتـنب التقـرب للشـخصيات الـتى تعطـيك طاقة سـلبية
ساء. خاصة عند ا
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ـتصاعـدة أكثـر من الـلزوم.يوم انـتبـهوا من الـنفـقات ا
السعد االربعاء.
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بـإمـكـانـكـم اجـتـيـاز امـتـحـان أو مـقــابـلـة بـشـكل جـيـد
والتقرب من أخ أو جار.
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حاولـوا إيـجـاد توازن بـ مـداخـيـلكم ومـصـروفـاتكم.
يوم السعد الثالثاء.
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مـنـكـم من يـفـكـر فـي شـراء سـيـارة ومــنـكم يـذهب في
رحلة قصيرة لالستجمام.
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وال تبـالـغوا بعـضـكم يعـثـر على غـرضٍ كـان ضائـعـا 
في جهدكم اجلسماني.
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كونوا أكـثر حذرا أثناء قيادتكم السيارة في فترة بعد
الظهر.
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سـاء تنـشطـون في التـنقالت في سـاعة مـتأخـرة من ا
سافات قصيرة .
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تفضلـون األجواء البيتية وبـإمكانكم التقرب من أفراد
العائلة وتعزيز العالقة معهم.
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يكون لـديكم تعامل إيجابي مع أخ أو جار. تسيطرون
على زمام األمور.

Ë«b «

ـكــسب مـالـي من الـعــمل أو من عـمل لـديــكم فـرصــة 
إضافي.رقم احلظ 8.
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ـســؤولــ واحملــافــظـة عــلى إمــكــانــكم الــتــقـرب مـن ا
اإلجنازات القائمة.رقم احلظ.4
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اكتب مرادفـات ومعاني الـكلمات
بـــشــــكل حــــروف تــــشـــتــــرك مع
بـعضـها بـاحلرف االخـير من كل
كـلـمـة من خالل مـجـمـوع االرقام

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
(14+4+51+21+5= مــــــــديــــــــنـــــــة

مصرية):
ثلة مصرية  :7-1

7-16: مطرب عربي راحل

ثلة مصرية :28-16

28-36: من االشهر الهجرية

ة 36-43:مطربة عربية قد

ثل سوري  :50-43
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 wMÞu عن سـعـادتهـا الـكـبيـرة بـنـجاح»
مـسـلسـل (طريق) خـالل عرضه
ـاضي وهـو مــقـتـبس ـوسـم ا ا
عـن روايـــــــــــــة (الـــــشـــــريــــدة)
ي جنيب مـحفوظ للـكاتب العـا
والــــــتي حتـــــولـت إلى فــــــيـــــلم
سـيــنـمــــائـي في سـبــعـيــنـيـات
ـــاضـي ولم يـــكن في الـــقـــرن ا
الــعــمل من روايـــته الــطــويــلــة
(الــــطــــريـق) رــــــــبــــمــــا ســـوى
العنوان ألن العمل مختلف وال
يـتكـلم بـأحـداثه عن تلك الـفـتاة
الغـانـية الـتي تمـوت في نهـاية

الرواية.
ونـــفت اخملــــرجـــة شـــربـــتـــجي
ــسـلــسل وجــود أي جــزء ثــان 
(طــــــريق) وأنــــــهــــــا بــــــصــــــدد

الـتحـضـيرا
ت لــــلــــبــــدء
بـــتــصـــويــر
مـســلـسـلـهـا
اجلـديــد (مـا
فـــــــــــيّـي) مـن
تــــــــــألــــــــــيـف
كــــــــلـــــــوديـــــــا
مـــارشــيـــلــيــان
ويــــروي قـــصّـــة
حـبّ وحـــــــــقـــــــــد
وكـــراهــيّـــة تــصل
إلـى االنـــتـــقـــام في
قالب ينقل صراعات
تــــتـــخــــبّط داخـــلــــهـــا
الشخصـيّات التي تدور

حولها أحداث العمل.
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تـسـعى شـعبـة مـسـرح الـطفـل في قسم
سارح إلى انتاج مسرحيات تتضمن ا
رسـائل حتـاكي ذهـنيـة الـطـفل و تـعنى
بتـوجيهه في زمن طـغت التـكنولـوجيا
ــعــلــومــاتـيــة عــلى تــلك الــذهــنــيـة و ا
الصافـية و النقـية التي حتتـاج الكثير
من اجلـهــد العـادتـهــا إلى كـيــنـونــتـهـا
الـصــحـيـحـة و الـصـحـيـة الـتي تـتالئم
وعمـره الصـغيـر .. من خالل قصص و
حـكـايـات يتـخـذ أصـحـابهـا من خـشـبة
سرح وسيلة تفاعلية للوصول إليه  ا
و تـأتي مــسـرحــيـة ( حــكـايــة الـديك و
ــزارع الـطــيـب ) لــلـمــؤلـف و اخملـرج ا
مـحــمـد كــاظم مـحــمـد لـتــجـســد جـديـد
مسرح الطـفل الذي التقـيناه في احدى
ـسـرح الـوطني قـاعـات الـتـمـارين في ا
حيث قـال :(نحن جنـري التـمارين على
فـصــول مـســرحــيـة ( حــكـايــة الـديك و
: بيداء مثل زارع الطيب )  تمثيل ا ا
رشـيــد - جـاسم مـحـمـد - عـمـر ضـيـاء
الــــدين - مـــنـــتــــظـــر الـــســـاري - عالء

ـفرجي .. و تذهب الشرقـاوي - ظفار ا
سرح الى الفنان مالك كريدي). إدارة ا
ـسـرحــيـة قـال اخملـرج ×وعن احــداث ا
مـحـمـد وفــقـا لـلـتـقــريـر الـذي نـشـر في
ـسـرح في صـفـحـة دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ـسـرحـيـة (فــيـسـبـوك) (تـدور أحــداث ا
حول مجمـوعة من احليوانـات األليفة(
الــكـلـب والـديك واحلــمـار والــدجـاجـة)
التي تعيش مع بعـضها البعض داخل
حـــدود حــقل صــغــيــر  ,إذ تــعــمل تــلك
احلـيــوانـات بــجـد ونــشـاط في خــدمـة
صـلحته زارع الـذي ال يهتم سـوى  ا
ومـا يجـنيه من حـيـوانات احلـقل التي
تـعـود عــلـيه بـفــائـدة كـبــيـرة من جـراء
ستمـر وذلك ما ينعـكس سلباً عملـها ا
عــلى احلـمـار الــذي تـتـمـلــكه حـالـة من
الــغـضب بــسـبـب ارهـاقه و أســتـنـزاف
ا يجعـله يتخذ قرارا ال رجعة طاقته 
زارع فـيه وهـو أن ال يـنـصـاع ألوامـر ا
ـسـاعـدة بـقـيـة ويــعـلن الـتـمـرد وذلك 
أصـدقـائه  إذ أنه يـقوم بـأخـبـار الديك
بهذا األمـر وكذلك الكلب كـما أنه يطلع
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فـاجأت الفـنانـة اللـبنـانيـة ميريـام فارس جـميع مـتابـعيـها عـندما
نـشرت عبر حسابهـا اخلاص على أحد مواقع التواصل صورة
نـاسبـة عيد زواجـها الرابع جـديدة وجهت من خـاللها رسـالة 
من داني مـتـري. الــصـورة تـضـمـنت كــأسـ لـنـخب عـيـد زواج
فـارس ومتري من جزيرة سانتوريني اليونانية. الى ذلك كشفت
صرية منى زكي عن حزنها النها تعيش اوقاتاً صعبة مثلة ا ا
بـسبب تعرض والـدتها ألزمـة صحية مـفاجئـة.اذ تعرضت والدة
زكي لـوعــكـة صــحـيــة اضـطــرت بــمــنى ان تــؤجل سـفــرهـا مع
ـمـثل أحــمـد حـلـمي وأوالدهــمـا الى احـدى الـدول من زوجـهــا ا
أجل تـمضـية إجازة مـفتـرضة هـناك وذلك للـبقـاء أمام والـدتها
في مـحــنـتـهــا الـصـحــيـة. زكي طــمـأنت اجلــمـهـور عــلى صـحـة
والدتها حيث اشارت الى ان حالتها بدأت تستقر بشكل كبير.

بغداد
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نـاصب نـقـابة الـفـنـان الـعـراقـي الـتي حـازت مـؤخرا عـلى ثـقة يـقيـنـا ان نشـوة الـفـوز 
فـنـانيـنـا الـذين كـانـوا ومـازالـوا يـعـانون تـردي اوضـاعـهم االقـتـصـاديـة والـصـحـية واالهم
ـعنـوية عـنـدما افـتقـد الفـنان الـعـراقي مكـانته وحـضوره احملـلي والـعربي حـ غاب مـنذ ا
سنوات السـباب الاريد تفـصيلها فـهي باتت مكشـوفة للجـمهور قبل الـفنان  نعم احاديث
الفنـان بجـلساتـهم االعتـيادية واخلـاصة باتت تـتركز عـلى عمل الـنقابـة التي مرت بـحالة
متـردية في االونة االخيرة وراح الفـنان يترحم على ايـام كانت النقابـة تدار من قبل فنان
هـني كفائـتهم وادارتهم الـتي انتزعـت حقوق الفـنان الـعراقيـ من كافة اثبتـوا بعمـلهم ا
احلكومـات التي ادارت دفة الـعراق  شخـصيات عـراقية مـهنيـة ووطنيـة مازالت اسـمائها
المعه في سـماء الفن العراقي نتمنى ان تنقش مع صورهـا وتواريخ تسلمها ادارة النقابة
في مدخل مـقر النقابـة اجلديدة وهو يقـينا جزءا من الوفـاء لهذه الشخـصيات التي رحلت
ديد والصحة  نعم عندما نقول نقابة الفنان العراقي  يقينا واخرى نتـمنى لها العمر ا
ا تـكـون اسمـاء حقي الـشـبلي وداود الـقـيسي وفـاروق هالل حاضـرة بـقوة وهـيبـة نـفخـر 
ـشـهـد الـسـيــاسي الـذي كـان يـدرك ان لـهـذه قـدمــوه لـنـقـابـة كـانت تــفـرض قـوتـهـا عـلـى ا
ؤسسـة التي تعكس ؤسسـة اهمية التـفوقهـا اية مؤسسـة مدنية اوسـيادية اخـرى فهي ا ا
ـخـتلف ـشـرقـة بـكل تـفـاصـيـلهـا من خالل مـايـقـدمه الـفـنـان الـعـراقي و صـورة العـراق ا
شاهـد  واالن بعد ان حطت نقـابة الفنـان رحالها بـفوز مستـحق جلماعة التـغيير التي ا
ـوصل و توزيع مسـؤوليات حققـت فوزا كبـيرا مهـدت لهم عـقد اول مؤتـمر لـلنقـابة في ا
النقـابة ما صعب مهمة النقابة ومضاعفة مسولياتهم وان مرحلة اجلد واالجتهاد قد بدأت
ناصـبكم اجلديدة شريطـة ان تنفذوا تفاصـيل برنامجكم  نعم  ومن حقكـم ان تفرحوا 

ـهـام اليـعـني ان الـنـقـابـة حـقـقت حـلـم الـفـنـان ان فـوزكم وتـوزيع ا
العـراقيـ بل ان مرحـلة جـديـدة قد بـدأت ستـجدون فـيهـا الفـنان
اول من يـبـارك لـكـم في ايـة خـطـوة نـاجـحـة ويـحـاسـبـكم عـلى كل
هـفـوة السـامح الـله  نـعم نـقـابـتنـا الـيـوم امـام اخـتـبـار وامـتـحان

عهودة . كبيرين نتمنى ان يتحققان ليعيد الفنان هيبته ا
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رئــيس جـمـعــيـة الـتـشــكـيـلـيــ الـعـراقـيــ دعـا اخلـزافـ
ـعـرض الذي تـقـيمـه اجلمـعـية في االول من لـلمـشـاركـة با

قبل. تشرين االول ا

الـفـنـانـة الـعراقـيـة تـلـقت تـهـاني الوسـط الفـني النـتـخـابـها
بـاالجـمـاع نائـبـا لنـقـيب الفـنـانـ العـراقـي مـتـمنـ لـها

وفقية في منصبها اجلديد. ا

رئيسة جلنة الثقافة واإلعالم بنادي
الصـيد الثـقافي العـراقي اعلنت ان
مــعـرضــا لـسـت فـنــانـات عــراقـيـات
يفـتـتح عـصر الـيـوم اخلـميس حتت
عـنـوان (6×1) تـشـجـيـعـا لـلـمـنـتوج

العراقي من عباءات وهاشميات واكسسوارات.

الـتشـكـيـلي العـراقي يـقيم مـعـرضه الـشخـصي الـسادس
عنون (ثنائية احلب وااللم)  على قاعة دائرة الفنون يوم ا

قبل. االثن ا

زارع الطيب) في مرحلة التمرين b¹bł qLŽ∫ محمد كاظم واشرة (حكايو الديك وا

ـا سـيــقـدم عـلــيه من أمـر الـدجـاجــة 
والـتي بـدورهـا تـتـعـاطف مع احلـمـار 
ـا تعانيه هي األخرى من وذلك نتيجة 
ـزارع الذي يـقوم بـأخذ جـميع قسـوة ا
الـبـيض الـذي تـضعه دون أن يـعـطـيـها
قـسـمـا مـنه لـتـرقد عـلـيه  وبـعـد نـقاش
احلـيوانـات فـيمـا بيـنـها لـقرار احلـمار
ــوافــقـة ــزارع تــتم ا بــالــتــمــرد عــلى ا
باإلجـماع  إذ تبـدأ احليوانـات بتنـفيذ
رض  خـطـتهـا وذلك عـبر الـتـظاهـر بـا
ــزارع احلــيــوانـات ومــا أن يــشــاهــد ا
وهـي بـــحـــالـــة يـــرثـى لـــهـــا  يـــصـــاب
بـاخلـوف لـذا يـقـرر بـيـعـهـا في الـسوق
قـبل أن تـنـفق ويـخــسـر ثـمـنـهـا وهـنـا
ــزارع لــيـجــلب حــبال من أجل يــذهب ا
ربط احليوانـات وأخذها لـلسوق بـغية
بـيــعـهــا تـســمع احلـيــوانـات الى كالم
ــزارع ومـا قـاله عـن أنه سـيـبــيـعـهـا  ا
وهـنـا يــصـيب الـرعب واخلـوف الـكـلب
ألنه سـيـغـادر احلـقل وفي تـلك األثـنـاء
يـعـمل الـديك عـلى تغـيـيـر اخلـطة وذلك
بـعـدم تـنــفـيـذ خـطــة احلـمـار وبـدال من

زارع رض سيسـتقبلون ا التظاهـر با
بـحيـويـة ونشـاط عنـدمـا يأتي الخـذها
لـلــســوق وهـنــا يــحــاول الـديك أن
يـــثــــني احلـــمــــار عن تـــمـــرده
والعودة إلى سابق عهده
إال أن احلمـار يصـر على
قراره. وسـأترك البـقية
ـشـاهـد الـصـغـير إلى ا
الـذي نـسـعى أن نـوجه
له رسائل عدة من خالل
هـذا الـعـمل .. فـهـدفـنـا
هـــو مـــحـــاكـــاة عـــقل
الـطـفـل و اسـتـقـطـابه
إلــى الـــــــــــعـــــــــــروض
تخصصة سرحية ا ا
والـتـي تـهـتم بــتـكـوين
شـــــــخــــــصــــــيــــــته اوال

واخيرا).
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سرح تعرض دائـرة السينـما وا
ــســتــشــاريــة وبــالــتــعــاون مـع ا
الــثــقـــافــيــة االيـــرانــيــة  واحتــاد
االذاعات والتـلفزيونـات العراقية
ي الثـاني لـلـفـيلم  الـعـرض الـعـا
االيـــرانـي (بـــتــــوقـــيت الــــشـــام)
للمخرج ابراهيم حاتمي كيا في
الــســاعــة الــســابــعــة مـن مــسـاء
ـــســـرح ـــقـــبل  في ا الـــســـبـت ا

الوطني . والدعوة عامة .

تـصريح صـحـفي قبل انـطالق فـعالـيات
ـهــرجـان عـلى بـعــد مـئـات األمـتـار من ا
ة في مدينة القدس أسوار البلدة القـد
ــهــرجـان تــنــوع الــفـرق ــيــز ا ان (مـا 
شاركة فيه من مـسرح وموسيقى جاز ا
وإطالق كـتب ومــوسـيـقى عـربـيـة وهـذا

قدسي). لتلبية أذواق اجملتمع ا
ــشـاركــة سـبــعـة وقــدمت فــرقـة يالالن 
مــغــنــ وثــمـــانــيــة عــازفــ عــلى آالت
مـوسـيقـيـة شرقـيـة مـجمـوعـة من أغاني
ألبومـها اجلديـد (حان اآلن) إضافة إلى
أغـان من الـتـراث الـفـلـسـطـيـني وأخـرى
لــسـيــد درويـش.وقــال مــحــمــود عـوض
ـغــنــ فـيــهـا مـؤسس الــفــرقـة وأحــد ا
(استمـرينا 13 سنة نـعيد إحـياء أغاني
الــــشـــيـخ إمــــام وســـيــــد درويش الــــتي
نـعــتــبـرهــا أغـاني تــقــدم كـلــمـة وحلــنـا

{ الـقـدس - الــزمـان - يـخـتـتم يـوم غـد
اجلـمــعــة مــهــرجــان الــقــدس في دورته
الــثـالـثـة والـعـشـريـن فـعـالـيـاته بـعـرض
لــفـــرقـــة بـــراعم الــفـــنـــون الـــشــعـــبـــيــة
هرجـان قد انطلق الفلسـطينيـة. وكان ا
بأغـاني سـيد درويش وأخـرى على ذات
الوقع لفـرقة يالالن الفلـسطيـنية والتي
أقيمت بقاعة فيصل احلسيني في مركز
يـبـوس الــثـقـافي حتت شـعـار (أصـوات

احلرية).
هرجان ان وقالت رانيـا إلياس مديـرة ا
هـرجان يـقام هـذا العـام حتت شعار ( ا
(أصوات احلرية) لتظل أصـواتنا عالية
في مـديـنة الـقـدس ونـنشـد احلـريـة بكل
أشــكـالــهــا من حــريــة احلــركــة وحــريـة
الـتـعبـيـر وحريـة الـفنـون بـكل أشكـالـها
واحلـــريـــة من االحـــتالل).وأضـــافت في

(عـمـلـيـة الـبـحث لـيـست سـهـلة عـن مثل
هــذه األغــاني ولــكـن نــأمل أن يــســاعـد
ثل وجـود فـرقة مـثل فـرقتـنـا مـستـعـدة 

.( لحن هذا الغناء في تشجيع ا
 وأضـــاف (ســـعـــدنــــا جـــدا بـــردة فـــعل
اجلـــــمــــهــــور وتـــــفــــاعـــــله الــــكـــــبــــيــــر
مـعـنا).ويـسـتـعـد عوض وفـرقـته جلـولة
عروض خالل األيام القادمة في رام الله

ونابلس.
وسيقية عرض سيرك وسبق األمسية ا
بـعـنــوان (قـهـوة في نص الـبـلـد) لـفـرقـة
.ويـسـتـضـيف مـدرســة سـيـرك فـلـسـطـ
ـهــرجـان فــرقـة (بــونـد) الــبـريــطـانــيـة ا
ــعــهـــد الــوطــني تــرافـــقــهــا عـــازفــات ا
ـلـحن وعـازف الـبـيـانو لـلـمـوسـيـقى وا
ـرافـقـة الـفـلــسـطـيــني فـرج ســلـيـمــان 

. عازف فرنسي

مختلـفا وكانت عالمة فـارقة في األغنية
ـلـتـزمـة).وأضـاف بـعـد عـرض اسـتـمـر ا
ألكـثـر من سـاعـة تـفـاعل مـعه اجلـمـهـور
كـثـيرا (اشـتـغـلـنا من زمن أن يـكـون لـنا
إنتاجـنا اخلاص مـبني على نـفس فكرة
األغـنــيــة الـتي حتــكي مــوقـفــا وتــسـلط

الضوء عليه وتعاجله).
واســتــمع اجلـمــهــور إلى أغـان جــديـدة
ــانـحـ الــذين يــقـدمـون تــتـحــدث عن ا
مـــســاعـــدات لــلــشـــعب الــفـــلــســطـــيــني
وشــروطــهم وعن حــال الــبـلــد والــنـاس
فــيــهــا بــأســلــوب الــشـيـخ إمــام وســيـد
درويش.وقـال عوض (هـذه مـحاولـة لرد
االعــتـبــار لألغــنــيــة الــتي تــتـحــدث عن

الواقع وتسجل موقفا).
ويعترف عـوض بصعوبة إيـجاد كلمات
ـثل هــذه األغـاني ومـلـحـنـ لـهـا وقـال
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اكـدت اخملرجـة رشـا شـربـتجي
أن مسـلسل شـوق حتول لـفيلم
سـيــنــمـا يــحــمل عــنـوان (روز)
الـشــخـصــيـة األســاسـيــة الـتي
سلسل تمحورت حولها فكرة ا
وســيـــعــرض قـــريــبـــاً في أحــد
همة هرجانـات السينمـائية ا ا
وتـــمــــــــت إضـــافـــة مـــشـــاهــد
جـديدة لـلـفـــيـلم بـحـيث تتالءم
مع الــعــروض الـســيــنــمــائــيـة
ونـوهت شـربـتـجي (بـأن بـطـلـة
الفيلم هي الـفنانة سوزان جنم

الدين).
وأضـافت( مــسـلـسل شـوق هـو
أول عـمل سوري يـصـور كفـيلم
لـلـسـيـنـمـا) وعـبـرت شـربتـجي


