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شـارك الى مزيد (اولياء امور الـطلبة ا
من الــتــواصل لـــبــنــاء جــيل واع ومــدرك

خدمة لعراقنا االبي). 
{ مـسك خـتـام االحــتـفـال كـانت

لـوحــة فــنــيـة رســمــهـا
االطـــــــــــفـــــــــــال
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أمون للترجمة ي العراقي صدرله عن دار ا االكاد
ــؤلف وشـظــايـا والـنــشـر كــتـاب بــعـنــوان (سـلــطـة ا

النص) من ترجمته وإعداده .

ي االردني ضـــيـــفــته االكـــاد
االثــنــ جلــنــة فــلــســطــ في
رابـطة الكتـاب األردني إللقاء
مــحـاضــرة بــعــنـوان (صــفــقـة
الــقـــرن- أخــطــار وحتــديــات)

وادار اللقاء الباحث عليان عليان.
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الـفنانة السورية حصد فيلمها (أفراح سوداء) الذي
هـو من تاليفها واخراجـها جائزة أفضل عمل عربي

هرجان السماوة الدولي في العراق.
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الـتــدريـســــــــيـة في جــامـعــة فـيالدلــفـيــا ضـيــفـتــهـا
اجلـمـعـيــة الـفـلـسـفــيـة األردنـيـة بـعــمـان الـثالثـاء في
مـــحـــاضــــــــرة بـــعـــنـــوان (هل يـــخـــرج الـــعـــرب من

التاريخ?).
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ـة اجلنـدي إلى ـمـثـلـة د ـمـثل الـسـوري انـضم وا ا
ي الـدولـية)  لـلمـرة الـثانـية جلـان حتكـيم (جـائزة إ

على التوالي.
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ـواهب الـريـاضـية فـي واسط حـاضر مـديـر رعـايـة ا
ـدة يـومـ في دورة عن فن عــرافـة احلـفـل اقـامـهــا 

البيت الثقافي في واسط .
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انـتــقـالـهـــــــــمـا من دمــشق إلى دومـة
ـسـلـحة ـعـارضـة ا أحد مـعـاقـــــــــــل ا
فــي بــــــــــدايــــــــــة احلــــــــــرب فـي 2011
وتأسيـسهما إذاعـة محليـة وأستوديو

تسجيل.
ـــعــانــاة الــتي وجــســـــــــــد الـــفــيــلم ا
عاشـها الشـابان من أجل احلـفاظ على
احلـد األدنى مـن الـقــدرة عــلى اإلبـداع
وسـط حتــديــات الــقــتــال واحلــصــار

واجلوع.
وقــال اخملــرجـــــــــان لــوكــالــة فــرانس
بــــــرس إنه مـع الـــــنـــــقـص احلـــــاد في
التقارير التي تصدر من داخل سوريا
كــان البـــد من وجــود شــهــود عــلى مــا

يحدث).
وأضاف سعيـد البطل: (لقـد قمنا بذلك
لـــغـــيــــاب وســـائـل إعالم فـــاعــــلـــة في

سوريا).

{ البنـدقية - وكاالت - حـصل الفيلم
الــوثــائــقي (لــسه عـم يـســجـل) الـذي
يـتنـــــــــــــاول قصـة شـاب عـلى مدار
4 أعـــوام حـــافـــــلـــة بـــالـــرعـب أثـــنــاء
الــصــراع الــســوري عــلى جــائــزتــ
خـالل مهـرجان الـبـندقـية الـسـينـمائي
الـــدولي الـــذي اخـــتــــتم فـــعـــالـــيــاته

السبت.
ويتناول الـفيلم قصة طـالب يدرسان
الـفن وقد عـصـفت بهـما احلـرب التي
اجتاحت البالد بعد اندالع االنتفاضة

السورية.
وفـــاز الـــفــــــــــيـــلم وهـــو من إخــراج
غياث أيوب وسعيد البطل بجائزت

فـي إطـــــار (أســــــــــبـــــوع الـــــنـــــقـــــاد)
هرجان. با

ويـحــكي الــفـيـــــــــلم قــصــة الـشــابـ
الـــذين يــــدرســـان الـــفــــنــــــــون بـــعـــد

مــررت بـعـدة مـشــكالت أثـرت عـلى حــيـاتك الـعــمـلـيـة
يومك السعد االرباعء.
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خطواتك نـحو التقـدم فى العمل مـناسبـة وتتمكن من
تصحيح األخطاء التى فعلتها .
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حـان الـوقت لـتـعـود لـسـابق عـهـدك وتـثـبت نـفـسك من
جديد.رقم احلظ.2
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تنـهى عـمـلك اليـوم بـشكل سـريع وتـتمـكن من قـضاء
تع مع أسرتك. وقت 
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عـنوية قدم لـلحـبيب الضـمانـات الكافـية من الـناحـية ا
التى جتعله يشعر باألمان معك .
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حياتك العـاطفية غير مستقرة تستكمل اليوم مسلسل
اخلالفات مع الشريك.
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عـلـيك تـقـد اخلـدمـات الـصـحـيـة الـتي تـرضى عـنـها
لنفسك .رقم احلظ.3
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ــفـاهــيم لـدى الــشـريك  تـرغب فى تــصـحــيح بـعض ا
ولكن تواجه صعوبة فى ذلك.
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ال تــهــمل صــحــتك مــهـمــا تــطــلب األمــر من مــجــهـود
ة.رقم احلظ .9 وعز
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ـا حتـتـاج الســتـشـارة أصــدقـاء مـقــربـ وهـو مـا ر
ستلجأ إليه اليوم.
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حتـاول اسـتـرجـاع حـقك بـكل الـطـرق  وذلك بـعـد أن
تضررت بشكل كبير.
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تتبع نـظام رجيم صحى مـناسب  وتعمل عـلى تطوير
مستوى لياقتك البدنية.
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ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكـل اعــد تــرتـــيــبــهــا

فقودة: واكتشف الكلمة ا
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يــبـرود  –مــعــاقل  –مــشــاهــيــر –

ليالي  –اصيل  –بركة  –شراع –

حكمة  –سعد  –دف  –تاال  –سل
 –فراغ.
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شــعــرهــا كــيم كـــيــمــبل ( أعــمل مع
بـيـونــسـيه مـنــذ إثـني عــشـر عـامـاً
يّزة وغالبـاً ما أحضّر لـها خلـطة 
للعناية بشـعرها مكوّنة من الزيوت
الـطبـيـعيّـة وزيت الـزيتـون وحـبوب
الـفــيـتـامـ E ولــعـلّــهـا ال حتب أن
أفــصح أنّــهـــا تــطــلب دومــاً أحــدث
ــصــنــوعـة إبــتــكـارات الــشــامــبـو ا
لــتــنــعـــيم الــشــعــر) وقــالت خــبــيــر
جتمـيلهـا جاكي غومـيز (منـذ بداية
عـــمـــلي مـــعـــهـــا أي مـــنــذ حـــوالي
الـثـماني سـنـوات إكـتشـفت أنّـها  ال
حتب إال أن تشبه نفسها وال حتبّذ
مطلقاً كل األمور اإلصـطناعيّة التي
تـعطيـها مـظهـراً غيـر حقـيقـيّاً فإذا
إضـطـررنا يـومـاً أن نـضع الـرموش

ـــســتـــعــارة نـــقــلّـل كــثـــيــراً من ا
عــددهــا).امــا خــبــيــرة اإلعــتــنــاء
بأظافـرها  ليزا لـوغان فاكدت
ان (بيونسيه تـهتم كثيرا
بــــأظــــافــــرهــــا وحتب
كثيراً الصيحات غير
ألـوفة والغـريبة ا
لــــدرجـــــة أنّــــهــــا
طــلـــــــــبت مــرّة
أن تــــــــــــرســــم
وجه الرئيس
بـــــــــــــــــــــاراك
أوبــــــامــــــــا
عــــــــــــــــــلـى

أظافرها)

خــمـســ طــفال شــاركــوا بــالـدورة الــتي
اقيمت  حتت شعار (اطفالنا مستقبلنا).
ــوســيــقى غـــذاء الــروح ولــكل مــا والن ا
حتمله من ذوق فقد كان لـها حصة كبيرة
في مـنـهـاج دورة (اطـفـالــنـا مـسـتـقـبـلـنـا)
ـشـاركـون فـيـهـا دروسا من حيـث تلـقى ا
الفنان امـير علي ومنـال عبد الكر في
ـوسيـقي و النـوتات و الـفراغات السلم ا
ـوســيــقــيــة وكـانت االغــاني الــتــراثــيـة ا
ــوســيــقـيــة الــرئـيــســيـة فـي تـلك ـادة ا ا
الـــدروس واســـتـــطـــاع االطـــفـــال ان
ـوسيـقى في تراث يتـعلـموا فـنون ا

اغانينا االصيلة . 
 •وعن مـــشــواره مـع االطــفـــال اكــد
امــيــر عــلي عـــلى امــتالك االطــفــال
ـوسيـقـيـة ورغـبـتـهم في ـوهـبـة ا ا
الـتــعــلم فــضال عن حــرصـهـم عـلى
ـعلـومـات بكل مـايتـعلق اكتـساب ا
ـوسـيــقى وهـذا مـا ســهل عـلـيه بـا
الــكــثـــيــر من االمــور الســـيــمــا في
تـســجـيل اغــنـيــة (نـحب الــعـراق)
لـلـشـاعـر جـلــيل خـزعل بـاالضـافـة

الى االغاني االخرى .
 •وتـواصـلت جــسـور مـحــبـة بـ
ـركز شـعبـة الـفـنـون الـدرامـيـة وا
الـثـقــافي ألجنـاح مــاخـطط له من
برنامج الدورات الصيفية فكانت
النـتـائج مـفـرحـة لـلـجـمـيع سواء
ـــــــدربـــــــ او من حــــــــيث اداء ا
ـن اســتــوعـبــوا تــلك االطــفـال 
الـدروس وتــرجـمــوهـا الى واقع

ـسرح في حـياة الـناس عمـلي .وألهمـية ا
ـاني (برخت) الـشهيرة قولـة الفنان اال و
(اعـطـني خـبـرا ومـسـرحـا اعـطـيك شـعـبـا
ــكـانـة ألبي مـثـقــفـا) وانـطـالقـا من هـذه ا
الــفــنـون فــقــد حتــول مــســرح الــفــانـوس
السـحري الى خـليـة نحل يـقودهـا الفـنان
قائد عباس موجها ومرشدا ومعلما وهو
يـعــطي دروســا في كـيــفــيـة الــتــعـامل مع
ــوقف والــكــلــمــة واحلــركــة واالنــتــقــال ا
بـــالــصـــوت . دروس اثـــمـــرت بـــتـــمــثـــيل
مـجـموعـة مـن االطـفال مـسـرحـيـة (انه لي
ولك) من تــالــيف الـفــنــانــة فــاتن اجلـراح
واخـراج الـفـنـان قـائــد عـبـاس مـوسـيـقى

واحلان امير علي .
 •وهـنـاك ايـضــا فـيـلم (رحــلـة حـلم) وهـو
وثـائـقي ابـدع فـيـه اخملـرج الـشـاب حـيـدر
مـنـيـر عـنـدمــا خلص مـشـوار شـهـرين من
ــتــواصل في بــضع الـعــمـل و الـتــدريب ا
دقــائق مــتــنــقال بــكــامــيــرته بــ قــاعـات
الـفـنـون اخملـتـلـفـة الـتي شـمـلـهـا بـرنـامج
الدورة فكـان رسالة اوجـزت العمل بـتفان

وتركيز ودقة عاليت . 
ـعـرفـة التـقف عـنـد حـد مـع الن حـدود ا
ـتـعـة من اسـاسـيـات ـا ان الـفـائـدة وا و
هـذه الــدورة فـقـد اخــتـار كل طــفل اجملـال
ــوســيــقى االقــرب الى نــفــســة ومــابــ ا
سـرح و الرسم  –التـصـوير والـلـغات وا
واالعــمـــال الــيــدويـــة وفن االتــكـــيت وقــد
اثـمــرت الــدورة في نـهــايــتـهــا عن اقــامـة
ثالثة مـعـارض فـنـيـة اثنـان مـنـهـا رسمت
وصيغت بأيد غـضة ناعمـة فكانت عنوان

للـتمـيـز واالبداع االول لالعـمـال اليـدوية
زادته جـمـاال لـوحه رسـمـهـا الـفـنـان وعد
مـثل دار ثـقـافـة االطـفـال بـفـراشـة كـبـيرة
حتـلق حــولــهـا 50 فـراشــة صـغــيـرة هم
ـعـرض اطـفـال الـدورة الـصـيـفـيـة . امـا ا
الثاني فهـو للرسم و تـوسطهمـا معرضا
ـة و الذي افـتتح لبـاليه الـفـراشات احلـا

ركز الثقافي عام 2005. فية ا
وفي دورة اللغة االنكليـزية اعتلى خشبة
مسـرح الفـانوس الـسحري مـجمـوعة من
االطفـال الداء انـشودة (بـسم الـله) بـعد
ان اسـتـمـتع اجلـمـيع بـلـوحـة فـنـيـة
للـمـخرج بـكـر ابـو عراق بـعـنوان
(امل) تــــــتـــــحــــــدث عن قـــــدرة
االنـسـان عـلى حتـويل االلم
الــذي يــعـــتــريه الى امل
ـواصلة ده بالـقوة 

احلياة . 
وخالل االحـتـفـالـية
عــبـــر مـــديـــر عــام
الـدار علـي عـويد
الـــعــــبــــادي في
كــــلــــمــــته (عن
امــــــتــــــنــــــانه
وجـــــــــــــــــزيـل
شــكـــره لـــكل
من ســـــــــاهم
في اجنــــــاح
هـــــــــــــــــــــــذه
الـــــــــدورة)
داعـــــــــيــــــــا

الـفـنـان واالكـاديـيـمي الـعـراقي تـلـقى واخملـرج عزام
صـالح دعوة من رابـطة الـسيـنمـا والتـلفـزيون لـيحال
ضـيفي شـرف على مـهرجـان السـينـما الـذي ينـطلق

اليوم اخلميس في محافظة االنبار ويختتم غدا.
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االعالمـيــة الـعـراقــيـة صـدر لـهــا عن عن دار صـفـاء
بعمان كتاب (اشكال ومضام صحافة االطفال).
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{ لــــوس اجنـــــلــــوس - وكــــاالت -
كـشف أقـرب الـنـاس الى بـيـونـسـيه
الذين يعـرفون حقـيقة ما تـفكّر فيه
وتـــشـــعـــر فــيـــهـه عن عـــدّة أســرار

تعتمدها للحفاظ على جمالها.
فـــقــد قـــالت والـــدتــهـــا (أكـــرر عــلى
مسـمعهـا دوماً أنّ اجلمـال الداخلي
هــو الـذي يــنــعــكس عــلـى اخلـارج
حيث يبقى له التأثـير النهائي كما
أنـــنـي أحـــاول نـــصـــحـــهـــا بـــإزالــة
ـاكـياج وغـسل وجـهـها جـيّـداً قبل ا
النوم ألنّه وبحـكم عملي وإمتالكي
لــصـــالــون نـــســائـي أدرك خــطــورة
اكياج وتأثيرات ترسبات النوم با
مستحضرات التجميل على البشرة
خـالل الـلـيل). فـيـمــا قـالت مـصـفـفـة
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خضـعت الفـنانـة اللـبنانـية نـانسي
عـجـرم الخـتـبار هـويـة اجلـنـ في
ّ تـخـيـيـرهـا بـرنـامج (تـرنـدانك) و
ب قـطع لـيمـون احلامـض وقطـعة
ـعـرفـة هـويـة من كـاتـو الـشـوكـوال 
.ومن التـقالـيد الـدارجة في اجلنـ
رأة احلامل اجملتمع اللبناني أن ا
عـنــدمـا تــخـتـار لــيـمــون احلـامض
تـكــون حـامل بــولـد. أمــا في حـال
اختارت احللو فهي حامل بفتاة.
لـكن وأثــنـاء اخــتـيـارهــا احلـامض
قالت (أنهـا أكلت احلامض عـندما
ــيال وجــاءت فــتـاة كــانت حــامل 
ولم تصـدق الـعـادة). أما عن إسم
اجلـنـ فـمـا زالت تــنـتـظـر مـعـرفـة
هوية اجلن كي تختار ميال وإيال

اإلسم بنفسهما.
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ـانـيــا) الـفــنـانـة ـيــة الـسالم (مــقـرهــا ا مـنـحـت اكـاد
ـيـعـة جـاسم اجلـواري شـهادة الـتـشـكيـلـيـة الـعـراقـية 
تـميزة ومشـاركتها الـدكتوراه الفـخرية عن جـهودها ا
االيـجــابـيــة والـفــعـالــة في نـشــر فـكــر وثـقــافـة احملــبـة
والـسالم والـتـسـامح والـتـاخي والـقـيم االنـسـانـيـة ب
ـرة االولى التي جـمـيع مكـونـات اجملتـمع .وهـذه هي ا
فيما ستوى تـمنح فيها فنانة عراقية شهادة من هذا ا
تـسلـمت مؤخـرا درع االبداع والـتمـيز من مـجلـة غذاء
الـروح للثقافـة واالدب.وجاء في اسباب منح اجلواري
ـا قــدمـته من ابــداعـات في هـذا الــدرع (انه بـالــنـظــر 

الساحة االدبية والثقافية).
ـيــة الـفـنـون اجلــمـيـلـة واجلـواري حتـمل دبــلـوم اكـاد
وبكالوريوس فنون تشكيلية وماجستير فنون تشكيلية
ية وتـربية فـنية. وقد شـاركت في معارض مـحليـة وعا
وهي عـضـو نـقــابـة الـفـنــانـ وجـمـعــيـة الـتـشــكـيـلـيـ
الـعراقـي ورابـطـة الفـنانـات الـتشـكيـلـيات الـعراقـيات
.وســــافـــرت الى بــــاريس مـــؤخـــرا القــــامـــة مـــعـــرض
شـخصي لهـا هناك.وكان اخـر معارضـها الشـخصية

ركز الثقافي الفرنسي في بغداد. قد اقيم في ا

{ لـوس- اجنلوس- وكاالت -
من أجـل لــفت األنــظــار إلــيــهـا
خالل فـترة قصيرة لم تعتمد
النـجمة نيكي ميناج فقط على
البس إنـــتـــقـــاء تـــصـــامـــيم ا
ـمـيـزة التـي جتـعـلهـا مـحط ا
لــلــجــدل بل تــطــرقت لــفــكــرة
ظهـورها بـألوان شـعر مـختـلفة
بإسـتمرار معتـمدة على الشعر

ــــســــتــــعــــار ووصـل ذلك إلى 5 ا
مــرات خالل هــذا األســبــوع .وظــهــرت

ميـناج في برنامج (ذا ال شو) بشـعر مستعار طويل
باللـون البرتقالي فاجأ الكثير من مـحبيها ومعجبيها.
ـوضة في بيـنمـا ظـهرت في إحـدى فعـالـيات أسـبوع ا
نيـويورك بشعر مستعار طويل من اللون الوردي وفي
اليـوم التالي إخـتارت ميـناج أن تظـهر بشـعر مسـتعار
بــالـلــون الــبـنــفــسـجي ثـم عـادت من جــديــد لـلــظــهـور
بالشعر األشقر وكانت آخر إطالالتها بشعر مستعار

قصير جداً باللون األحمر
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ــشــاركــ في الـــدورة الــصــيــفــيــة وهم ا
يلوحون بالعلم العـراقي بيد ويحتضنون
شهادات تخرجهم باليد االخرى ولدت في
دواخـلــنـا الف احــسـاس واحـســاس عـلى
مــواصــلــة الـــعــطــاء . واذ تــســدل دار
ثقـافة االطـفال السـتار عـلى هذه
الـــدورة فـــهي تــــفـــتح افـــاقـــا
اخرى لـهـذة الـشـريـحة من

اجملتمع .
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فـعـالـيـات مـوسـيـقـيـة غـنـائـيـة مـسـرحـيـة
تـفـاعـلت مع اجــواء من الـفـرح والـسـرور
التي كـانت واضـحـة على وجـوه االطـفال
عـرفية في حفل ختـام الدورة الـصيفـية ا
ركـز الثـقافي والتـرفيـهيـة التي نـظمـها ا
لـلـطــفل بـدار ثـقــافـة االطـفــال واسـتـمـرت
دربون لشهرين متواصـل قدم خاللها ا
جل امــكــانــاتــهم وجــهــودهم  من دروس
وورش في مــخــتــلف الــفــنـون الكــثــر من

يعة اجلواري


