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ي العـراقي قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي االكاد
ـهـام مـديـر عــام دائـرة الـبـعـثـات قـصي الـسـهــيل  تـكـلـيـفـه 

والعالقات الثقافية وكالة.
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الـنــجم الـسـوري  يـســتـعـد لــتـصـويـر دور الــبـطـولـة بــالـفـيـلم
الـسـينـمـائي (يـحـدث في غـيـابك) لـلـكـاتب سـامـر إسـمـاعيل

ؤسسة العامة للسينما السورية . إنتاج ا
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الــكـاتب الـعــراقي صـدر له كـتــاب بـعـنـوان (تــلـويـحـة الحالم
ه ويــضم نــصــوصــا لــشــعــراء نــاجــيــة) من اعــداده وتــقــد

انطولوجيا اجلماعة التأسيسية ما بعد 2003.
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ــطـربــة اإلمـاراتــيـة طــرحت اغــنـيــة مـنــفــردة بـعــنـوان (شي ا
لحن بخاطري) مـتعاونة بها مع الـشاعر سعود الـسبيعي وا
سلـطان الـسيف وأسنـدت مهـمة التـوزيع للـمايـسترو عـثمان

عبود.
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ـطرب الـعـراقي الـراحل تسـتـذكـره اللـجـنة الـثـقـافيـة لـنادي ا
العلوية ضمن فعاليات مهرجان الغناء اجلنوبي مع الراحل
داخل حـسن ونــاصــر حـكــيم والــذي يـقــام  في الــسـابع من

الشهر اجلاري.
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نـتدى الـثقافـي اللبـناني في فـرنسا ـغربي مـنحه ا الشـاعر ا
جائـزة اإلبـداع العـربي لـعام 2018 ولـبنـيس أكـثر من 35
ـغـربي والـشـعر كـتـابـاً وديـوانـاً ودراسات عـدة في الـشـعـر ا

العربي احلديث.
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األزياء األعـلى األجراً لـعام 2018 حيث
وصـلت قيـمـة أرباحـهـا خالل هذا الـعام
إلى 22.5 ملـيون دوالر أمـريكي.وجاءت
ــرتــبــة الــثــانــيــة عــارضــة األزيــاء في ا
األمريكية كـارلي كلوس مع أرباحٍ قُدّرت
ـرتـبة بـ13 مـليـون دوالر أمـريـكي أما ا
الـثــالـثـة فــكـانت من نــصـيب الــعـارضـة
كــريـسي تـايـغن بــأربـاحٍ قـيـمـتـهـا 11.5
مـليـون دوالر أمـريكي كـمـا كانت أيـضاً
العارضة روزي هانتـنغتون-وايتلي في
ـرتـبـة الـثـالـثــة بـثـروة قـيـمـتـهـا 11.5 ا

مليون دوالر أمريكي.
رتـبة اخلـامسـة كانت من نـصيب كارا ا
ديـلـيـفـ بـثـروةٍ وصـلت الى 10 مالي
ـفـاجـأة كانت بـحـلول دوالر أمـريكي وا
ـــيــة من أصــول عــارضـــة األزيــاء الــعــا
ـرتـبـة فـلـسـطـيـنـيـة جـيـجي حـديـد في ا
السـابـعة بـقيـمة أربـاحٍ وصلت الى 9.5
رتـبة الـثامـنة ماليـ دوالر أمريـكي وا
كـانت لـشـقـيـقـتـهـا بـيال حـديـد وعـارضة
األزيـاء األمريـكـية جـوان سـمولـز بـثروة

قيمتها 8.5 مالي دوالر أمريكي.

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - حــلّت
عارضة األزياء وجنمـة تلفزيون الواقع
رتبة األولى ية كيندال جينر في ا العا
بـحسب قـائـمة مـجلـة فـوربس لعـارضة
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ـمـثل بـاسم قـهـار تـصـويـر اجنــز ا
مـشــاهـد دوره فى الــفـيـلـم الـعـربي
(خط احمر) تـأليف وإخـراج محمد
عــــادل وإنــــتــــاج شــــركــــة درة .. و
يـشــاركه بــطـولــة الـعــمل عال غـا
ر رزان مــغــربي  أحـــمــد صالح 

بــارودي وجنـوم آخــرين ..وقـال
ـوقع دنـيـا الـفن عن دوره قـهـار 
في الفيلم ( اقوم في العمل بدور
رجل أعمال يتـورط بتهريب قطع
آثـــار ويـــدخـل في صـــراعـــات مع
عصابات التهريب ومع الشرطة).

والفيلم هو اجتماعي بوليسي.

الـوضع مــتـأزم لـذلـك ال نـنـصــحك بـإعــطـاء أي قـرار
مهم. يوم السعد االربعاء.
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تـزداد رونـقــاً وتـألــقـاً بــسـبب األنــشـطـة االجــتـمــاعـيـة
والترفيهية التي تقوم بها.
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عـلـيك حــمـايـة نــفـسك من اآلخــرين  حـيث ســتـسـمع
الكثير من التعليقات.
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ال تنفـعل بسبب االنتقاد الـذي يُوجهه إليك مديرك في
العمل  فهو يريد مصلحتك. 
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كن أكـثـر هـدوءاً أثـنـاء نـقـاشك مع زمالئك في الـعـمل
وال داعي للعصبية.
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كن صـريـحاً مع الـشـريك قد يـفيـد احلـديث الواضح
معه عالقتكما ويعمقها.
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ـسـاء قـد يـحسن  يـوم يـحـمل ضـغـطاً نـفـسـيـاً لـكن ا
األمور ويجعله أفضل.
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قرب منك تشعـر باحلزن بعد سفر أحـد األصدقاء ا
وبوحدة قاتلة.
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جتبـرك متـطلـبات الـغيـر الكـثيـرة ومسـتلـزمات احلـياة
زيد من اجلهد.  على بذل ا
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ال تـتـعب نــفـسك وتـشـغل عـقــلك وجتـهـده في مـسـائل
خاسرة ولن جتدي نفعاً . 
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ال تكن تابـعاً ألحد وال تتأثـر بالضغوط الـتي يفرضها
الشريك عليك. 
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إبحـث عن األصـالة والـلـبـاقـة لـدى الـشـريك وال تـأخذ
ال . في االعتبار ا
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تكـتب مـفـردات ومـعـاني الـكـلـمات
بشكل افقي حيث احلروف داخل
طـللـة تشـير الى الـكلـمة الدوائـر ا

طلوبة : ا
WOÐdŽ WO½u¹eHKð WF¹c

1- حروف يدوية

2- تقدير

3- عاصمة عربية

غردة 4- من الطيور ا

5- مرض خطير

6- اماكن تلقي العلم

7- شهر هجري

8- مائة سنة

Issue 6235-6236 Tuesday-Wednesday 1-2/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6235-6236 الثالثاء- االربعاء 25 من ربيع الثاني 1440 هـ 1-2 من كانون الثاني (يناير) 2019م

االعـالمي والــــبـــــاحث الـــــعــــراقي
صـــــــــدر لـه اجلـــزء الـــثـــاني من
كــتــاب (الـــلـــــه بــاخلـــيــر) يــضم
وقــــــفــــــات عــــــلـى شــــــاطئ االدب
يـــقع في والــتـــــــراث الـــشــعـــبي 
219 صــــــفــــــحــــــة من الــــــقــــــطع

توسط. ا

كتبة رئيس جامعة الـبلقاء التطبـيقية االردنية ضيـفته دائرة ا
ستقبل الثقافية الوطنية بـالتعاون مع جمعية الشبـاب وحي ا
ضمن مـبـادرة (نـدوة الشـهـر) للـحـديث عن (تـعزيـز الـقدرات
هني في األنظمة التعليمية). وإرشاد الشباب نحو التعليم ا

الـكـبـيـر). بــطـــــولـة لـوسي أحـمـد
بـــــديــــر ســــوسـن بــــدر ر هالل
حـــجــــــاج عـــبـــد الــعـــظـــيم لـــقــاء
ســـويــدان طـــارق صـــبــري دنـــيــا
صـري مي فخـري أحمـد صيام ا
ر بـشنـاق شـريف باهـر تـيسـير
ـان أيـوب مـجدي عـبـد الـعزيـز إ
كامـل داليـا مصـطفى ومن تـأليف
أحــمــد صـبــحي وإخــراج مــحــمـد

النقلي.
ــمـثــلـة من جــهـة اخــرى  كـشــفت ا
مــر حـســ عن إصــابه إبــنـتــهـا
الـوحــيـدة أمــيـرة بـفــيـروس وذلك
بــعــد عــودتـهــا من أوروبــا بــرفــقـة

جدتها.
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صرية لوسي انها مثلة ا كشفت ا
تـسـتكـمل تـصويـر فـيلـمـها اجلـديد

(ورق جمعية).
ـتوقع ان يـستـمر الـتصـوير ومن ا
ــــشــــاهـــد حلــــ االنــــتـــهــــاء من ا
اخلـارجــيـة داخل إحـدى احلـارات.
وهـــو مـن بـــطــــــــولــــة لـــوسي الى
ـمـثـلـ مـنهم: جـانب الـعـديـد من ا
ميـدو عادل وسهـر الصـايغ وأحمد
صــيــام وســامي مــغــاوري ونــاهــد

رشدي.
على صعـيد أخر أكـدت لوسي انها
انـــتـــهت من تـــصـــويــر دورهـــا في
اجلـزء الثـاني من مـسلـسل (الـبيت

وقـالــــــت مـر حـسـ في فـيـديـو
عـبـر مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
أن إبنـتهـا أميـرة تعبت كـثيـراً بعد
ســــفـــرهــــا ألوروبــــا وأضـــافت (أن
إبنـتـهـا مصـابـة بـفـيروس مـنـتـشر
بـشـكل كــبـيـر في إسـبــانـيـا مـا أثّـر
عـــلـــيـــهــا وإضـــطـــرت إلرجـــاعـــهــا

بسرعة). 
وتــابــعت حــســ (أنــهــا سـتــرسل
إبـنتـهـا لـلـطـبـيب لإلطـمـئـنـان على
صحتـها ومعرفـة نوع الفــايروس
الذي أصابها وكـيفية عالجه) كما
قـــدمت نـــصـــيـــحـــتـــهـــا لـألمـــهــات
بـاإلنـتــبـاه أكـثـر لـصــحـة أطـفـالـهم

واإلعتناء بهم جيداً.

واعـتـبـر جمـهـور فـارس انـها
لم تكن مـضطـرة للـظهـور بهذا
الــــشــــكـل اجلــــريء إذ كــــان من
األفـــــــضل لــــــو ارتــــــدت مـالبس
مـنــاسـبــة مـنـذ بــدايـة الـفــيـديـو
وقـامـت بـالـرقـصـة دون احلـاجـة
لـقـيــامـهـا بـخـلـع مالبـسـهـا أمـام
الــكـــامـــيــرا واجلـــمـــهــور بـــهــذه

الطريقة. 
كــانـت فــارس قــد طـــرحت مــؤخــرًا
أغـنـية "قـومي" وذلك بـعـد فـترة من
الــغـيــاب بـسـبب مــرض غـامض لم

تكشف عن تفاصيله.
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أثـارت الـفنـانـة الـلـبـنـانـيـة مـيـريام
فـارس ضـجـة بـعـد نـشـرهـا فـيـديو
عــــبــــر حـــســــابــــهـــا اخلــــاص  في
إنـسـتغـرام تـظهـر فـيه وهي تؤدي
الــرقــصـــة اخلــاصــة بــأغـــنــيــتــهــا

األخيرة "قومي".
وما أثار الغضب حولها هو ظهور
فــارس في بـــدايــة الــفــيــديــو وهي
تــخـلع اجلــزء الـعــلـوي من مالبس
الـــنــــوم اخلــــاصـــة بــــهــــا من اجل
الكشف عن بـطنها وتـأدية الرقصة

ميزة. ا
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لوسي

مريام فارس

وقـالت مــرجتى في تـصـريح (أنـهـا
تـــلــعـب دور الــدايـــة و ســـتـــظـــهــر
بـطـريـقـة مـخـتـلـفـة عن سـواهـا في
األعــمــال الــشــامــيـة األخــرى فــهي
مـحـركــة لألحـداث كـونــهـا مـرسـال
صـــائغ الـــذهب مـــهـــيــوب/ بـــســام
ــــنـــــازل وأداته كـــــوســــــــا داخـل ا
لتنفيذ كل ما يدور في رأسه منفذة
لـلـشــر لـكـنـهـا لـيــست مـنـبـعـا لـهـا
فـــهـــنـــاك من يـــفــكـــر ويـــعــطـــيـــهــا

التعليمات لتنفذ).
 تضيف مرجتى إلى سجلها الفني
عــمـالً شـــامـــيــاً جـــديـــداً وتـــصف
جتربتها بقولها(تستهويني أعمال
الـبـيئـة الـشـاميـة فـهي ملـعـبي لكن
بذات الوقت ال أخفي تخوفي منها
كوني شاركت في أعمال عديدة من
ـا أكــون من أكـثـر هــذا الـنــمط ور
ـمثالت الـلـواتي سجـلن حـضورا ا

في مثل هذه األعمال).
وتضيف (دائمـا أحذر من موضوع
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مـثلـة شكـران مرجتى أداء تتـابع ا
مــشــاهــدهــا بــأحــد أدوار بــطــولــة
مـــســـلـــسل (سـالسل دهب ) حـــيث

تؤدي شخصية الداية أم فوزي.

شكران مرجتى
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التـكرار مهـما ابـتكرت لـكن للبـيئة
الشامية حدود معينة وهي حتتاج
دائـمـا لـنـبش تـفـاصـيل جـديدة كي
تـظـهــر الـشـخـصـيـة بــطـريـقـة غـيـر
تـقلـيـدية وأنـا حـاولت االبتـعاد عن
تـــفـــاصـــيل الـــدايــة الـــتـــقــلـــيـــديــة
ـثـلـة طـريـقـتـهـا وبـالـنـهـايــة لـكل 

بالعمل). 
مؤكدة (بأن النص مـكتوب بطريقة
جـديـدة وغــيـر مـسـتـهــلـكـة كـمـا أن
شـخـصـيـتـهــا عـلى وجه الـتـحـديـد
يــــنـــطــــبق عــــلـــيــــهـــا الــــكالم ذاته
وبــــاالتــــــــــفــــاق مع الــــكــــوافــــيـــر
ومـصـمـمـة األزيــاء  ابـتـكـار لـوك
جـديـد لــلـشـخـصـيــة يـوحي بـأنـهـا
بـــريـــــــئــة وذلـك مــغـــايـــر تـــمـــامــا
لـصـفـاتـهـا الـنـفـسـية مـع مـحـاولة
االبـتـــــــــــــعـاد بـالـشـكل اخلـارجي
عن تـفـاصـيل شــخـصـيـة (شـامـيـة)
الـــتي أدتـــهـــا فـي مــســـلـــسل وردة

شامية).

ــقـرر طـرحه اغـانـي الـبـومـهــا اجلـديـد ا
اوائل العـام اجلاري بـعـد انتـهائـها من
تسـجيل مـعـظم أغانـيه وطرحت جـنات
أغـنـيـتـهـا (أنت اإلحـسـاس) من كـلـمات
أمـيــر طـعـيـمـة وأحلــان مـحـمـد رفـاعى
وتـــوزيع أســـامــة ســـامى في تـــمــوز

اضي.  ا
ونشرت الفنانة أصالة نصري
صـــورة جـــديـــدة لــهـــا عـــبــر
حـسابـهـا اخلـاص عـلى احد

حفل راس الـسـنة مع أصـدقائي) و ذلك
هندس .واحـيا الفنان قبيل حفلـها مع ا

كاظم الساهر حفال بكازينو لبنان.
ـطـربـة نـوال الـزغبـي صورة وشـاركت ا
لـهــا عــبــر حــســابــهــا الـشــخــصي عــلى
(تويـتر) من كوالـيس حفـلهـا الذي اقيم
لـلـيـلـة  31كـانـون االول في الــعـاصـمـة
الـلبـنـانيـة بـيـروت.و ظهـرت الـزغبي في
احلفل تـرتدي فـستـان طويل مـفتوح من
األمــام ومـــرصع بــاخلــيــوط الــذهــبــيــة
الـالمــعــة. وكــانـت الــزغــبي قـــد ســلــمت
(مـاســتـر) ألـبــومـهـا اجلـديــد إلى شـركـة
نتجة له رئيـات ا روتانا للصـوتيات وا
وذلك بعد االنـتهاء من تـسجيـله ليدخل
مــرحــلــة الــطــبع قــبـل الــطــرح رســمــيًـا
وتـــوزيــعه فـي ســوق الـــسـي دي.ويــعــد
األلبوم أول األعـمال الـفنيـة التي جتمع
بـ الـزغـبـي وروتـانـا بـعـد انـقـطـاع 10

سنوات. 
ــطـربــة جــنـات بــعـد الى ذلك اشــعــلت ا
غياب طويل عن الـساحة الفـنية حفـلتها
في رأس الـسـنـة الـتي اقـيمـت في احدى
فنادق مـصر اجلديـدة بالقـاهرة وظهرت
عليهـا عالمات احلمل مع الفـنان محمد
رشـاد الــذى يـجـمـعـهــمـا ألول مـرة حـفل
غنـائي واحد وكـشفت جنـات عن بعض

مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي هـنّأت من
ـنـاسـبة خاللـهـا اجلـمهـور وعـائـلـتهـا 
حــلـــول الــعـــام اجلـــديــد.وعـــلّــقـت عــلى
الصـورة قـائـلة: (رغم بـعض أحـزانه إلّا
أنّه كـان عـامـاً حلـواً طـيّـبـاً تمـتّـعـنـا فيه
كعائـلة بـصحّه جيّـدة  تعـرّفت فيه على
أصدقاء تـمنّـيت لو أنّهم كـانوا معي من
بـدايــة الـرّحـلــة  إلّـا أنّـنـا دائــمـاً نـرجـو
األحلى في الـغـد أواخر أيّـام هذا الـعام
ضربت في خياالتنا أخماساً بأسداس !
إلّـــا أنّـــني كـــعـــادتي ســـأبــقـى أرى غــداً
مشـرق ولن يـثنـينـي عنّ حلـمي إشارات
تــخـيــفـني أو حــتّى حتــذّرني  أنـا كــمـا
بـدأت كـلّي امــتـنـان لـلـمـحـبّـة اخلـالـصـة
الّـــتي حــظــيـت بــهــا من أُنـــاس أحــبّــهم
والأعـرفـهم  ولـكــنّـني أرسم لـهم صـوراً
وهمّ يُـمـسـكـون يـدي ونـتـجـاوز مـعـاً كلّ

ـوسـيـقى بـاحلوار مـصـاعب احليـاة بـا
بالـشّعور الّـذي يعـلو ونحن مـعاً لـنكون
قلـباً واحـد شكـراً لكلّ منّ زوّدني الـعام
الّذي مـضى باحملـبّة واالهـتمـام والثّـقة
وأحـمــد الـله كـثــيـراً عـلى أنّــني شـهـدت
مــعـكم نــهـايــة عـام وبــدايـة عــام آخـر 
تّعنا بـالصحّة والعافية أرجو الله أنّ 
والــنــجــاح  وأنّ يــحـــفظ بالدنــا من كلّ
سوء  وأنّ نحيا في هـذه احلياة أحياء
نَــصّْــدُق الـشّــعــور ونَـصّْــدُق الــضـحــكـة
نّ نحبّ  إنّ ونواسي أحـزاننـا بـنظـرة 
احلياة يجب أن نحياها بحلو شعورها
مـــهــمــا عـــظُم األلمّ كلّ عـــام وأرواحــنــا

بخير فهي أجمل مافينا وأبقى).
ـطرب الـفـلسـطيـني محـمد عـساف اما ا
فقد احيا في كتـندا ثالث حفالت خيرية
عند استقباله لعام  ?2019االول احياه
اضي  في مدينة ميسساغاوفي االحد ا
ليـلة راس الـسـنة احـيا حـفال في مديـنة
ادمدنت فيما احيا حـفله الثالث ليلة
امس فـي مــديـــنـــة ســـواري.امــا
طرب اللبناني عمرو ذياب ا
فقد استقـبل العام اجلديد
بــحــفـل احــيــاه في ابــو
ظـبي بـدولـة االمارات

العربية.
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ـطـربـون في مـخـتـلف انـحـاء اسـتـقـبل ا
العالم عام  2019باحيـاء حفالت داخل
بـــــلــــــدانــــــهـم او في دول اخــــــرى وفي
مــوضــوعـنــا هــذا نـتــعــرف عـلـى بـعض

منها.
وقفتنا االولى ستكون في بغداد حيث
ـطرب سـتار سعـد جنم برنامج احياا
(احـــــلـى صــــوت) الـــــقـــــسم االول من
احلــفل الــكـبــيــر الـذي نــظـمــته قــنـاة
(الشـرقيـة) بالـتعـاون مع مول بـغداد
ـطــرب اوراس ســعـد فــيــمـا احــيــا ا
اجلـــزء الــثـــاني من احلـــفل.واحـــيــا
مطربون اخرون حفالت مختلفة في
مـطاعم وفـنـادق بـغداد مـنـهم عادل
عـكــلـة وصالح حــسن.فـيـمــا احـيـا
ــهــنــدس حــفال ــطــرب مــاجــد ا ا
ــطــربــة إلــيــســا مـــشــتــركــا مع ا
ناسبـة رأس السنة في دبي 
ونــشــرت إلــيــســا صــورة لــهـا
برفـقـة أصدقـائـها فـي مديـنة
دبي عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــهـــــا
ـــــــوقع الــــــشــــــخـــــــصي 
(إنستـغرام).وعـلقت على
الـــــصــــور قــــائــــلــــة: (
ينـقـصـنـا واحد خالل

اصالة

…eOL²   öH×Ð ≤∞±π ÂUŽ ÊuK³I² ¹ ÊuÐdD

ستار سعد

نوال الزغبي

هندس اليسا وماجد ا


