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ـســرح الــتــجــريـبي احـتــفى مــنــتــدى ا
ـــســــارح في دائـــرة الـــتــــابع لــــقـــسـم ا
ـسـرح بـاخملـرج والـكـاتب الـسـيــنـمـا وا
ــســرحـي  كــاظم الـــنــصــار وتـــضــمن ا
احلــفـل الــذي اقـــيم مـــســـاء اخلــمـــيس
ــــاضـي تــــوقـــيـع كــــتــــاب الــــنــــصـــار ا
ـقراطـيـة بكـعب عـال وجاء االحـتـفاء د
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كــــفــــوري مــــا زال يــــتــــابع جــــوالته
الغـنـائيـة في لـبنـان والـعالم الـعربي
والــعــالـم في جــدول أعــمــال مــزدحم

باحلفالت.
عــلى صـعـيــد آخـر طــمـأنت الـفــنـانـة
الـلــبـنـانـيـة إلـيـسـا جــمـيع مـحـبـيـهـا
ومـتـابــعـيـهـا عــلى مـواقع الـتـواصل
اإلجتـماعي عـلى صـحتـها وذلك بـعد
اجرائها مـؤخراً لعملـية جراحية في
يدها في بـلجـيكا واشـارت الى انها
بـخـير وتـكـون سـعـيدة عـنـدمـا تـقرأ
رسـائـل مـتـابـعــيـهـا وكـتــبت إلـيـسـا
الــتـــالي (صـــبـــاح اخلـــيــر لـــلـــنــاس
اجلــمـيـلــة. أنـا بـخــيـر وأشــتـاق لـكم
جميعا. لكن قراءة رسائلكم جتعلني
أشـعــر بـتـحـسن كـبــيـر. أنـا مـحـاطـة

بأفضل الناس في العالم).
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أطلّ  مـؤخـر الـفــنـان الـلـبـنـاني وائل
كـفـوري عـلى جـمـهـوره إلحـيـاء حـفل
ــركب في اجلــمــيــرة حــيث وصل بــا
الـى احلـــفل حــــيث تـــهـــافـت عـــلـــيه
الـصــحـافـيـون عــلى الـشـاطىء ألخـذ
ـــقــــابالت مـــنـه بـــعــــد غـــيــــابه عن ا
الـــتــصــريــحــات اإلعـالمــيــة مــؤخــراً
وانـــشـــغــالـه بــحـــفالتـه. وقــد فـــاجــأ
الـكــفـوري جـمــهـوره حلــظـة اعـتالئه
ـسـرح بـلـوك كـاجوال لـم يسـبق أن ا
اعـــتــمـــده في إطالالته فـي احلــفالت
حـــيـث كـــان دائــــمـــا يــــحـــافـظ عـــلى
اإلطالالت الــرسـمـيـة بــالـبـذلــة. لـكـنه
رة أن يـكـسـر الـتـقـلـيد اخـتـار هـذه ا
ويـطلّ عـلى جـمـهـوره بـلـوك شـبـابي
وعـــصــري. يـــذكـــر أن الــفـــنــان وائل
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صرية دنيا سمير غا أن قررت الفنانة ا
تـعيد جتربتهـا في مسلسل لهفة من خالل
مـسـلسـلـهـا اجلـديـد الذي لم تـسـتـقـر على
اســمه بـــعــد وذلك مـن خالل اإلســتـــعــانــة
بــضــيــوف شــرف فـي احلــلــقــات عــلى أن
ـشـاركـة األسـاسـيـة لـعـمـرو وهـبـة تـكـون ا
وشــيـمــاء سـيف وبــيـومي فــؤاد ولم حتـدد
بـعد األسـماء الـتي تسـتعـ بهـا كضـيوف
شـرف حـيث ظـهر مـعـهـا في لـهفـة الـعـديد
من الـنـجوم مـثل مـحمـد حـماقي ومـحـمود
الـعسـيـلي وحقق الـعمل
وقـــتــهـــا جنــاحــا

كبيرا .
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ـــفــكــر الـــعــراقي  الــبـــاحث وا
غــادر بـــغــداد الى اربـــيل امس
االثـنــ وألــقى مــحــاضـرة  في
مـنطقـة عينـكاوا  وكان شـعبان
قــد الــقـى مــحــاضــرة في مــقــر
احتـاد احلـقـوقــ الـعـراقـيـــــ
ـعـنـيـ عن قـضـايـا حـقـوق االنـسان امـام حـشـد من ا

والال عنف .
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ـمـثل الـعـراقي  تـلـقى الـتـعـازي من االوسـاط الـفـنـية ا
والـثـقـافـيـة لـوفـاة ابن شـقـيـقه رحـيم عـبـاس فـي حادث

مؤسف في بغداد .
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عـازف الــعـود الـســوري  اقـام امـــــــسـيـة مــوسـيــقـيـة
بعـنوان آلتان تغـنيان وضيـفتها دار الكـتب الوطنية في

حلب .
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وكـــــــــيل وزارة الــصــحـــة الــعــراقي  ضــيــفه احتــاد
االدبــاء لــلــحــديث عن وعي اجملــتــمــعــات وعــلى قــاعــة

اجلواهري .
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الفـنـان الرائـد الـسـوري  يدخل اسـتـديوهـات الـدراما
فـي دمــشق لـــتــصــويـــر عــدد من االعـــمــال الـــدرامــيــة

استعدادا لشهر رمضان القادم.
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ـاضي. وكانت نيـويورك مـساء اجلـمعة ا
أجنــلــيــنــا بــرفــقــة  5 من أوالدهــا حــيث
توجـهوا لـتـناول الـعشـاء وهم باكس 15
عاماً وزاهارا 13 عاماً وشيلوه 12 عاماً
وفيفـي ونوكس الـبالغـ من العمر 10
سنوات. وكانت أجنـلينا قـد رافقت إبنها
مـادوكس الـبـالغ من الـعـمر 17 عامـاً إلى
جــولــة في جــامــعــة نــيــويــورك مــتــألــقـة
ـــعــطف طــويـل من لــورنت. أجنـــلــيــنــا
حتــرص عــلى مـــتــابــعــة دراســـة إبــنــهــا
مادوكس الذي تبـنته ح كـان بعمر الـ7
أشــهــر عـام 2002 وهــو من كـامــبــوديـا.
ومـادوكس هـو أول ولـد تـبـنـته أجنـلـيـنـا

وقد ولد فــــــــــي 8 مايو 2001. 
وكان يعيش في إحدى دور رعاية األيتام
في بـاتـامـبانـغ وتقـدمت أجنـلـيـنـا بـطلب
لتبـني هذا الطـفل بعد زيارتـها لكـمبوديا
في عـــام 2001 وأثـــنــــاء عــــمــــلــــهــــا في
ـتـحدة لـشؤون ـفوضـيـة العـليـا لأل ا ا
الالجـئـ وتـصـويـرهـا سـلـسـلـة لتـومب
رايـدر. وحـصـلت عـلى قـرار الـتـبـني بـعـد

طالقها من بيلي بوب ثورنتون.
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صـورين الفـوتغـرافي جتمع عـدد من ا
ـيـة اجنـلـيـنـا جولي حـول الـنـجـمة الـعـا
ـية أجنلينا اللتقاط  صوراً للـنجمة العا
جـولي الـبـالـغـة من الـعـمـر 43 عامـاً في
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مــوقع  الــكـتــروني إلى أنــهــا أجـرت
الـعـمـلـيـة في شــــهـر تـشريـن الثـاني

عام 2017.
ـوقع عن مـصـدر وبـحـسب مـا نــقل ا

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  —وكــــاالت -
ـية ـواقع الـعـا حتـدثت الـعديـد من ا
ـيـة مـاريا ـغـنيـة الـعـا عن خـضـوع ا
كـاري لـعـملـيـة تـكـمـيم مـعـدة وأشار
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ـصـري تـامـر حـسني اطـلق الـفنـان ا
حتـدياً جـديـداً عبـر حـسـابه اخلاص
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
اإلجـــتـــــــــــمـــاعي من خـالل تـــأديــة
إحـدى الرقـصـات الصـعـبـة على وقع
أنـــــغـــــام أغـــــنــــــــــــــــيـــــته "أنـــــا وال
عـارف"نـــــــــشر تـامـرحـسـني فـيـديو
عـبـر خـاصـيـة القـصص عـلى مـواقع

ا عـانت كاري مقـرّب مـنهـا بأنّه لـطـا
من مـــــشـــــاكل مـع وزنـــــهـــــا ســــواء
بالزّيـادة أو النّقصـان فعنـدما تكون
ـشــروعٍ جــديــد تُــصـاب تــتــحــضّــر 
بالقلق وتتـبع حمية صارمـة لتخسر
شروع الوزن الزّائد وبعـد انتهاء ا
تــعــود لــعــاداتــهـــا الــغــذائــيــة غــيــر
ُـــتــــوازنـــة فــــتــــكـــسـب الـــوزن من ا
جديد.وظهرت كاري بأجدد إطاللتها
حـــيـث شـــاركـت اجلــــمـــهــــور عــــبـــر
صفـحتـهـا اخلاصـة على أحـد مواقع
الــتـــواصل اإلجــتــمـــاعي صــورة من
حــفـلــهـا األخـيــر الـذي أقــامـته لــيـلـة

اضية في الس فيغاس. اخلميس ا
وكـان الفتـاً الـرشاقـة الـتي بـدت على
جـــســمـــهــا وعــلّـــقت عــلـى الــصــورة
بالـقـول:(حفل عـودة الـفراشـة الـليـلة
فـي قــصــر الــقــيــصــر.. ال أســتــطــيع
االنــتــظــار أكــثــر لــرؤيــتــكم فـي آخـر
عرض من هذه الـدّورة. حفـلي القادم
ســـيــــكــــون مع انــــطالقــــة جـــولــــتي

ية). العا

الــتـــواصل اإلجــتـــــــــمـــاعي لــثالثــة
شباب يـؤدون رقصة غـريبة وصـعبة
عـلـى أغـنـيــة "أنـا وال عــارف" والـتي
ســـبق أن أصـــدرهــا ضـــمن ألـــبــومه
السـابق "بـنت اإليه" مـنـذ حوالي 12

عاما.
وعـلق تامـر حـسـني قـائالً: "حد ركب
الـــرقــصــة دى عـــلى أغــنـــيــة أنــا وال
عــــارف.. وبـــصـــراحـــة اليـــقـــة أوى..
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وزير الـثـقـافـة ووزيـر الـشـبـاب االردني افـتـتح مـؤخرا
النـدوة احلواريـة بعـنوان  حوار األجـيال والـتي نظـمها
مــنــتــدى الــرواد الـكــبــار بــالــتــعــاون مع مــلــتــقى بــنـاة

ستقبل.  ا

الفـنانة التشـكيليـة السورية . افـتتحت معـرضها الفني
ـقـر فرع األول الـذي يـتـضمن 75 لـوحة وعـمال فـنـيا 

احتاد الفنان التشكيلي بالسويداء.

سرحي العـراقي  يواصل عرض مـسرحيته اخملـرج ا
ـسـرح الـوطني الـكـومـيـديـة ثـلثـ الـولـد عـلى خـشـبـة ا

ببغداد.

تــشـعـر بــالـتـوتــر بـسـبـب عالقـتك مع احلــبـيب. حـاول
التقرب منه لتنال اعجابه.
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ـنافـسة في مـجـال عمـلك وحتاول تـواجه الكـثيـر من ا
أن تتخطاها. رقم احلظ 2.
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حتـدث بـعض التـغيـرات في مجـال عمـلك على أمل أن
تكون نحو األفضل.
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تواجـه الكـثـيـر من ضـغوطـات الـعـمل حـاول أن تـطلب
ساعدة .يوم السعد الثالثاء. ا
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ـمـيـزين في مـجـال حتـظى بـلــقـاء بـعض األشـخـاص ا
عملك.يوم السعد االربعاء.
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ــفــاجــأة رومـانــســيــة لـلــحــبــيب. وال تــرتـبط حتــضـر 
بعالقات تدرك أنك لن تستمر بها.

”uI «

تــبـــادل األفــكــار مـع احلــبــيب وال تـــنــفـــرد بــقــراراتك
لنفسك.يوم السعد السبت .
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ـنـعـشـة والـسـارة الـتى تـصـلك الـكـثـيـر من األخــبـار ا
تسمعها اليوم في مجال عملك .

Íb'«

تـعـيش أجــواء مـسـتـقـره في الـعـمـل بـعـد فـتـرة مـلـيـئـة
. بالضغوطات .يوم السعد االثن

bÝô«

تــســاورك بــعض الـــشــكــوك في عــمـــلك حــول بــعض
القرارات وحتاول أن جتد لها حلول .

Ë«b «

ابـحث عن اشيـاء مـشتـركة تـقوم بـها مع احلـبيب و ال
تتصرف بعدوانية جتاهه.

¡«—cF «

ــتــطـــفــلــ الــتــدخل في حــيــاتك ال تــســمح لــبــعض ا
العاطفية.يوم السعد اخلميس.

 u(«
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نـاسب الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكل اعــد تـــرتــيــبــهــا

ــفــقــودة: واكــتــشف الــكـــلــمــة ا

(مدينة لبنانية):

عـــــــواصف  –هالل  –دعــــــوة-

طــــــروب  –اســــــواق  –خــــــد –

العـمال  –لـيال  –ارياف  –خـلد

 –كاري  –صليل  –جد.

الذي افتتحته مديـر عام دائرة السينما
ـــســـرح اقــــبـــال نـــعـــيـم وحـــضـــرته وا
وهو يـة  شخـصـيات مـسرحـية واكـاد
ـسـرح لـلـعام ضـمن فـعـالـيـات منـتـدى ا
احلـالي حـيـث تـكـر رمـوز الـعـراق من
ــتــمــيــزين في ــبــدعــ والـفــنــانــ ا ا
صـالـونه الـثقـافي . قـدم اجلـلـسـة مـدير
ـسرح الـكـاتب والـناقـد  سـعد مـنتـدى ا

عـــــزيـــــز عـــــبـــــد الـــــصـــــاحـب. وكـــــاظم
ــســرحي الــنــصــارالـــكــاتب واخملـــرج ا
ـسـرحـيـة احملـتـرف هــو احـد االسـمـاء ا
ـثـيـرة لــلـجـدل الـفـني واجلـمـالي وعن ا
وقع كـتـابه ديـقراطـيـة بـكـعب عـال قـال 
ــسـرح الــرسـمي ( دائــرة الــسـيــنـمــا وا
الكتاب هو يوميات عن احلياة العراقية
مـكـتــوبـة بــطـريــقـة ســاخـرة وتـتــضـمن
ـــا يــجـــري مـن حتــوالت مـــشــاهـــداتـي 
اجتـماعيـة بطـيئة وغـيرهـا.وهي امتداد
سـرح كـتـابـة واخـراجا لـتـجـربتي فـي ا
في تـاشـير الـقـضايـا الـعراقـيـة بطـريـقة

كوميدية ).
 وكــتب اخملــرج كـاظم الــنـصــار مـقــدمـة
لكتابه يقـول فيها ( بفـرح غامر استقبل
يـــومــيـــا ردود افـــعـــال رائــعـــة وعـــذبــة
ومتـفاعـلة جلـهة اصـداري الكـتاب الذي
نـــوهت عـــنه فـي اكـــثــر مـن مـــنـــاســـبــة
...اخــــرهــــا صــــديق مــــثــــقـف واعالمي
سـيـتـولـى بـخـبـرته اخـراج الـكـتـاب الى
الـــنــور وهــو فــرح مــضــاعف ان يــكــون
الـــكــتـــاب فـي حـــضن الـــقـــار ) وهــذه
اضـاءة لـلـكـتـاب كـمـقـدمـة  : هـذا شـبـاك
قــريب من الــشــارع اطل من خاللـه عـلى

بـنـغالدش والـضـرائب واحملـروقـات في
تنزانيا واللجوء للحبشة بسبب اغاني
حــسـ غــزال واسـتــخـراج الــسـمك من
بـحــر ايـجــة . كـمــا يــتـبــرا الـكــتـاب من
الــشـخـصــنـة ويــحـاول رصـد الــظـاهـرة
عـنـدمـا تـتـكـرس مـثل الـعـنف والـهـجـرة
واالقـــــصــــاء الـــــســــيـــــاسي واالرهــــاب
والـتـحــول اجملـتـمـعي والـنـظـر بـاجتـاه
االنساق التي تنبع منها هذه الظواهر.
وشـــهـــد االحـــتـــفـــال تـــقـــد كـــلـــمـــات
وشهادات وباقات من الـورود للمحتفى
به شـــارك فـــيـــهـــا عـــددمـن الـــفـــنـــانــ
ـيـ الفـنـان هـيـثم عـبـد الزاق واالكـاد
وحــسـ عــلي هـارف وآخــرون وقـدمت
نقـابـة الفـنانـ وزارة الـنفط بـاقات من
ـلـونــة .  يـشـار الى ان الــفـنـان الــورد ا
كــاظم الــنـصــار كـان قــد وقع كــتـابه في
معرض بـغداد الـدولي للكـتاب في حفل

رعاه نـائب رئيس الـوزراء وزير
الــنـفط ثــامـر الــغـضــبـان
وعـــــدد كـــــبــــــيـــــر من
ـهـتــمـ بـالـشـان ا
الــــــــثــــــــقـــــــــافي

العراقي. 

طــبـيـعـة الــتـحـوالت الــتي جتـري بـبطء
للـواقع الـعراقي مـاضـيا وحـاضرا ومن
خالله ايــــضــــا عــــلى بــــعـض حتـــوالت
الـشــرق االوسط بـربــيـعه وخــريـفه ..ان
دون الذي يطل من خالل هـذه النافذة ا
اليــتـوهم انه يــقـدم حــلـوال والنــظـريـات
مجتـمعيـة ..انه باالحرى يـرصد ويتالم
ويتفاعل ويبكي ويصرخ واحيانا يلطم
...هـو يرصـد الـلـهفـة والـفراق والـغـربة
س وحـرارة االسـفـلت ورنـة الهـاتف وا
كــــول واالربي جي 7وســـــرعــــة ســــائق
االسـعـاف وعـطـر صـوفـيـا لـورين ..كـمـا
يرصد االصوات في سوق هرج وتفاعل
الـبـعـشـيـقـة في راس الـعـاشق واهـمـيـة
الـسفن اب بـعـد الـسفـر واحـمر الـشـفاه
عـــلى الـــصــبـــيـــات والــتـــاتـــو والــفـــلــر
ــســكـارة والــكـامــيـرا اخلــفـيــة وامـة وا
الــــثــــقـــلــــ وســــيـــكــــارة الــــروث مـــان
...والــعــبـوة الالصــقــة وحـدث فـي مـثل
ذلك الــــيـــوم ..كــــمـــا يــــرصـــد حتـــوالت
السامسونك واالي فون وحتوالت غادة
عـبـد الـرازق االدائــيـة وكـذلك مـاتـنـتـجه
هــولـيــود من افالم عن الــشـرق االوسط
ورقـة الـيـسـا ...وازمـة الـبايـسـكالت في
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صرية ليـلى علوي ضيفة مثلـة ا تـشارك ا
شــرف في مــســلــسل كــارمن لــلــمــمــثــلــة

صرية ريهام حجاج.  ا
وبــدأت عــلــوي تــصــويـــر مــشــاهــدهــا في
ــاضي في ديــكـور ــسـلــسل االســبــوع ا ا
ـشاهد أحـد الفنـادق في الهـرم وجمعت ا
بـيـنـهـا وبـ ريـهـام حـجـاج وبـعض أبـطال

سلسل. ا
ـسـلسل يـنتـمي لـنوعـية أعـمال  يـذكر أن ا
الـ 60حــلــقــة من تـــألــيف خــالــد حــمــام
إخـراج حسـ شـوكت ومن بطـولة ريـهام
حــجـاج مــحــمـد كــيالني والء الــشـريف
شـيــرين نــور مـحــمــود عـمــر الـشــنـاوي
مـحــمــد عـلي رزق هــاجــر أحـمــد كـاتــيـا
مـحـمود عـبـير مـنـيـر أحمـد حالوة لـيلى

عز العرب وغيرهم.

وائل كفورياليسا

{ بـــاريس  —وكـــاالت -  زارت مـــلـــكـــة
جمال فـرنسـا السابـقة وعـارضة األزياء
و مــقــدمـــــــة الـــبــرامج الــتــلـــفــزيــونــيــة
الـفـرنــســــيـة راشــيل لـوغــران تـرابـاني
مـديـنـة مـراكش قـبل أيـام لـقـضـاء عـطـلة

خاصة.
شاركت راشيل لوغـران تراباني معـجبيها
عـبــر حــســابـهــا اخلــاص عــلى أحــد مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي مـجـمـوعـة من الـصـور
اخلـاصـة بـهــا الـتـقــطـتـهـا في عــدّة مـنـاطق من

دينة احلمراء. ا
وجـاءت زيـارة مـلــكـة جـمـال فــرنـسـا عـام 2007
جـاءت مـبــاشـرة بـعـد انــفـصـالــهـا عن "بـيــنـجـامـان

نتخب الفرنسي لكرة القدم. بافار" مدافع ا
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ــمـثــلـة الــسـوريــة جـيــمـا دريـوسـي في تـصــريـحـات كــشـفت ا
صـحـفـيـة أنـهـا قـررت الـعـودة إلى األضـواء بـعـدمـا غـابت 19
عامـاً بسبب سفرها خارج سوريا مشيرة إلى أنها ستشارك
في مـسـلــسل كـرم مـنـجل الـذي يـصـور حـالـيـاً في الالذقـيـة.
ـمـثل الـسوري شـاركـة في مـسـلسالت ا وإشـتـهـرت جيـمـا بـا
دريـد حلـام وجـسـدت دور ابـنـته أمل الـضـائـعـة الـتي يـجـدها
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بــعـــد عــشـــرين عـــامــاً بـــســبـب دخــوله
الـســجن في مـســلــــــسـل عـودة غـوار
عــام 1999 كــمـــا شــاركت مـــعه في
أحالم أبـــو الــهـــنــا وعـــائــلـــتي وأنــا.
وبــــــدأت الـــــــعــــــمل فـي اإلعالنــــــات
الـتـجـاريـة قـبل أن يـسـحـبـهـا حلام

إلى الدراما.

ـكن نعـملـها وبجـد حركـة صعـبة و
حتدى. واللى هيـعرف يعمـلها يكتب

أنا بقى عارف".
من جهة أخرى يحتفل تامر حسني
بـتـصدر كـلـيب "نـاسـيـني لـيه"على
قائمـة أفضل األغنـيات في مصر
ـــدة  7أيــام عـــلى يـــوتـــيـــوب 
مـتــواصـلــة وذلك مـنــذ طـرحه

اضي في 16 شباط ا


