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لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - تـــعـــتــزم
النجمة أديل حتضير احتفال لصديقتها
الـنــجــمـة جــيــنــــيــفــر لـورانـس احـتــفـاالً
بـخــطـوبــة األخـيــرة عـلى حــبـيــبـهــا كـوك
ماروني وفق ما كشفته صحيفة ذا صن
البـريـطانـية نـقالً عن مـصـادر مقـربة من

اديل.
وسيكون احلفل اجلديد الذي حتضر له
أديل إلسـعـاد صـديـقــتـهـا أضـخم عـلى
مـسـتـوى احلاضـريـن والـتنـظـيـم لتـمـنح
جـيــنـفــر لـورانـس حـفل اخلــطـوبــة الـذي

يليق بها.
وقـالت الــصــحـيــفــة أن أديل سـبق وأن
احتـفـلت بـخـطبـة جـيـنـفر عـلى صـديـقـها
غيـر أن احلـفل لم يـحظ بـاالهـتـمـام التي
كــانت تــطــمح له جــيــــــــــنــيــفــر وشــهـد
ـدعـوين كـونه أقيم ضعـفـاً في حـضور ا
بــــــــأحــــــــد احلــــــــانـــــــات
اخملصصة للـمثلي

جنسيا.

خبر منسوخ نصا التسألو ا عن زمنه سيتكرر:
(وزارة اخلـارجيـة األمريـكيـة تأمـر مـوظفي احلـكومـة غيـر الضـروري
ـاني ـكن. فـيـمـا أعـلن اجلـيش األ ـغـادرة الـعـراق في أسـرع وقت 
تعـليق عـمليـات التـدريب العـسكري في الـعراق بـسبب تصـاعد الـتوتر

نطقة). في ا
 في حـالـة اي نـزاع مـحـتـمل سـيـنجـو غـيـر االسـاسـيـ  ويـبـقون  في
ـوظفون ر بـها  ا حالـة  ترقب عن بـعد  تـلك االيام الـعصـيبة   الـتي 
ا تـغادر زوجة غـير اسـاسية  كـموظفـة  لزوج على الضـروريون ; ور

رأس بعثة بالده .
 عـلـى زمـا نـنـا  كـان هـنـاك مـبـدأ تـرشـيق الـدولـة في  ايـام (احلـصـار

الظالم على قطرنا ) بفعل ضغط النفقات .. 
لـم يـكن أي واحــد مـنــا يـظن إنه غــيـر أســاسي .. في قــواطع اجلـيش
الـشـعــبي يـخـشى مـدرسـو الـرسم والـريـاضـة ان يـسـاقـوا الى أمـاكن
تدور احلـرب عـلى مشـارفهـا ..  في ح يـنعم االسـاسيـون من حمـلة
الـبـكـالــــــــــــوريـوس في الـتـخـصـصـات الـنـادرة بـالـسالمـة الـعـامة -

التامة !
في عمان وكذلك في بغداد مطـاعم بعدة طوابق مظلله  –مزججه فيها
تـؤخـذ سيـارتك  لـتـودع في مـكـان آمن ; ثم تـقودك مـهـرة فـارعة وهي
بـاسـمـة الى مـكـان جـلـوسك ثم تـنـحـني تـاركـة وراءهـا عـطـرا فـرنـسي

الرن ..
.. في حــالـة إنــهـيـار احملـل يـشـطب هـؤالء مــوظـفـون غــيـر أســاسـسـ

مصيرهم بدم أبرد من كأس العصير  (اجملرش)..
 في البـنــــــوك الكـبرى في الـــــــبلدان أآلمـنة  يـجرد ( السـكيورتي )
من سالحه فـهـو  (حديــــــدة عــــن الـشــــــــيـطـان) في حال الـسـطو
ـسدس ـوظــــــفون  ـيـة  يهـدد فيه ا من مـقـــــــنع بـجـواريــــــب حر

مائي !
 في  شــارع اجلــارديــنــز   بــعـمــان  حــيث اقــيـم   تـلــقــاني  شــخص

(مدبدب ) بالبشر .. قال هل عرفتني ?  
قطعا ال ... 

قــال : انــا كــنت الــدب الـــذي يالعب الــصــغــار الــذين يــأتــون بــرفــقــة
فضل .. يـشير بحزن وسيقى  في مـطعمك ا أصحابك  على ايـقاع ا
طفـأ االنوار .. احملل معـروض للبيع طـعم ا الى  يافطـة  معلـقة فوق ا

لعدم التفرغ !
يزة? ذات مرة سألني صاحب برنامج الطريق : هل  تركت بصمة 
 دون تردد : كلـما ضغـطت  على جهـاز البصمـة  أسمع صوتـا ناعما

(جرب مرة اخرى).
اكـنة   تعـلم اال تـعتـقد انك الـدشـلي الذي التـدورا

من دونك ..
ا والقول فيك سليم ..  تعش سا
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رئـيس قـسم الــفـلـسـفـة في اجلـامـعـة األردنـيـة ضـيـفـته
ـقاربة حـاضرة حول ا اجلمـعية الـفلسـفية في عـمان 

الفلسفية للعنف حتت عنوان (العنف فلسفيا).
włUH)« …œU³Ž dO¼“

ـرور الــعـراقـي قـرر وزيــر الـداخــلــيـة يــاسـ ضـابـط ا
ـرور بغـداد خلـفا لـلواء اليـاسري تـعيـيـنه مديـرا عامـا 
ـديـر عـام الـدفـاع عـامـر الــعـزاوي الـذي عـ مـعـاونــا 

دني. ا
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اخملرج الـسـوري بدأ بـتـصـوير فـيـلـمه اجلـديد بـعـنوان
ـؤسـسة الـعـامة (اإلفطـار األخـير) مـن تألـيـفه وإنتـاج ا

نعم عمايري وكندا حنا. للسينما وبطولة عبد ا
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 tO d² « w  Î«dł√ اخلـاصــة الـتي تـأسـست في سـان
هوزيه في عام  )2015إن جاي زي
دخل مـعــهـا شــراكـة طــويـلــة األمـد
ســــيــــركـــز فــــيـــهــــا عــــلى االجتـــاه
ــــــــــبـــــــــدع الــــــــــتــــــــــوســــــــــعـي وا
لــلـشــركــة).وأضــافت في بــيـان( أن
مغني الراب الذي سيكون منصبه
الـرسـمي لـديـهــا هـو كـبـيـر خـبـراء
الـعالمـة الـتـجـاريـة سـيـزيـد أيـضا
ــتــعــلـقــة بــالــعــدالـة مـن جـهــوده ا
االجتماعـية من خالل زيادة تدريب
الـــســــجــــنـــاء الــــســـابــــقــــ عـــلى
الوظـائف).وقال جـاي زي في بيان
(نـريد الـقيام بـأمر رائـع ونستـمتع
فـي نــــــــفـس الــــــــوقت ونــــــــقــــــــدم
اخلـيـر).وسـاعـد جـاي زي في وقت
ســـابـق من الــــعــــام في تــــأســــيس
جـماعـة معـنـية بـالعـدالة اجلـنائـية
تــدعى (حتـــالف اإلصالح) بـــهــدف
ـــســاعـــدة عــلـى إخــراج مـــلــيــون ا
أمـــــريــــكـي من الـــــســــجـــــون خالل
ـقبـلـة بإطالق الـسـنوات اخلـمس ا

{ لــــوس اجنــــلــــوس - وكـــاالت -
ـلـيارديـر جاي دخل مـغنـي الراب ا
زي صــنــاعــة الــقــنب الــتـي تــنــمـو
بـــشـــكل ســـريع حـــيث ســـيـــتـــولى
مـنـصـبـا في شـركـة كـالـيـفـا بـوالية
كــالـيـفــورنـيــا األمـريـكــيـة بــصـفـته
خبيرا اسـتراتيجيـا.وقالت الشركة

ســـراح مـــشــروط أو مـع وضــعـــهم
راقبة. حتت ا

ويبلغ جاي زي من العمر  49عاما
ـغـنيـة الـشهـيرة وهـو مـتزوج من ا
بـيونـسيه ووصـفته مـجلـة فوربس
في زيــــران بـــأنه أول مـن يـــصـــبح
مـلـيـارديـرا من جنـوم الـهـيب هوب
البس بـــفــضل االســـتـــثــمـــار في ا
والـشــمـبــانـيـا وخــدمـة أوبــر لـنـقل
الــركـــاب ومن خالل شـــركــته (روك
نـــيـــشن) لـــلـــتـــرفـــيـه.وهـــو أحــدث
شـخـصـيـة شـهـيـرة تـنـضم لـقـطـاع
اريجـوانا مع التـوسع في إباحة ا
اسـتخـدامـها لألغـراض التـرفـيهـية
لــــيـــــشــــمل  11واليــــة بــــيـــــنــــهــــا
كاليفورنيـا.فقد امتلك مغني الراب
ســنـــوب دوج عالمــة جتـــاريــة هي
(لـــيـــفس بـــاي ســـنــوب) ودشـــنت
ــمــثــلــة ووبي جــولــدبــرج خــطــا ا
ـاريــجــوانــا الـطــبــيـة ـنــتــجــات ا
ـصاحـبة اخملـصـصة لـلتـقـلصـات ا

للطمث.

وعـاد وست زوج كيم كـارداشـيان
إلى الـــقــائـــمـــة بــعـــد غـــيــاب أربع
سـنـوات. وتـفيـد تـقـديـرات فوربس
أن مــكــاســبه بــلــغت  150مــلــيـون
دوالر قبل الضرائب وهو ما يعود
في أغــــلــــبه إلى خــــطـه لألحــــذيـــة
ـركـز الـريــاضـيـة يـيــزي لـيـحــتل ا
الثـالث. وحلت كـيم كارداشـيان في

رتبة 26 بالقائمة. ا
وكــــســــبت س{ويــــفت بــــدعم من
جـــولــتــهـــا وألــبـــومــهــا في 2018
ربـيـوتـيـشن مـا يـقـدر بـنـحـو 185
ــرتــبـة مــلــيــون دوالر لــتــحل فـي ا

األولى. 
وتصدرت جنمة الـبوب البالغة من
العـمر  29عامـا القـائمة في 2016
أيــضــا بـعــد جـولــتــهـا وألــبـومــهـا

األعلى مبيعا 1989.
وحـــلت جـــيــنــر (21 عـــامــا) وهي

أخت غــيـر شــقــيـقــة لــكـيم وكــلـوي
ـركـز وكــورتـني كــارداشـيــان في ا
الـثـاني بـعد تـقـديـرات بـتـحـقـيـقـها
 170مليون دوالر بفضل شركتها
ــتـخـصـصــة في طالء الـشـفـاه ا
ومــســتــحـضــرات الــتــجــمـيل
والتي تعمل عبر اإلنترنت

وحـــقــــقـت رواجـــا
كبيرا.

ليس اليوم هو الوقت احلرج. انطلق بعملك وستتضح
 . احلقائق الحقاً

qL(«

ستقبل .يوم اضي يكون عقبة امام ا  ال تدع ا
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

بدالً من أن تـنـشغل بـالنـقد الـبـنّاء قم بـقفـزة نوعـية و
انظرإلى النتائج اإليجابية.
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الشريك يـساعدك في اتـخاذ قرار مهم .اخـتر طريقك
وانطلق به. 

»dIF «

احلـبيب يـطـلب منك بـعض االمـور حاول ان تـقوم بـها
.رقم احلظ .2

¡«“u'«

سـتـحـرز تــقـدّمـاً إيـجـابــيـاً في الـطـريق إلى ال تـتـردد 
األمام.يوم السعد السبت.

”uI «

إنـتـبه إلى خالفات في الـشـراكة  لـكن ترقّب الـفرص
أيضاً. رقم احلظ .9

ÊUÞd «

شـركائك فـي العـمل سيـدعونـك الى قيـادتهم ال تـتردد
.يوم السعد االحد.

Íb'«

. حتـتــاج إلى بـعض الـتـوازن لـكـنك جتـد ذلك صـعـبـاً
رقم احلظ.4

bÝô«

ـهامك كن واثـقا مـن انك ستـكون قادرا عـلى الـقيام 
اجلديد .

Ë«b «

ة وراء ظهرك .يوم  حتتاج لرمي بعض األمور القد
السعد االربعاء.

¡«—cF «

 ضع في حسبانك أن احلياة تعطي ح ال تتوقع
ذلك.رقم احلظ .6
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اشـطب مـرادف الـكـلـمـات ادناه
ــخــتــلف ولك حــريــة الــتــنـــقل 
ـــــكـن شـــــطب االجتـــــاهـــــات و
احلرف اكـثـر من مرة لـتـحصل

طلوبة: على الكلمة ا
 qOM « dN½ vKŽ bÝ

ابــــوفـــراس احلــــمــــداني –ابـــو
مــــــوسى االشــــــعــــــري  –ابـــــو
العتاهية  –ابوالفرج  –ابو بكر
عزت  –ابو العالء  –ابو الهول
 –ابـــــو تـــــمــــام  –االخــــطل –
ارســطـو  –اسـوان  –انـداد –
افـعال  –اسـماء  –احـسان –

ام  –انذار  –اغماء  –امل.

ـية االردنـية احـتفت بهـا جمـعيـة احتاد الـكتاب االكاد
واألدباء في عـمان بامسية لتوقيع كتابها (رؤية محمود

طه التجديدية في اإلسالم).

رئــيس جــمـعــيــة الــتــشـكــيــلــيـ الــعــراقــيـ اعــلن عن
ي) االستـعـداد القامـة معـرض بعـنـوان (بابل تـراث عا

ي. ناسبة ادراجها ضمن الئحة التراث العا

مـثلـة السـورية  وقـعت عقـود مشـاركتـها بـأحد أدوار ا
ـسلـسل (حـارس القـدس) لـلكـاتب حسن م. البـطـولة 

يوسف واخملرج باسل اخلطيب .

وزيـــر الــنــفط الـــعــراقي األســبق
يـصدر له قريــــــبا كتاب بعنوان
(ثـروة الــعـراق بـ االنــــــــغالق
واالنـطالق - قانون شـركة النفط
الــوطــنــيــة  2003-2018) عن
دار الــعـارف لــلـمــطـبــوعـات والــعـلــمـ لـلــنـشــر ضـمن

سلسلة دراسات معهد العلم للدراسات العليا.
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ي الـعراقي تـلقى تـعازي الـتدريـسيـ بجـامعة االكاد
بغـداد بوفـاة ابنـة عمه زوجـة ابن عمه.واقـيمت الـفاحتة
عـلى روحــهـا الـطــاهـرة في مـنــطـقـة الـبــاويـة في طـريق

واساة له. بعقوية.و(الزمان) تقدم العزاء وا

خوليو اغليسياس
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{ لــــوس اجنــــلــــوس - وكـــاالت -
ـغـنـيــة تـيـلـور سـويـفت تـصـدرت ا
قـــائـــمــة األعـــلى أجـــرا في مـــجــال
ــاضي لــكن الــتـــرفــيه األربــعـــاء ا
بـفارق ضـئـيل عن اثـن من عـائـلة
كارداشيان: جنمـة تلفزيون الواقع
الــتي أصـبــحت فــيـمــا بـعــد رائـدة
صـنـاعـة مـسـتـحـضـرات الـتـجـمـيل
كـايـلي جـيـنـر ومـغـني الـراب كـاني
وست.وضمت أيضا قائمة فوربس
 100السنوية للمشاهير جنوم

الكرة لـيونيل مـيسي وكريسـتيانو
رونـــالــدو ونــيــمـــار بــ الــعــشــرة
غني األوائل جنبـا إلى جنب مع ا
وكـــاتب األغـــاني الـــبـــريــطـــاني إد
شيـران وفـريق السـوفت روك الذي
شُـكل في السـبعـينـيات ذي إيـجلز
والـــذي بــــدأ جــــولــــة جـــديــــدة في

.2018

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - الغت
مـغـنـيـة الـراب نـيـكي مـيـنـاج حـفـلـها
الغـنائي الـذي كان مـقررا في مـدينة
جـدة الـســعـوديـة األسـبـوع اجلـاري
ـرأة مــعـلــنـة مــسـانــدتـهــا حلـقــوق ا

 . ثلي وا
ـــغــنــيـــة األمــريـــكــيــة وكـــان إعالن ا
ي مشاركتها في مـهرجان جدة العا
قــد أثـار غــضب نــشـطــاء حــقـوقــيـ
يــعـــتـــرضـــون عـــلى ســـجـل حـــقــوق
اإلنـسـان في الـسـعـوديـة وفـقـا لـلـبي
بي سي. كما طرح الـبعض تساؤالت
ـغــنـيـة تــشـتـهـر بــشـأن إقـامــة حـفل 
البــســهــا الــكــاشــفــة وكــلــمــاتــهـا

اجلريئة داخل بلد محافظ. 
وقالت مـيـناج في بـيـان رسمي (بـعد
تـفـكـيـر دقـيق قـررت أال أمـضي قـدمـا
شـاركة فـي حفل مـهرجـان جدة في ا
ـي). وأضافت (كـنت أرغـب فقط الـعا
عـجب في في تقـد عرضي أمـام ا
السعودية لكن بعد إطالع أكبر على

إجليـسياس إلى الـغناء بـعد تعرضه
حلـــادث ســـيـــارة عـــام  1963أنـــهى
مــســيــرته الـكــرويــة.وإلغــلـيــســيـاس
ثـمانـيـة أبـنـاء وهم ثالثـة من زوجته
إيزابيل بريـسلر وخـمسة من زوجته

ميراندا ريجنسبرجر.

{ مـدريد - وكـاالت- قـضت مـحـكـمة
غني الشهير إسبانية بثبوت أبوة ا
خـولـيو إغـلـيـسـيـاس لـرجل يبـلغ من
الـعـمر  43عـامـا لـتـحل بـذلك قـضـية
نـسب استـمـرت لثالثـة عـقود بـعـدما
ـــغــني اخلــضـــوع الخــتــبــار رفض ا

احلمض النووي (دي.إن.إيه).
والــرجل هـو خـافــيـيــر سـانــتـشـيث-
سانـتـوس وولـد عام  1976لراقـصة
بـــرتــــغـــالــــيـــة تــــدعى مــــاريـــا إديت
ــــمـــكن ســــانـــتــــوس. وال يـــزال من ا

الطعن في قرار إثبات النسب.
وبلـغت مـبيـعات أعـمـال إغلـيسـياس
( 75عــامــا) أكــثــر من  300مــلــيــون
نــســخــة ألغــنــيــات قــدمــهــا بــلــغـات
ـا مــتــعــددة بــلغ عــددهـا  14لــغــة 
ـغـنـيـ الـالتـيـنـيـ يـجــعـله أكـثــر ا
مــــبــــيــــعــــا عــــلى اإلطالق. وحتــــول
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نيكي ميناج

ــوضـوعــات أعــتـقــد أنه من بــعض ا
ـــســـانــد ـــهم أن أوضـح مــوقـــفي ا ا
ــثــلــيــ وحــريــة ــرأة وا حلــقـــوق ا
الـتـعـبـيــر). ولم تـكن مـيـنـاج أول من
تــثـيــر اجلـدل لــقـبــولـهــا الـغــنـاء في
ـغـنـيـة الـســعـوديـة. فـقـد سـبـقــتـهـا ا
مــاريــا كــاري الـتـي رفـضـت نـداءات
نـــاشــطـي حــقـــوق اإلنــســـان إللــغــاء

حفلها.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـــيــــــــة ـــغــنـــيــة الـــعــا قــــــــررت ا
جـيـنـيـفـر لـوبـــــيـز أن حتــــــــــتـفل
بــعـــيــد مـــيالدهـــا في مــصـــر هــذه

السنة. 
وقــالت (انــهـــا ســتــحــتـــفل بــعــيــد
مـــيالدهـــا الـــذي يــصـــادف في 24
تـموز خالل احلـفل الـذي ستـحـييه

في مصر في 9 آب).
ـتـابـع الى ذلـك شاركـت لـوبـيـز ا
عـبـر صفـحتـهـا اخلاصـة عـلى أحد
مـــواقـع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي
مــقــطـــــــــع فـــيــديــو من كــوالــيس
إحــدى حـفـالتـهــا ضــمن جـولــتــهـا
الـغــنـــــــائــيـة وظــهـرت لـوبــيـز في
إحـــدى الــــلـــقــــطـــات وهي تــــبـــكي
ومـتـوتـرة بـعــد إنـتـهـاء وصـلـتـهـا

الـغـنـائـيـة الـتي وجـدتـهـا أنـهـا لم
تـكن جـيّـدة فـمـا كان من خـطـيـبـها
العـب الـبـيـسـبـول الـسـابق ألـيـكس
رودريــــــــغــــــــــــيـــــــز إال أن حـــــــاول

مواساتها.
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
ـــــاضي وعـــــلـى قـــــاعــــة الــــثـالثـــــاء ا
اجلواهري في احتاد االدبـاء والكتاب
ؤلف الـعـراقـي بـالـكاتـب والنـاقـد وا
حـــسـب الـــلـه يـــحـــيـى  في جــــلـــســـة

حـــضــرهـــا عــدد من زمـالء واصــدقــاء
ـلــتـقى احملـتــفى به وادارهـا رئــيس ا
صـالح الـصـحن الـذي قـال ( كل مـساء
وفي مــثل هـذا الـيــوم الـثالثـاء من كل
اسبـوع اعتـادت خيمـتكم الـتي تزدهر
بـحـضـوركم ان حتـتـفي بـضـيـف كر

ــا قـــدمه من ابــداع وعـــزيــز تــقـــديــرا 
ثـقـافي وفـني خالل مـسيـرته الـطـويـلة
والـيــوم وبـهـمــتـكم وحــضـور الـزمالء
ــــلـــتــــقى واالســــاتـــذه مـن اعـــضــــاء ا
وضـيــوفـنـا االعــزاء نـحـتــفي بـصـديق
وزمـيل ورفـيق لـنـا ومـنـذ اكـثر من 30
عــامـا وعـرفـتـه مـخـلـصـا
ا ينـقل ويكتب وامينـا 
الــــنـــقــــد في غــــالـــبــــيـــة
الــصــفــحـات الــثــقــافــيـة
واالدبــيـة وفي الــصـحف
واجملـالت الــــعـــــراقــــيــــة
والــعــربـيــة اضــافــة الى
تــالـــيف لــعـــدة كــتب في
ـــــعــــــرفـــــة وعـــــمـل في ا
مؤسـسات مـنحـته الثـقة
في الـثـقـافـة انـه ضـيـفـنا
حــــسب الــــله يــــحــــيى )
.وقـــدم الـــصـــحن نـــبـــذة
مـــخــتـــصـــرة عن حـــيــاة
احملـتـفى به قـائال ( عمل
ـؤسـسـات احملـتـفى به 
ثـقــافـيـة وفــنـيــة وادبـيـة
ونــقـديــة مــنـحــته صــفـة
ـــســـتـــشـــار والـــكـــاتب ا

ـواقـف االنـســانــيــة الـتي وعن ا
جمعتهـما اضافة الى التوقف
عــنـد مــا قـدمه مـن ابـداعـات
في مـجــال الـثــقـافــة والـفن
ـــــســــرح وخــــصـــــوصــــا ا

العراقي .
وفي ختـام اجللـسة قدمت
الـناشـطـة العـراقـية خـيال
اجلواري لـوح اجلواهري
لـــلــمـــحـــــــــتــفـى به وقــدم
ـنـدالوي الــفـنـان صــبـاح ا
قالدة احتــــاد الـــفـــنـــانـــ
الـعــرب لـيــحـيى وبــاقـة
ورد احلــــــــــــــــــــــــــــــزب
الــشــيــوعي الــعــراقي
قــدمـهـا طــلـعت كـر
ـــــــصـــــــور وقـــــــدم ا
التـلفـزيوني صـباح
الــــــــســــــــراج قالدة
ــــلـــتـــقى االذاعي ا
والـــتـــلـــفــزيـــوني

وبــــــعــــــدهــــــا 
الـتـقـاط الـصور
الــتــذكــريــة مع

احلضور.

ــوصل حــسب الــله ولــد في مــديــنـة ا
ـهن عـام  1944مــارس الــعــديـد مـن ا
واكـتـسب خـبـرة مـهـنـيـة واجـتـمـاعـية
واســـعـــة  الف الـــعــــديـــد من الـــكـــتب
الثقافية والـقصصية  واعد وقدم عدد
سـرحية  في من البـرامج الثـقافيـة وا
اذاعـة وتـلـفـزيـون بغـداد والـتـلـفـزيون
الثقافي وكتب عدة نصوص مسرحية
للكبار واالطفال ونشرها في الصحف
احملــلـيـة ) . وشـكــر احملـتـفى به ادارة
ــلـــتـــقى والـــضــيـــوف الـــكــرام (وان ا
ماقـدمه الصحـن هو جزء من مـحطات
حيـاتي التي تـكللت بـالنجـاح واحلمد
لـــله) وحتـــدث يــحـــيى عن مـــســـيــرته
الـثـقـافـيـة واجنـازاته االدبـيـة  مـشـيرا
ــســرحــيــات الـتـي كــتــبــهـا الى اهـم ا
والـــبــرامـج الــتي اعـــدهــا وقـــدمــهــا .
وتـضــمـنت اجلــلـســة مـداخالت واراء
احلـــــضـــــور شـــــارك بـــــهـــــا عـــــدد من
ـــســــرحـــيـــ وزمالء االعـالمـــيـــ وا
ـسـيـرته احملـتــفى به الـذين اشـادوا 
الـطـويـلـة ومـا قـدمه في حـقل الـثـقـافة

والفن واالدب واالبداع.
 وشـارك الـفـنـان الـرائـد عـبـد الـوهـاب
الــدايــنـي بــاحلــديث عـن احملــتــفى به


