
كل شيء يـرتـبط بنـقـطة واحـدة.. إيـجاد الـتـوازن. يوم
السعد االربعاء.
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كـثـيـرون يـغـيــرون كـلـيًـا مـجـال عـمـلـهم أو تـوجـهـاتـهم
ويطرقون باب مهنة جديدة.
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ـطـلوب الـقـيام األمور سـتـسيـر عـلى خيـر مـا يرام. وا
ببعض التعديالت.

—u¦ «

قبلة العمل الفردي ال  االستقرار هو عنوان االيام ا
يفيدك.

»dIF «

نـاخ الـعـائـلي واألجـواء احمليـطـة وتـتـغـير من يـتـبـدل ا
شهر إلى شهر.
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ظروف تضـطرك للتكيف معها سواء رضيت بذلك أم
لم ترض. 

”uI «

البعض يـتوسع بأعماله ليطـاول أسواقًا خارجية يوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

عـلـيك حـمـايـة نـفـسك واإلصـرار عـلى إجنـاز مـهـماتك
بدون تقاعس.

Íb'«

الصـدف تُفتح أبـواب أقفـلت في السـابق بدون سبب
. يوم السعد االثن

bÝô«

شـاكل كثيرة وعليك بالصبر . بعدها تطل على تمر 
حياة جديدة .

Ë«b «

تواجه حتديـات كثيرة وتضطر إلى االنكفاء في بعض
رقم احلظ.8 األحيان

¡«—cF «

جنـــاحــات فـي شــتـى احلــقـــول و حظ كـــبـــيـــر يــرافق
صلحتك. اخلطوات وتغييرات 

 u(«
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وسيقية امسية نظمت دائرة الفنون ا
ــوشــحــات لـالبــتــهــاالت الــديــنــيــة وا
ــاضي في قــاعــة الــربـاط اخلـمــيس ا
حتت عـــنــوان (ابـــتــهـــاالت في رحــاب

الشهادة).
واســتــهل احلــفـل بــكــلــمــة مــديــر عـام
الـدائـرة مـحمـود عـبـداجلبـار الـزبـيدي
ـثـلى مــؤكـدا (أن الـفن هـو الـوسـيـلـة ا
إليـصـال الـرسـائل الـتي حتـمـل مـعـها

 «œ«d¹≈ —ÒbB²¹ ZK¦ « qł—
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ــعــاني االنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيـة ا
والـــســيـــاســيـــة الى االمـــة وأن هــذه
االمسية حتمل رسائل احملبة والسالم
الــــتي جــــاء بـــهــــا احلــــســـ (ع) الى
تمثل في البشرية وهو يـقارع الظلم ا

يزيد وجيشه).
ـدير العام شـكره الى الفرقة كما قدم ا
ـايـسـترو عـلي ـوسـيـقـيـة بـإشـراف ا ا
خــــصـــاف وقــــيـــادة الــــفـــنــــان جنـــاح
عبدالغـفور واصفاً (كل الـعامل على

WO½U ½ù« qzUÝd UÐ Î«dš«“ ÎöHŠ `²Hð WšdB « …œuA½«

وشحات الدينية  عدسة - علي االسدي وسيقية في أمسية اإلبتهاالت وا U×ýu ∫ علي خصاف يقود الفرقة ا

{ لـــوس اجنــلـــوس - وكــاالت - تـــصــدر فـــيــلم
ـــتــــحــــركــــة اجلـــديــــد رجـل الـــثــــلج الــــرســــوم ا
أبوميـنابول) إيرادات السينما بأمريكا في مطلع)
األسـبـوع مـحـقـقـا  20.9 مـلـيـون دوالر. وتـراجع
ـركـز األول فــيـلـم الـدرامـا (داونــتـاون ابي) مـن ا
ركـز الثـاني هذا األسـبوع بـإيرادات بـلغت إلـى ا
مـلـيـون دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة هـيـو بـونـفـيل 14.5
ومـاثيـو جوود ومـاجي سمـيث وإميـلدا سـتونـتون
ة ومن إخـراج مـايكل اجنـلـر. وتقـدم فـيلم اجلـر
ـركـز اخلامس والـدرامـا احملتـاالت هـسـلرز من ا
ـركـز الـثالث مـحـقـقـا إيـرادات بـلغت 11.5 إلى ا
مـلــيــون دوالر.والــفـيــلم بــطــولـة كــونــســتـانس وو
ر وليلي وجنيفـر لوبيز وجوليا ستـايلز وكيكي با
رايـــنــهـــارت ومن إخــراج لــوريـــني ســكـــافــاريــا.
واحــتـفظ فــيـلم الــرعب إت: الــفـصل الــثـاني إت:
ـركــز الـرابع لـألسـبـوع الــثـاني تــشـابــتـر تـو) بــا
مـحـقـقا  10.4 مـلـيـون دوالر.والـفـيـلم بـطـولة بـيل
سكـارسـجـارد وجـيـمس مـكافـوي وفـ ولـفـهارد
وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
وتـراجـع فـيــلم اخلـيــال الـعــلـمي (أد اســتـرا) من
ركـز اخلامس مسجال 10.1 ركـز الثاني إلى ا ا
مـلـيـون دوالر.والــفـيـلم بـطـولــة بـراد بـيت وجـيـمي
كـنيـدي ودونالد سـثرالنـد وكيمـبرلي إلـيز ولورين

دين ومن إخراج جيمس جراي.

إضـــافـــة إلى مـــشـــاركـــته فـي عــدة
مهرجانات مسرحية عربية ودولية
ــثال ومــخـرجــا أو ضــيـفــا كــمـا
حـصل عــلى الــعـديــد من اجلــوائـز
واألوسمة منها جائزة التتويج من
مـهـرجـان قـرطـاج ووسـام الـثـقـافة
الـتــونــسي من رئــيس جــمـهــوريـة
تـونس إضافـة إلى جـائـزة اإلبداع
مـن وزارة الــــــثــــــقــــــافــــــة واإلعالم

العراقية وغيرها.
وكـتب الـفنـان سـامي عـبد احلـمـيد
المح عـشـرات الـبـحـوث أبرزهـا (ا
العربـية في مسرح شـكسبير) وله
ـسـرحي عــدة مـؤلــفـات في الـفـن ا
إضـــــافـــــة إلى إخـــــراجـه اعـــــمــــاال
مسرحية منها ثورة الزجن ملحمة

كلكامش وغيرها.

ســــهـــــولــــة الــــوصـــــول الى وجــــــدان
تلقي). ا

وكانت أولـى االناشـيد الـتي قدمت في
احلـفل انـشودة الـصـرخـة االخـيرة من
كــلــمــات وكـيـل وزارة الـثــقــافــة جــابـر
اجلــابــري واحلـــان مــديــر عــام دائــرة
ـوسيـقيـة محـمود الـزبيدي  الـفنون ا
ــوسـيــقي لـلــفـنــان جنـاح والـتــوزيع ا
ـايـسـتـرو عـلي عـبـدالـغـفـور بـقـيادة ا
خصاف. فيما استـمر االحتفاء بتقد

جنـاح االحـتـفـاء بــاجلـنـود اجملـهـول
وهم يـــقــــومــــون بـــواجــــبـــهـم رغم كل
ــعـوقــات الـتي الـظــروف الــصـعــبـة وا
يالقونها). وفي حديـثه الى الصحافة
دعـا الـزبـيـدي (الـشـبـاب الى ان يـؤدوا
دورهم في بــــنــــاء الــــعــــراق بــــكـل مـــا
يـحـمـلـونه مـن طاقـات وهـمـم) مـشـيراً
ـشـاركــة في االعـمـال الــفـنـيـة إلى(أن ا
بــــكل انــــواعـــهــــا هي احــــدى وســـائل
ـا يـحـمـله الـفن من الـتـنـميـة والـبـنـاء 
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{ مــكـسـيـكـو ســيـتي - وكـاالت- ذكـرت وسـائل
ــــغــــني ومــــؤلف األغــــاني إعـالم مـــحــــلــــيـــة أن ا
ــكــســيــكـي خــوســيه خــوســـيه الــذي ظل رمــزا ا
مـوسـيـقـيـا عـبـر أمـريـكـا الالتـيـنـية ألكـثـر من 50
عــامـا تـوفي الـسـبت عن  71عـامـا.وقـالـت مـحـطة
غـني توفي في ميامي كسيـكية (إن ا تيليـفيسـا ا
السبت نتيجة مضاعفات بعد عالجه من سرطان
البنـكرياس). وكشف خوسيه إصـابته بالسرطان
في .2017 واشـتهـر خوسـيه بـقصـائـده الغـنائـية
الـقويـة الرومـانسـيـة ومن بيـنهـا العـالم(ذا وورلد)
وحـيـاتي (مـاي اليف) ورشـح عـدة مـرات جلـوائز
غـرامي. وقـام بـالـتـمـثيـل أحيـانـا. وكـان جـمـهوره
يــطـلق عـلــيه لـقب أمــيـر األغـنــيـة وولـد في عــائـلـة
مـوسيـقيـة ونشأ في مـكسـيكـو سيتي. وفي أوائل
ـراهــقـة بـدأ يـعـزف عـلى اجلـيـتـار ويـغـني. سن ا
وأصـبح كـثـيـر مـن أعـمـاله مـصـدر إلـهـام لـلـجـيل
ـوســيـقــيــ مـثل جنم األصــغـر مـن الـفــنـانــ وا

البوب الالتيني خوليو إجليسياس.
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وزير الـتـربـية الـعـراقي االسـبق تلـقى تـعـازي االوساط
الـسـيــاسـيـة والــعـشـائــريـة لـوفــاة والـدته حــيث اقـيـمت

الفاحتة على روحها الطاهرة في مدينة كركوك.
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رأة عـضـو سكـرتـاريـة رابـطـة ا
ـثالت عن الـعــراقـيــة  الـتــقت 
احتـاد الـنـسـاء في اجلـمـهـوريـة
الـتشيكية واكدت ضرورة تقوية
العالقات ب الرابطة واالحتاد.
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ي االردني تـضيفه اجلمعـية الفلسـفية األردنية االكاد
حـاضـرة حول (فـلسـفة بعـمان مـسـاء اليـوم الثالثـاء 

احلكم في التراث العربي اإلسالمي).
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امـ عــام االحتـاد الـعـام لالدبـاء والــكـتـاب الـعـراقـيـ
الراحل يـستـذكره االحتـاد في اربعـينـيته بـجلـسة تـقام

ضحى يوم غد االربعاء.
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مسـتشار االمن القومي السابق يتلقى العالج في احد
مستشفيات لندن نتيجة حادث سير.
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الــفـنــان الـعــراقي تـفــقـده مــديـر عــام دائـرة الــسـيــنـمـا
سـرح احمـد حسن مـوسى لالطمـئنـان على صـحته وا
وهو يـرقد عـلى فـراش العـافيـة في احـد مسـتشـفيـيات

بغداد بعد خضوعه لعملية جراحية.

 —bOŠ nÝu¹

اخملــرج الــســوري اجنــز تـــصــويــر فــيــلــمه الــقــصــيــر
ؤسـسة الـعامة (مذكـرات أول رصاصـة) ضمن مـنح ا

للسينما لدعم سينما الشباب لعام 2019
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ي االردنـي يـــقــــدم قـــراءة لــــديــــوان (خـــزائن االكــــاد
احلـكـمـة) لـلـدكـتـور سـلـيم الـنـمـري مـسـاء غـد االربـعاء

ضمن فعاليات ملتقى إربد الثقافي.
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اطــلـــعت ( الــزمـــان ) خالل زيـــارتــهــا
عـهد الـفنـون اجلمـيلة  –بغـداد على
آلـيــة قــبــول الـطــلــبـة لــلــعــام احلـالي
ـار الـعـمار ـعـاون الـفني ا والتـقت ا
الذي قـال ( ان العام احلـالي هـو اكثر
مــرونــة مـن االعــوام الــســابـــقــة مــثال
يسمح في العام احلالي للطلبة وبكال
ــتــخــرجــ من االعــوام اجلــنــســ ا
ـــتــوســطـــة اضــافــة الى الــســابـــقــة ا
ـوهــوبـ حــيث اصــبح نــصـيب كل ا
قبول قسم  30 مقبوالً ليكون عدد ا
 180طالـبـا موزعـة عـلى ستـة اقـسام
ـعـاهـد وهـذ الـعـام جـمـيـع الـقـبـوالت 
بغداد في االختبارات الـعامة النظرية
ـعــهــد الــفــنـون والــعـمــلــيــة تــكــون 
ا فـيها مـعاهد الـبنات اجلميـلة األم 
اذ اصبحت مـركزية وبـلجان مـشتركة
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تـميـزت الفـنـانة الـسوريـة نـسرين طـافش بـاطالالتهـا في فـعالـيات
الدورة الثـالثة من مهرجان اجلونة السينمائي الذي اختتم اجلمعة
ـاضـيـة في مـصـر فـمـنـذ اليـوم األول لـلـمـهـرجـان اسـتـطاعت أن ا
تـخطف األنـظار إلـيـها عـند كل ظـهـور لهـا علـى السـجادة احلـمراء

وقع البوابة. وفقا 
ـوديـالت اخملـتـلـفـة واأللـوان واعـتــمـدت طـافش عـلـى الـعـديـد من ا
الــعـصــريـة فـظــهـرت مــرة بـاألبــيض واألسـود وأخـرى بــالـفــوشـيـا
واألخـضـر وارتدت مـرة القـصيـر وأخرى الـطويل حـتى أنهـا كانت
ـوضة.وفي األكثـر قـبـوالً بـ اجلمـاهـيـر والنـقـاد بـحسب خـبـراء ا
إحــدى اإلطالالت وقـــعت طـــافش في فخّ الـــتــكــرار حـــيث ارتــدت
فـسـتـانًـا سـبـقـهـا الرتدائه  3 فـنـانـاتٍ أخريـات هنَّ أحـالم وجنوى
كـرم ووعـد.ففي عـرض الـفـيـلم الـسوداني سـتـمـوت في الـعـشرين
ارتدت طـافش فـسـتـانًـا بالـلـونـ الـذهـبي واألحمـر وكـان مـرضـعًا
بـستـراس ونسقتـه مع جزدان صغيـر ليناسب إطاللـتها وهو من
تـصـمـيم عـائشـة رمـضـان. وظـهر بـهـذا الـفـسـتان كـلًـا من الـفـنـانة
اضي إلحياء حفـلها الغنائي اللـبنانية جنوى كرم في  23 تمـوز ا
ـملكـة العربـيّة السّـعوديّة  وكـان فستـانًا طويالً فـي مدينـة أبها با
صمّم رامي القاضي وتمـيّز بالقماش بكمّـ طويل من توقيـع ا

ـزيّن بـحـبّــات الـتـرتـر الـفـضيّ فـيـمــا اتّـسم اجلـزء الـسّـفـليّ من ا
الفسـتان باللّون الـفوشيا. سـبق أيضًا وأن ارتدت نـفس التصميم
مع االختالف في األكـمام الفـنانـة اإلماراتـية أحالم عنـد إحيـائها
ـواهب آراب أيـدول حـيث ظـهرت حـفـلًـا عام  2013 في بـرنامج ا
مــزيـنـةً رأسـهـا بـتـاج مـاسـي ومـجـوهـرات من دار مـعـوض وكـان
ـصمم طـوني يـعـقوب. وكـان الـفـستـان الـثاني الفـسـتـان بتـوقـيع ا
ـغـربي آدم وهو من ـنسـوخ لـلـفنـانـة نـسـرين في عـرض الفـيـلم ا ا
طربـة السعوديـة وعد منذ تصمـيم زينة زكي وسـبق وأن ارتدته ا

عدة أشهر في إحدى إطالالتها.
ـسـا لـلمـطـرب  مـاجد عـلى صـعـيـد آخر اسـتـطـاعت اغـنـية كـيف ا
ـهنـدس ان حتـقق رواجـا كـبـيـرا بـ اجلـمـهـور اذ انـهـا تخـطّت ا
الــنـصف مـلـيــون مـشـاهـدة بــعـد طـرحـهــا مـنـذ يـومــ عـلى قـنـاته
الـرسـمـيـة عـلى يــوتـيـوب.األغـنـيـة من كــلـمـات جـنـان احلـان ولـيـد
سـا ويَّاك.. يا .ويقول مـطلـعها:( كـيف ا الشامي وتـوزيع زيد نـد
مزَيِّن سِـجَاياك هل غازَلِك طَرفَه.... وإشتَاق لِك جَـمرَه ما أعِيشها
بلـيَّاك .. لذَّة فَرَح لُوالَك تِـسوَد في عِيونِي الـدِنيا... وهي حِرَّه إنت
الهنـا ملقاك.. وجَنِّتي بِحذَاك ما تفَرِقـنا الليالي ونِبقَى سِوى غَمر)َ
هـنـدس قـد طـرح مـؤخـرا اغـنـيـة غـور من كـلـمـات واحد . وكـان ا

أحلان وتر وتوزيع رأفت.
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ـــوشـــحـــات واالبـــتـــهــاالت عـــدد مـن ا
الــــديــــنــــيـــة الــــتـي تــــفـــاعـل مــــعــــهـــا

احلضــــــور.
وشـهدت االمـسـية االسـتـذكاريـة قراءة
طـلب شـعريـة لـلـشـاعـر عـثـمـان عـبـدا
ــلـحـن مـحــسن فــضالً عن مــشــاركــة ا
فـرحان فـي احيـاء مـراسم شهـر مـحرم
من خالل تـلحـ اغنـية (يا حـبيـبي يا
طربة الصاعدة محمد) التي قدمتـها ا

نور العيون.

اكـتب مرادف ومـعانـي الكلـمات مع
احلـل  والـربط الــصــحـيـح حتـصل
عـلى تتابع الكـلمات السـليم بحيث

تدور بعكس عقارب الساعة:
1- مدينة امريكية

2- االقارب
3-جزيرة ساحرة

4-العب ايطالي لكرة القدم 
5-حيوان بحري

6-اجلواهر 
7-غاز خامل

ة 8-اداة نسيج قد
9-ادراج 

10-مطربة لبنانية 

11-حفالت ليلية 

12-مدينة

امريكية.
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فيينا

ـتــحـدة. رئــيس احتـاد الـواليــات ا
ـسـرحـيـ الـعـرب وعـضـو جلـنـة ا
ـــســرح الـــعـــراقي وهــو أســـتــاذ ا
ـســرحــيـة مــتــمـرس فـي الـعــلــوم ا
بكـليـة الفنـون اجلمـيلة في جـامعة

بغداد.
ومــنــذ الــســنــة 1956شــارك عــبــد
احلميـد في عدة أفالم ومـسرحيات
منـها (الـنخـلة واجليـران) للـمخرج
ــسـرحي الــراحل قــاسم مــحــمـد ا

ـسـرحي الـعـراقي تـوفـي الـفـنـان ا
سامي عبداحلمـيد األحد عن عمر

ناهز الـ  91عاماً.
الـفــنـان سـامي عــبـد احلـمــيـد هـو
ـثل ومـخـرج من مـوالـيـد كـاتـب و
مدينة الـسماوة عام  1928حاصل
على ليـسانس احلقـوق ودبلوم من
لـكـيـة لفـنـون الـدراما ـيـة ا األكـاد
في لـنـدن ومـاجـسـتـيـر في الـعـلـوم
ــســرحــيــة من جــامــعــة اورغــون ا

ــــعـــاهـــد ــــعـــهـــد األم وا بـــ ادارة ا
االخرى .كما الحظنـا اقباال جيداً على
ـكانـته لـوجـود كـفاءات عـهـد نـظـرا  ا
تدريسية جيدة واحتوائه على قاعات
فـنـيـة عــدة ومـسـارح وســتـوديـوهـات

صــوتـيــة حــديــثــة وقـاعــات لــلــفــنـون
الـتـشـكــيـلـيــة واخلط والـزخـرفـة. وان
الـقـبـول سـيـكـون حتت اشـراف جلـان
ـــديــريــة الــعــامــة العــداد كــلــفــتــهــا ا

.( علم ا

طالب في مرحلة اإلختبار
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½UA◊∫ سجاد الغازي مع سامي عبد احلميد في أحد النشاطات الثقافية ببغداد


