
الطفل). مضيفا(من الـصعوبة أن تتعامل
مع الـطـفل  لـذلك هـو رغم الـكـبـر وسـن
الــعــمــر تـــمــكن أن يـــتــعــامل مـع الــطــفل
بـــحــــرفـــيــــة عـــالــــيـــة ونـــزل إلـى أبـــسط
ــســتــويــات  بــحــيث تــرجـمـت أعـمــاله ا
الـفنـيـة والـقـصائـد والـقـصص إلى لـغات
ــيــة عـــدة) . وشــهــدت االحــتـــفــالــيــة عــا
مــعــرض لــلــصــور ألكـثــر من 37 عــنـوان

كتاب جلزء من من مؤلفات احملتفى به.

جاسم محمد صالح
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - عـــايـــدت
ـية جينـيفر لوبيـز توأمها ماكس النـجمة العا
ي بـــعــيـــد مــيـالدهــمــا الـ 12 ونـــشــرت وإ
صورة لـهمـا خالل طفـولتـهمـا عبـر حسـابها
اخلـاص عـلى مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي
وعلقت برسالة مؤثرة جاء فيها: (أعلم أنكما
تـبـلـغان 12 عـاماً الـيـوم لـكنـكـمـا سـتظالن
دائــمـاً طـفــليّ عــيـد مـيـالد سـعـيــد). وكـانت
لـوبــيــز قــد أحـيت حــفل الــســوبـر بــول مــنـذ

اسابيع الى جانب الفنانة شاكيرا .
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ـارك ـفــتـوحــة في الـدا ـيــة الـعـربــيـة ا رئـيس االكــاد
ضيـفته قـناة (الـشرقيـة) في برنـامج (اطراف احلديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
·uÝË Ã—uł

طـرب الـسوري تـلقى تـعازي االسـرة الـفنـية وعـشاق ا
ــاضـيـة  سـائـلـ الـله صـوته لــوفـاة والـدته اجلـمـعـة ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
 w ö « tÞ rþU  œU¹≈
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الروائي االردنـي يحـتفل بـيت الثـقافـة والفـنون بـروايته
(أفـاعـي الـنــار) احلـائــزة عـلـى جـائــزة كـتــارا لـلــروايـة
ـقـبل فـي مـقر الـعـربـيـة في الـرابع عـشـر من الـشـهـر ا

. البيت بجبل احلس
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احـتــفت دائـرة الـفــنـون الـعـامــة بـتـكـر
بعقد اديب االطفال جاسم محمد صالح 
جلسة حـوارية عن مسيـرته األدبية على
قـاعـة عـشـتـار في مـبـنى وزارة الـثـقـافـة.
ـيـاً وأوضح صـالح (اهـمــيـة روايـاته عـا
حـــيـث درست بـــاكــــثـــر من 14 شـــهـــادة
دكتواره في العالم وترجمت الى9 لغات
يـة ) مـشيـراً الى(انه ركـز في جـميع عـا
قصـصـة الى مفـهـوم االنسـانـية واحملـبة
واالنــتــمــاء لــلــوطن والــدفـاع عـن الـقــيم

والتراث وعن التقاليد) .
ـديـر الـعـام لــدائـرة الـفـنـون وعـنه قــال ا
عــلي عـــويــد في كـــلــمـــة الــقــاهـــا بــهــذه
ـا ـنـاســبـة (األديب صـالح كــنـز كـبـيـر  ا
لكه من عطاء ثر بـأدب وثقافة الطفل 
واحـتـفــائـنـا به الـيــوم جـزء من واجـبـنـا
ــبــدع والــقـامــة الــثــقــافــيـة جتــاه هــذا ا
عرض الذي ضم الكبيرة). وأشار إلى (ا
عناوين الكـتب الذي ألفـها اديب االطفال
هي فخر للـمثقف والـعراق ولنا كوزارة
ثقـافة  وهـذا أبـسط شيء يقـدم له كونه
اهــتم بـأهـم شـريــحـة فـي اجملـتــمع وهـو
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ــاضـي مــقــدمـا احــتــفى اخلــمــيس ا
برنـامج (صباح الـشرقـية) عـلى قناة
(الشرقية) الفضـائية هيفاء حسوني
وبـكر خـالـد بزفـافـهـما مـكـتفـ بـزفة
عـراقيـة بـسـيطـة تـضمـنت مـوسـيقى
شــعـبــيـة وطــبالً بـالــشـارع وجــلـسـة
تـصويـر  لـتبـرعـهمـا بـتكـالـيف حفل
زفـــافـــهــــمـــا لـــلـــنــــازحـــ وجـــرحى
الــتـظـاهــرات. مـتـلــقـ الـتــهـاني من
االوسـاط االعالمــيـة والـفــنـيـة فـضال
عـلى تـهـانـي االالف من مـتـابـعـيـهـمـا
عـلى وســائل الـتـواصل االجــتـمـاعي
لـكــونـهـمـا نـاشــطـ في هـذا اجملـال
ولكـونهمـا وجه اعـالن يحـظيان

تابعة شبابية واسعة.

ســـتــار الـــســـلـــمــان ,ســـوسن جنم  ,
طرب الذهبي ,حس اجلزائري  ,وا
عبد الواحـد سلطان  ,وبحضور عدد
من الفنان واألدبـاء والشعراء منهم
اخملـرج  عـلي كـاظم  وجـاسم رسن
ــمــثــلــتــ لــيــلى هــادي وســلــوى وا
ـسرح ـسرحـيـة تعـد من ا اخليـاط . ا
الـــغــــنـــائي
وتـــتـــحــدث
عن إحـــيــاء
الـــــــتـــــــراث
الـــــــريـــــــفي
والــغــنــائي
في الـبــلـد 
و إشــــاعــــة

روح
الــــــــــــسـالم
واحملــــــبـــــة
والـتـعـايش
بـ جــمـيع

مــكـونــات الــشــعب الــعـراقي,
وتــــــمـــــيــــــزت بــــــاداء رائع
ومـــتــمـــيـــز لـــلــفـــنـــانــ
سـرحية شاركـ با ا
وجــــــمــــــال الــــــزي
الريـفي الـعراقي

.

عــلــيك ان تــفــكــر بــهــدوء فــكـل شيء يــســيــر بــشــكل
رقم احلظ 9. جيد
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يـوم من األفــضل جتــنب أي جــدل في مـكــان عــمــلك 
السعد االربعاء.
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ـكن أن يـسـاعـدك عـلى الـهــدوء وتـقـبل االمـر الـواقع 
فهم نفسك بشكل أفضل.
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الــيــوم غـيــر مــنــاسب لالســتــثــمـارات ألنـك في مـزاج
سريع الغضب.
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 حتـسن مادي قـريب  تتمـيز بـالدبلـوماسيـة والتوازن
في عالقاتك مع اآلخرين.

¡«“u'«

من الـضــروري أن تـتــحـكم في تــقـلـبــات مـزاجك النك
ذلك ينعكس على شريكك .
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تـفـضل احلـيـاة الـبـسـيـطـة وتـعـتـبـر الـشـخص األقـرب
ألصدقائه لتقد النصيحة.

ÊUÞd «

حاول قـضاء بعض الوقـت بعيدًا عن شـريكك حتى ال
تعرض عالقتكما للخطر.
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بــرغم كـــونك دائم االبــتـــســام لـــكن غــضـــبك صــعب
السيطرة عليه غالبا.

bÝô«

أنت متحمس لـلحفاظ على لـياقتك البدنـية وتميل نحو
ارسة اليوغا.

Ë«b «

على الـرغم من أنك صادق وجاد إال أن النجاح يظل
بعيدًا عنك.

¡«—cF «

أنت تبحث عن حـياة صحـية. ابدأ خطـوة خطوة حتى
تستطيع االلتزام.

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الكلمـات بشكل حـروف تشترك
مع بعضها باحلرف االخير من
كل كــلـــمــة من خالل مـــجــمــوع
االرقــام حتـصـل عــلى الــكــلــمـة

طلوبة: ا
Ω53´40´35´10´14®
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15-1=أديب لبناني
19-15=اسـم حلـــــــــــــجــــــــــــارة

تستعمل في البناء
ثلة لبنانية  =19-27
ثلة سورية  =27-39

42-39= يتقن
49-42= ملـكـة جـمـال لـبـنـانـية

سابقة
57-49= امارة خليجية

الــكـاتب الـسـوري صــدر له مـؤخـرا ضــمن مـنـشـورات
داري العـراب لـلـدراسـات والـنشـر والـتـرجـمـة والهالل
للـطبـاعة والـنشـر والـتوزيع كـتاب (مـيثـولوجـيا األحالم
سرح) ويقع في 188 صفحة من القطع الكبير. في ا

ـنـتــدى ـيــة االردنـيـة ضـيـفـهــا امس الـثالثـاء ا االكـاد
حـاضـرة عـنوانـهـا(موقع اإلعالم العـــربي في عـمـان 

في حروب اجليل الرابع واخلامس) . 

الـكاتب الـعـراقي صـدر له ضـمن مـنـشـورات مـركز كه
الويـز الـثـقافـي في السـلـيـمـانيـة كـتـاب بـعنـوان (مـظـفر
ـنـغـمـة حـيـاة وابـداع) يـقع في 161 الـنـواب الـكــلـمـة ا

توسط. صفحة من القطع ا

مــديـرة قــسم الـشـؤون الــعـلــمـيـة
بــدائــرة الــبـــحث والــتــطــويــر في
وزارة الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
الـعلـمي الـعـراقـية نـعـاهـا الـوزير
مؤكدا انها(كانت قـصي السهيل
تفانية في اداء واجباتها). مثاال للموظفة اخمللصة وا

Íd UM « l «—

الـتـشـكـيـلي الـعـراقي الراحـل تسـتـذكـره دائـرة الـفـنون
الـعـامـة في الـسـاعـة احلـاديـة عـشـر من  صـبـاح الـيوم
االربعاء بجلسة يديرها الناقد قاسم العزاوي ويتحدث

فيها الناقدين جواد الزبيدي وصالح عباس.

مي سليم

نــعـــده نـــحن يـــوم مـــيالده. ارى ان
االحـتــفـال بــيــوم لـيــوسف الــعـاني
ـــكن ان يـــكـــون فـي الـــصـــحـــافــة
والــتـــلــفـــزيــون واالعالم واقـــولــهــا
بــصــراحــة ان كــان هــنــاك شــخص
عراقي يستحق ان يوضع له تمثال
في بــغــداد مـــثل تــمــثــال شــاعــرنــا
الكبير معروف الرصافي فهو بدون
شك فنـاننـا الكـبيـر يوسف الـعاني.
وامل ان تنتبه الى ذلك امانة بغداد

ووزارة الثقافة.
صــــــداقــتــنــا امــتــدــــــت 60 عــامـا
بـــــــــــدأت مـع بــــــــــدايـــــة عـــــمـــــلي

حتتفل شعوب الـعالم بذكرى ميالد
ـؤثـرة فيـها الـشخـصـيات الـبارزة ا
من ادبـاء وفـنـانـ وقـادة ومن هـذا
ــنــطــلق نـــحــتــفل نــحن اصــدقــاء ا
الـفـنـان الـكـبـيـر يـوسف الـعـاني في
 24شــبـاط بــذكــرى مـيالده ونــدعـو
ا اجلـمـيع لالحـتـفـال به اعـتـرافـا 

حققه في مسيرته الفنية.
وفـي الـــــواقـع ان تــــــاريخ مــــــيالده
ا 24 احلقـيقي ليس 24 شبـاط ا
شـــبــاط  1944 هـــو ذكـــرى اعــتالء
ــســرح  وكــان الــعــاني الول مـــرة ا
عــمـره  17عــامــا وكــان يــعــده كــمـا

- كــــتــــــــب اكــــثـــر مـن خــــمــــســـ
مــســرـــــــحــيــة طــويــــــــــــلــة وذات

الــصـحــفي عـام 1956 حلـ وفاته
يوم 10 تشرين األول 2016.

هـذه حملـة بـسـيـطة
لــبـعض ولــيس كل
مــنــجــزات يــوسف
سرح العـاني في ا
والـــــســـــيــــــنـــــمـــــا
والـــــتــــلـــــفــــزيــــون

والتاليف:
- فــي عـــــــــــــــــــــــــام
1952أسس فـــرقــة
الـــفن احلـــديث مع
الـــفـــنــــان الـــراحل
إبــــــراهـــــــيـم جالل
وعـدد من الفـنـان

الشباب 
- مـــــــــــــثـل فـي 12
مـــــســــــرحـــــيـــــة لم

يكتبها 
- ســــــــــاهـم  فـي 7
افالم في الـسيـنـما

العراقية

فصـــــل واحد عبر مسيرته الفنية
- له 12 مــؤلــفــا مــنــشــورا مــا بـ
ــــــــــــــســــــــــــــرح ا
والــــســـــيــــنــــمــــا

والذكريات
- اخـتـيـر عـضوا
او رئـيــسـا في 6
جلــان الـتــحــكـيم
ـهــرجـانـات في ا
الــــــــدولـــــــيـــــــة و
العربيـة للمسرح
او الــسـيــنـمـا او

التفزيون.
/ فـي مـــثـل هـــذا
اليوم من كل عام
عــنـدمــا كــان هـو
وانــا فـي الــوطن
كـــــــــــــــــنـت ازوره
لــتــهــنــئــته  وفي
سنـوات االفتراق
عن الـــوطن كــنت
اكــلـمه لـلـتــهـنـئـة

وفـــــــــــــــــي
مــــــــــــــــرات
تــــــــاخـــــــرت
بـــــاالتــــصــــال
الســبـاب فــنــيـة
يــــــتـــــــصل هــــــو
مـســتـفـسـرا عـمـا
ــرض اذا كـــان ا
قــــــد حـــــال دون

ته. مكا
 لـك الــــرحــــمــــة
ايــهــا الــصـديق
الـــراحل الـــذي
تـــــــــــــــــــــــــــــرك
لــلــعــراقــيــ
والـــــــعــــــرب
اجـــــــــــــــمـل
الذكريات.
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ضيف الـبـيت الثـقافي الـفـيلي عـرضا
مــسـرحــيــا ريـفــيــا بـعــنــوان (حـمــيـد
وخـمــيـسـة) فـي قـاعـة ومــسـرح نـازك
ـاضــيـة.وهي من الئـكــة اجلـمــعـة ا ا
تـألـيف وإخـراج إبـراهـيم حـسب الـله
وبــطـــولــة ســـنــاء الـــعــبــودي ,عــواد

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـمـثلـة األردنـيـة مي سـليم لـبـطـولة إنضـمت ا
صـرية ـمثـلـة ا مسـلـسل (خيـط حريـر) مع ا
مـي عـز الـدين من تـألـيف مــحـمـد سـلـيـمـان
ـالك وإخـراج إبـراهـيم فـخـر.وقـد بدأ عـبد ا
شاهد األولى من سلسل تصوير ا أبطال ا
ـــســلــسل من ــاضي. ا الــعــمـل األســبــوع ا
ـغني بطـولـة مي عـز الـدين مـحـمـود عـبـد ا
يـوسف عثمـان هنـادي مهـنى سوسن بدر
وأحــمـد خــلـيل. من نــاحـيــة أخـرى تـواصل
سـلــيـم تـصــويــر مــشــاهــدهــا في مــسـلــسل
ــمــثــلــ أحــمــد عــيـد (إخــتــراق 2) مع ا
وطالل السدر كما بدأت مؤخراً
تـــصـــويـــر مـــســـلـــسل  من 8
حـــلــقــات لـــلــعـــرض عــلى
إحـــــــدى مــــــنـــــــصــــــات
اإلنــتــرنت ويــشـرف
عـلى كـتابـته مـحـمد
الـــــصـــــفـــــتي من
تـأليف زلـفى عبد
الــله وآيـة سـيف
ومــحـيـي الـدين
أحـــــــــــــمـــــــــــــد
وإخــــــــــــــــــــراج
مـــــــــحــــــــمــــــــد

اخلبيري.

U∫ مشاهد من مسرحية (زيارة ذات مساء). «—œu½u
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شاركة في مهرجان من ب العروض ا
ونودرامـا الثاني في البصرة مسرح ا

مــسـرحـيــة (زيـارة ذات مـســاء) تـالـيف
عـبـد الـعزيـز الـزني وأخـراج اكـرم عـبد
السميع من ليبيا يساعده في االخراج
الــفـــنـــان ســـجــاد
حـــيـــدر وتــمـــثــيل
هيثم العامري من
الـعـراق الـذي قال
ـــســــرحـــيـــة عن ا
ودوره فــــيـــــهــــا (
سرحية تتحدث ا
عـن زوج يــــــــذهب
قبرة لزيارة الى ا
قـــبــر زوجـــته ولم
يـــعــثــر عـــلــيه في
بـــاد االمـــر لــكن
بعد الـبحث يجده
ويـــبــدا الــتــحــدث
مـــعـــهـــا فـــهـــو لم
يــزرهــا مــنــذ مـدة
طــويـــلـــة بــحـــيث
يـــجـــد زحـــمــة في
الـقـبـور وجـاء في
صــبــيـحــة الـعــيـد
لزيـارتهـا فيالحظ
انـــهـــا تـــرفـــضه )

ــســرحــيـة تــعــالـج صـراع واضــاف ( ا
االنـسـان بــغـربـته داخل اسـوار الـوطن
فـــــالـــــرجل رغـم فـــــقـــــدان زوجـــــته ظل
مــحــاصــرا فـي وطــنه فــلـم يــكن امــامه
طــريـق واحــد لــلـــتــعــبــيـــر عن احــزانه
وعـذابـاته اال بــالـتـعــبـيــر بـصـوته رغم
ـعانـاة والـتـعذيب واالهـات الـتي كان ا
يـعيـشهـا حـتى صوته في الـنـهايـة يتم
مصادرته فيدفن حيا وجتربته في هذه
ـة جـدا وادانـة الى ـسـرحــيـة هي مـؤ ا
هــذا الــظـــلم واخلــراب الــذي نـــعــيــشه
ــثل اكــثــر من حــدث وداللــة والـــنص 
ــــعــــنى من خـالل احلــــركـــة النــــتــــاج ا
ـوســيـقى مع لــوحـات فـنــيـة مــهـمـة وا
ـســرحـيــة حتــاكي حـيــاة االنـتــظـار وا
الــطـويل من اجل ايــجـاد احلـقــيـقـة في

هذه احلياة ) .
ـــهـــرجـــان قـــال رئـــيــسـه هــادي وعن ا
ـونودراما من الـفنون فرحان ( ان فن ا
الـصــعـبــة والـتي تــتـطــلب قـوة بــدنـيـة
وقــدرة عــلـى حــفظ الــنص لــذلك اغــلب
ــشــاركــة هي نــتــاج ورش الــعــروض ا

مسرحية فنية بهذا اجملال ).
ــشــاركــة ثــمــانــيــة أفالم × الى ذلك و
عــراقـيـة و حتت شــعـار (الـســيـنـمـا في

الــلـبــنـاني (الــنــجـمــة ) لـغــبـريــال كـرم
وســـيــنــمــا ريـــفــولي لــلـــتــركي يــافــوز
بـــولــوكـــكــو ودالالت لـــلــهـــنــدي اروب
دويـــفـــيـــدي وأنـــا شــاعـــر لـإليــطـــالي
ــعـركـة فـيــنـشـنــزو جـيــوانـوال  وفي ا
لـألوكـــراني أولـــكـــســـنـــدر شـــكـــرابك 
و(وتر) للعراقي حفـيد ليبي و العادي

لـــرقــــيــــة تــــقي من
مصر.

وجه الـــقـــمع)  اقـــامـت إدارة مـــســرح
إسـطـنـبـولي وجـمــعـيـة تـيـرو لـلـفـنـون
الــدورة الـســابـعــة من مـهــرجـان صـور
الـسـيـنمـائي الـدولي لألفالم الـقـصـيرة

في لبنان .
ـهرجـان وفقـا لصـفحـة دائرة ويـعمل ا
الـــعالقـــات الـــثـــقـــافـــيــة الـــعـــامـــة في
(فـيسـبـوك)على دعم الـسـينـمـا احمللـية
وأفالم الـــــطالب مـن خالل الـــــتــــبــــادل
الـثــقـافي وإقــامـة الــورش الـتــدريـبــيـة
والـــنــدوات وتــقـــام هــذه الــتـــظــاهــرة
ــدارس واجلــامــعـات بـالــتــعــاون مع ا
ـهرجان فيـها مساحة التي يخصص ا
كـبـيرة لـعـرض أفالم مـشاريع الـشـباب
من مــخـتــلف اجلــامــعـات في لــبــنـان 
هرجان 52 فيلـماً روائياً وشارك في ا
ووثائقياً ورسـوم متحركة من 19 بلداً
بـواقع 11 فــيـلــمــاً لــبــنــانــيـاً  8افالم
عـراقــيـة  10 أفالم مــصـريـة  3 أفالم
مـن ســــوريــــا وأفـالم من ايــــطــــالــــيــــا
والـــســــويـــد واوكـــرانــــيـــا وامــــريـــكـــا
ولــــيـــتــــوانــــيــــا وتــــونس واجلــــزائـــر
ـغرب ومـالـيـزيا وتـركـيا وفـلـسطـ وا
ومــوريــتـــانــيـــا والــبـــحــرين والـــهــنــد
وهنغاريا. وافتتـحت العروض بالفيلم


