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ـبـاشـر الـقـادم. وفي إلى الـعـرض ا
فــــريق مـــحــــمـــد حــــمـــاقـي تـــأهّل
ـرحـلـة بــتـصـويت اجلـمـهـور إلى ا
ــــقـــبــــلــــة حـــســــ بن حــــاج من ا
اجلـزائر بـيـنمـا اخـتار حـماقي كل
ــغـربـيــ عـصـام ـشــتـركـ ا من ا
سرحان وشيماء عبد العزيز. وكان
فــــريق أحـالم آخــــر مـن اخــــتــــبــــر
التحـدي فصوت اجلـمهور بـكثافة
ألولـغـا الــقـاضي من لـبــنـان فـيـمـا
اخـــتــارت أحـالم لــيـــكـــمل مـــعـــهــا
ـشــوار كل من فـيـصل األنـصـاري ا
من البحرين ودموع من العراق).
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ي بـدورته ــطــرب الـعــراقي جنم بـرنــامج  ســتـار اكــاد ا
الـ11 سـجل اغـنيـة مـنفـردة جـديدة بـعنـوان (ذنب مـابيك)

كلمات علي منشد واحلان ابراهيم الغا .
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رئيس بـلديـة إربد الـكـبرى في االردن رعى مـساء االثـن
اضي  حـفل افتـتاح مـعرض (إحـنا وأمي حـكايـة ألوان ا

وأجيال) في بيت عرار الثقافي .

ـصــري شــارف عــلى  الــفــنــان ا
اإلنــتــهــاء مـن تــصــويــر دوره في
ـقـرر عـرضه في فـيــلم (الـبـدلـة) ا
ـــقـــبـل  حـــيث عـــيــــد الـــفـــطــــر ا
يــسـتــكـمل حــالـيــاً الـتـصــويـر في
شــوارع الـقـاهــرة من أجل انـهـاء

العمل بشكل كامل خالل أسبوع.
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ــصــري يــصـور بــعض مــشــاهـد األكــشن في الــفـنــان ا
ـنتـظر عرضـه في شهر مـسلـسله اجلـديد (قـانون عـمر) ا
ــقــبل ويــجـــــســد فـــيه شــخــصــيــة مــهــنــدس رمـــضــان ا

ميكانيكي.
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احملـامي االردني الــقى مــسـاء امس الــثالثــاء مـحــاضـرة
بـعـنوان (الـوضع السـياسـي.. بصـراحة) في مـقر رابـطة

الكتاب األردني بعمان.

 wÐöJ « “u

ـلتقى الثقـافي على قاعة جواد الكاتـبة العراقيـة ضيفها ا
ـركز الثـقافي البـغدادي للـحديث عن مـنجزها سليم في ا
القـصصي ( مذكرات زوجـة ميتـة ) بجلـسة ادار حوارها

الكاتب صادق اجلمل.

تــعــمـل في عــدة اجتـــاهــات ولن تـــكــون صـــبــوراً بل
ستسعى النهاء ما كان عالقا .

qL(«

احـرص عــلى الــتــركــيــز في االسـاســيــات. يــتــحـسن
الي قريبا. وضعك ا
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ـشاريعك اجلـديدة مهـما كلف االمـر.و ستكون تبدأ 
مليئا بالنشاط واحليوية.
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ا يـتسبب في تسهيل اكبر تتلقى مـبالغ مالية جيدة 
في حياتك اليومية.
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 االنـدفـاع الـكبـيـر قد يـدخـلك في مـواجهـة مـعيـنـة.يوم
السعد االربعاء.
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تـمـضي ايـامـك في  حـالـة من  الـتـردد  تـعـيـد الـعـمل
على قضايا ماضية .
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هـنـاك من يـحـاول تــشـويه سـمـعـتك ومــحـاربـتك بـقـوة
تك. للحطً من عز
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علـيك احلذر من احملـتالـ في االسبـوع االول من
قبل. الشهرا
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 يـجب عـلـيك االنـتـبـاه اكـثـر الى تـصـرفـاتك والـتـركـيز
فيما تريد .
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قـد تـعيـد الى ذاكرتك كـالم سابق ام مـحادثـات جرت
اضي فتزعجك.  في ا
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فـكـر بـهــدوء في كـيـفـيـة الــوصـول الى مـا تـريـده دون
مشاكل.رقم احلظ 9.
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ــقــبل فـتــشــعـر بــراحـة يـتــحـسن وضــعك االســبـوع ا
صحية ونفسية.رقم احلظ 3. 

 u(«

Âu−M «Ë X½√œuIMF «

اكـتب مــرادف الـكــلـمـات بــشـكل

افــقي بـــحــيث حتـــصل مع احلل

ـطـلـوبة الصـحـيح عـلى الـكـلـمـة ا

داخل دائــرة ســداسي االضالع

العنقودية:(لقب عالم):

1- نقيض العامة

2- من ادوات التصوير

3- اجزاء

4- جزيرة اماراتية

5- طقس

6- نصف ري
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الـــعـــراقـــيـــة مـــؤخـــرا وهي تـــشـــيـــر الى
ادة االحتيال والنـصب حيث تعود الى ا
الـقـانـونـية (456) من قـانـون الـعـقـوبات
الـــعـــراقي والـــتي تـــشـــيـــر الى عـــقـــوبــة

االحتيال في القانون العراقي.
ـمـثل الـسـوري عـلى صـعـيـد اخـر ابـدى ا
ن زيدان استيائه من كثرة احلسابات أ
ــزورة الــتي حتــمل اســمه عــبــر مـواقع ا
الــتـواصل اإلجــتـمــاعي مـشــيـراً إلى (أن

عقول). وضوع تعدى حدود ا ا
وقـال (يــصـر الــبـعض عـلـى الـسـخف في
التعاطي مع هذه احلسابات التي تنتحل
شــخـصـيــات الـفــنـانـ من دون أي رادع

أخالقي).
ـشــكـلـة أصــبـحت تـؤرق وأكــد (أن هـذه ا
كـثـيـر من الـفـنانـ مع االنـتـشـار الـكـبـير
ــــــواقـع الــــــتــــــواصـل االجــــــتـــــــمــــــاعي
رضى واستخدامـها اخلاطئ من بعض ا

النفسيون).
من ناحية ثانية وصل زيدان إلى مرحلة
التـحضـيرات النـهائـية لعـرض مسـرحية
(فــابــريـكــا) وهـــــي من تــمــثـيـل مـحــمـد
حــــداقي وحــــازم زيـــدان ولــــوريس قـــزق
ى وجنــاح مـخــتـار وجلــ إسـمــاعـيل و
بـــدور وفــــــــــادي حــمـــوي وخــوشـــنــاف

ظاظا.

{ لــــوس اجنـــــلــــوس - وكــــاالت -
الــقت الـشـرطـة األمـريــكـيـة الـقـبض
عـلى معـجب مهـووس اقـتحم مـنزل
ـيـة تـايـلـور سـويـفت الـنـجـمـة الـعـا
بـــــنـــــيـــــويـــــورك فـي وقت لـم تـــــكن
ـــنــزل.بـــيــان مـــتــواجـــدة فـــيه في ا
الـشـرطـة اشـار الى انه ( اعـتـقـال
رودجر ألفاراو البالغ من العمر 22
عـامــا بـتـهــمـة الـســطـو عــلى مـنـزل
تــايـلــور سـويــفت) وصــرح مـصـدر
ـوقع (تي ام زد)(أنه بعد بالشـرطة 
دخول ألـفارادو إلى مـنزل سـويفت
أخذ حماما ونام في الـسرير بغرفة
نومها). يذكـر ان سويفت تلقت قبل
أيـام خـبـر اعـتـقـال احـد مـعـجـبـيـهـا
الذي يحمل اسم روس رولي بتهمة

سرقة بنك إلثارة اعجابها.
عـلى صـعـيـد آخـر  أعـلن مـصدر في
اضي  الشرطة الـعُمانيـة السبت ا
أن ال شــبــهــة جـــنــائــيــة وراء وفــاة

ــوســيــقى مــنـــسق ا
السويـدي افيتشي
الـــذي عــثـــر عـــلـــيه
مـــــــــــيـــــــــــتًـــــــــــا فـي
مــــــســــــقـط.وكــــــانت
ــــتــــحــــدثــــة بــــاسم ا
افـيـتـشي ديـانـا بارون
أعــلــنت (أنـه  مــسـاء
اجلــمـعــة الــعـثــور عـلى
الـــفـــنـــان مـــتـــوفـــيًـــا في
سلطنـة عُمان بدون كشف
مــكــان الــوفــاة حتــديـدًا وال
ـصدر في أسـبابـهـا). وقـال ا
الـشــرطــة الـعُــمـانــيــة لـوكــالـة
فـرانس بـرس طالـبًـا عـدم كشف
هـــويــتـه ( الــقـــيــام بـــعــمـــلــيــة
الـتــشـريح الـطــبي لـلــجـثــة مـرتـ

إحـداهـمـا بـاألمس والـثـانـيـة الـيـوم
وتــأكــدنــا تــمــامًــا انه ال يــوجــد أي

شبهة جنائية وراء الوفاة).

ـهرجـان حتدث ×وعن مـجمل عـروض ا
ي سرحي واالكاد لـ (الزمان) الناقد ا
حــســ عـلي هــارف قــائال (شـهــد هـذا
ـشـاركة ـهـرجان عـروضـا متـمـيزة و ا
فـرق عـربـيـة وعراقـيـة اذ عـمـلت اجلـهة
نـظمـة علـى جناح هـذه التـجربـة عبر ا
تـوسـيع آفــاقـهـا بــاالنـفـتــاح عـلى فـرق
مــسـرحـيـة عـربـيـة ودولـيـة اضـافـة الى
الـفـرق العـراقـية)واضـاف (حـقـقت هذه
فرجـة في فضـاء مفـتوح  العروض 
ـسرح الـكالسيكي خرجت عن تـقالـيد ا
لتـشـكل مـسـتـوى تـفـاعلـيـا جـمـاهـيـريا
كن البناء عليه جلعل مسرح الشارع
لـيـصـبح جزء ـارسـة سـنـوية دائـمـة 
ا يـقدمه من امـتاع من ثـقافـة اجملتـمع 

مقرون بالرؤية الفكرية الناضجة).
×فــيــمــا كــان حــفل االفــتــتـاح قــد اقــيم
ــركــز ــاضــيــة في بــاحــة ا اجلــمــعــة ا
ـتـنـبي الـثـقـافي الـبـغـدادي في شـارع ا
والقى في مفتتح احلفل رئيس التجمع
ـهـرجان بـالـقول عـبـاس الالمي كـلمـة ا
(نـــروم من اقـــامـــة مــهـــرجـــان مـــســرح
الــشــارع بــدورته الــرابــعــة الــتــعــريف
بالـثقـافة الـعراقيـة وليـكون نـافذة نطل
مـن خاللـهـا عـلى احلـقـيـقـة االنـسـانـيـة
ـشهـد ونحن عـبر الـكلـمة الـصورة وا
في جتمع فـنانو الـعراق نحـاول أحياء
كـل مـــــا هـــــو جـــــامع لـالمـــــة من خالل

الساحة الفنية).
ـهـرجــان الـفـنـان سـامي واكــد رئـيس ا
عــبـــداحلـــمـــيـــد في كـــلـــمـــتـه (ان هــذه
سرحية تعكس هموم ابناء العروض ا
الشعوب الـعربية وتعـرض طموحاتهم
كـمــا انـهــا وسـيــلـة مــهـمــة وعالمـة من
عالمات التحضروالتقدم). فيما اوضح
هرجـان الفـنان كر خـنجر في مديـر ا
كــلـــمــته ان (مـن اولى االســبـــاب الــتي
جتـــعل وتـــدعـــو الـــنـــاس الـى مـــســرح
الــــشـــارع واحلــــضــــور له هي لــــطـــرح
ــشـاكـل والـبــوح بـهــا دون جـدران او ا
بطـاقات دعـوة  فقـضيـتنا اكـبر من كل

الفضاءات).
بــعــدهـا شــهــد حــفل االفـتــتــاح تــقـد

الـــكــاتـب الــعـــراقي صـــدرت له عـن دار غــراب لـــلـــنـــشــر
والــتـوزيع مــجــمـوعــة قــصـصــيــة قـصــيــرة جـدا بــعــنـوان

(السنونو) تقع في 64 صفحة من احلجم الصغير.
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الـكــاتب الـعــراقي اخملــتص بـأدب وثــقـافـة الــطـفل ضــيـفه
البيت الـثقافي ألفيلي ببغـداد للحديث عن مسيرته األدبية

بجلسة ادارها اإلعالمي عدنان القريشي.

الـــعـــديــــد من الـــعـــروض الــــعـــربـــيـــة
والـعـراقيـة مـنهـا عـرض لـفرقـة مـسرح
ــصـريــة بــعــنــوان (حــنـة الــســويس ا
الـــســويس) ومن تــونس قــدمت فــرقــة
جــمـعـيـة الـقـطـار مـسـرحـيـة (دامـوس)
سرح ومن ليـبيـا قدمـت فرقـة اجيـال ا
عرض (نرقص على الدم) وقدمت فرقة
مـــــــــــســــــــــرح آزاد االيـــــــــــرانــــــــــيــــــــــة

عرض(القفازات).
ـهرجان قدمت فرق ×وعلى مدار ايام ا
سرحية فمن بغداد عراقية عروضها ا
قـدمت فـرقـة مـسـرح الـوطن مـسـرحـيـة
(الوان بالدي) وقدمت فرقة احملمودية
ومن واسط مــسـرحــيـة(صــنـدوق أبي)
قـدمت فـرقـة الـصـويـرة عـرض (الـرجل
الرث).ومن محافظـة ديالى قدمت فرقة
ـسـرح مـسـرحـيـة حـوار لـلـسـيـنـمــا وا
(افتـرض ما حـدث فعال ) وقـدمت فرقة
شـــكـــســبـــيـــر عـــرض (تــزيـــيف). ومن
مـحــافــظــة ذي قـار قــدمت فــرقــة رومـا
عـرض (فــلــوس الــدواء) فــيــمـا قــدمت
فرقـة اجلدار الرابـع عرض (في رأـسي
بــطل)وقــدمت فــرقــة مــســرح هـوار من

كــركـركــوك مـسـرحــيـة (بال
حــدود)وقــدمت فــرقـة
ـسـرحـية كـربالء ا

عرض (حذائي).
ومـــــــــــــــــــــــــــــــن
الـســلـيـمـانـيـة
قـــدمت فـــرقــة
ـــثـــلي كالر
عــرض (عـزاء
وطن)وقـــدمت
فرقة كوية من
اربـــيل عــرض
(الـــــضـــــمـــــان
االجـــتـــمــاعي)
ومن االنــــبـــار
قـــدمـت فـــرقــة
الــــفــــلــــوجــــة
مـــســــرحــــيـــة
(الـــــرصــــيف)
وقــدمت فــرقـة
الـــديــــوانــــيـــة
مــــســـــرحــــيــــة

(فوبيا).
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اختتم مؤخرا مهرجان مسرح الشارع
الــدولي بــدورته الــرابـعــة الــذي أقـامه
جتـمع فنـانو الـعـراق  تنـافس فيه 20
عرضـا مسرحـيا لفـرق عربيـة وعراقية
ـتنبي و(ابو ـها في شارعي ا  تقد
ـهـرجـان نــؤاس) .وحـصـدت جـوائــز ا
التي  االعالن عـنها في حـفل اخلتام
كل من مسرحية (الرصيف) من االنبار
الــتي حــصــدت جــائـزة افــضـل عـرض
ثــاني وافــضل عـرض ثــالث ذهب الى
مسرحية (تزييف) من محافظة ديالى
امـــا جــائـــزة افــضـل عــرض اول فـــقــد
ذهــبـت الى مـــســرحـــيـــة(دامــوس) من

تونس وجـائـزة افضل عـرض متـكامل
ذهـبت الى مـسـرحـيـة(حـنـة الـسـويس)
من مــصــر وجــائــزة جلــنــة الــتـحــكــيم
ذهــــبت الـى عــــرض (الـــقــــفــــازات) من
وجائزة افضل تمثيل ذهبت الى ايران
مسرحية (عزاء وطن) من الـسليمانية
وجائـزة افـضل عرض مـسرحي مـحلي
حــصـدتــهــا مــنـاصــفه فــرقــتي الــكـوت
والـــفــلـــوجـــة وجــائـــزة افـــضل عــرض
مــســـرحي دولي ذهـــبت الى اجلـــزائــر
وتنـاصف جـائزة افـضل اخراج كل من
مسرحية (فلوس الدواء) من الناصرية
ومسرحية (الـرجل الرث ) من محافظة

واسط.

درب مـوهبتـ ينـقلهـما معه إلى ا
ــرحــلـة الــقــادمـة. وبــعــدمــا غـنى ا
ـــشـــتــــركـــون في فــــريق عـــاصي ا
احلالني صـوت اجلـمهـور بـكثـافة
ليوسف سلـطان من الكويت ونقل
احلـالني مــعه كل من آيــة دعــنــوج
مـن تــــونـس ومــــاريــــز فـــــرزلي من

لبنان. 
أمــا فـــريق إلــيــســا فــكــانت هــالــة
مالكي هي أكثر من حصد تصويتاً
من اجلمـهور واخـتارت إلـيسا كل
من خـالـد حـلـمي من مـصـر وحسن
العـطار من الكـويت لالنتقـال معها
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كلما اقتـرب برنامج (احلى صوت)
من نــــهــــايــــته ازدادت صــــعــــوبـــة
ـشتـركـ وضمن الـتـحديـات بـ ا
احلـــلــقــة الـــرابــعـــة من الــعــروض
ـوسـمه ـبـاشـرة من الـبـرنـامج   ا
اضي الرابع وفي  حـلقة الـسبت ا
وحـــسب بـــيـــان مــجـــمـــوعــة اعالم
قنوات ام بي سي تلـقته ( الزمان )
امس ( تنـافست  16موهـبة سـعياً
ــقـبــلـة لالنــتـقــال إلى احلــلـقــات ا
حــيث يــخـتــار اجلـمــهــور مـوهــبـة
واحدة عبر التصويت فيما يختار
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يـــواصـل اخملـــرج رواء جـــواد تـــصـــويــر
ــســلـسل الــكــومــيـدي (56) في احــداث ا
مــوســمه الــثــاني تــمــهــيــدا لــعــرضه في
سلسل من قبل .. ا السباق الرمضاني ا
تــألـيف الــكـاتب حـســ الـنــجـار و يـضم
نــخـبــة مـن اهم فــنــاني الــكــومـيــديــا في

العراق .. 
مـخـرج الـعــمل رواء جـواد وصف الـعـمل
سـلسالت التي سـتعرض بانه( من اهم ا
في شـــــــــــــهـر رمــضــان الـقــادم ان شـاء

الله) .. 
ــوقـع دنــيــا فن (ان واضــاف فـي حــديث 
العمل صور ما بـ بيروت و بغداد وهو
من بـطولـة الـفـنانـ :احـسـان دعدوش و
ــدلل و نــسـمــة ســلــيم و سـوالف كــاظم ا
ـوهوب جلـيل و اميـر العـبادي والـطفل ا

غيث العبادي  .. 
الــعـمل من انـتــاج قـنـاة الــفـرات و مـنـتج
ـنتج يوسف منفـذ شركة صـناع الفن / ا
الــعـزاوي و يــضم الـعــمل خـمـس فـقـرات

كوميدية منوعة .. 
وكــان رمــضــان 2017 قــد شـــهــد عــرض

وسم االول منه بفريق عمل مختلف). ا
وانـــتــشـــرت لــفـــظــة (56) في الـــلــهـــجــة


