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ـمــثـلـة عـهــد ديب ( أنـهـا خالل اكـدت ا
ـاضي كــان تــهـدف ــوسم الـدرامـي ا ا
ـكن من ـشــاركـة فـي أكـبــر كم  إلى ا
ــقــبل ــوسـم ا األعـــمــال لــكــنـــهــا في ا
ستكون لهـا خطة مغايـرة تماماً) وقالت
وفـــقـــا خلـــبـــر نـــشــــر في الـــصـــفـــحـــة
االلــكـتــرونـيــة لـلــهـيــئـة الــعـامــة لالذاعـة
والتلفزيون بسـوريا (يحتاج الفنان إلى
ــغــامــرة في الــعـديــد من الــتــجــريب وا
األعمـال قبل أن يـصبح أكـثر انـتقـائية)
مـضـيفـة ( بـالـنـسبـة لي أحـاول الـقـبول
بـشروط أي عـمل في حـال كـنتُ مـؤمـنة
بـــالـــنص).وعن مـــاهـــيـــة اخلـــطــة الـــتي
سـتــنـتـهــجـهـا أشــارت ديب إلى (أنـهـا
ـا تـسـافـر سـتـكـون مـفـاجـأة فـمـثالً ر
ـا تــتـجه إلى لــتـكــمل دراسـتــهــا أو ر
الغنـاء تاركة االحتـماالت مفـتوحة على

مصراعيها).
ـوسم الـفـائت وشـاركت ديب في ا
بعـشرة مسـلسالت مـنهـا: رائحة
هلب بن الروح وقسمـة وحب وا
أبي صفـرة وحـر الـشاويش

وفرصة أخيرة.
وكـــانت ديـب قـــد نـــفت في
وقـت ســــــــابـق خــــــــبــــــــر
انـضــمـامــهـا إلـى أبـطـال
اجلزء الـعـاشـر من باب
احلــارة بــعــدمـا أدت
أدوارهـــا فـي اجلـــزء
الــســادس والــســابع
والـثـامـن من الـعـمل
من خالل شـخـصـيـة
خيرية زوجة العكيد

معتز.
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الــكـاتـب الـعــراقي صــدر له كــتـاب بــعــنـوان (تــأمالت في
الثقافة واحلياة) ويقع في  298 صفحة من القطع الكبير.
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ـوسيـقي الـسوري احـيا و وأصـدقاؤه أمـسيـة موسـيقـية ا
بـعـنـوان (بس تـيـجـي بـتـشـوف ) ضـمن فـعـالـيـات افـتـتاح

وسيقى بطرطوس. مهرجان ا

ي الــــعــــراقي اإلعالمـي االكــــاد
تـــــلـــــقى الـــــتـــــهـــــانـي من زمـالئه
ألختيـاره رئيساً للمنظمة  العربية
األوربـــيـــة لـــلـــتـــبـــادل  الــثـــقـــافي

والعلمي فرع تركيا .
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ـيـ الـقـاص االردني  نــاقش عـدد من الـكــتـاب واألكـاد
عني بفـنون السرد والقصـة مخطوطته (نافذة والنقـاد ا
الـبهـجـة: قـصص قـصيـرة) ضـمن فـعـاليـات بـرنـامج (ما

قبل النشر) الذي يعقده مختبر السرديات األردني.
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األمـ الـعـام لالحتـاد العـام لألدبــــــــاء والـكـتـاب الـعرب
وت فكـر ســـــمير أمـ الذي غيبه ا نعى االقـتصادي وا
عن 87 عـامًـا بعــــــــــد رحـلة طـويلـة ومـشرفـة من الـعمل
ــنـظـمـات الـدولــيـة كـأحـد أهم خــبـراء االقـتـصـاد في في ا

العالم.
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الــبــاحث الــعــراقـي في االثــار الــقى مــحــاضــرة بــعــنـوان
(حـمـايـة االثـار الـعـراقـيـة في ظل الـتـشـريـعـات الـقـانـونـيـة
ركـز الثـقافي ـؤسسـات احلكـوميـة) فيـمكـتبـة بغـداد با وا

البغدادي .
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ــطـربـة الــسـوريــة عـبـرت عـن سـعـادتــهـا بــنـجـاح أغــنـيـة ا
ــاضي عــبــر (أعــشــقك) الـــــــــتـي أطــلــقــتــهــا الـــســبت ا
الـيـوتـيـوب وهي من كـلـمـات سـعـود الـشـربـتـلي وأحلـان

محمد رحيم.
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عروفة بعاداتها وتـقاليدها وطقـوسها ا
ورأيت أن أقـدم نـفـسـي بـزمـنـهـا اجلـمـيل
عـبـر شـخصـيـة بـسـيـطـة كـ"مـرزوق" بائع
اخلــضــار). وأضــاف (هـذه الــشــخــصــيـة
اسـتـطـاعت أن تـشكّل مـحـوراً مـهـمـاً عـند
ـتـابـعـ عـلى الـرغم من قـلـة ظـهـورهـا ا
وبسبب حالة االنتشار التي أمر بها أرى
ـتابـع عـبر سعـادة ال توصف مـن قبل ا
ــست مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي و
حـبـهم في الـواقع).وأردف( عـنـدمـا بـدأت
ــتــابــعــة هــذا الــعــمل بــأجــزائه األولى
الـرائـعـة تـمـنـيت أن أكـون شـخـصيـة من
شــخــصــيـاتـه وفـعالً بــعــد صــبــر طـويل
حـقـقـت مـا كـنت اطـمـح إلـيه وأتـمـنى أن
أنـــصف أكــثـــر ألن شــخــصـــيــة "مــرزوق"
شــخـصــيـة مــهــمـة وهي من رجــال حـارة
سـلـسل فـتح له الـضـبع).وأكـد (أن هـذا ا
وألســرة الـعــمل كل أبــواب الــشـام ودخل
إلى كل بــيت عــربي وإلى قــلب كل كــبــيـر
وصـــغــيــر)وحـــول مــشــاركـــته في اجلــزء
وقع (الفن)( لم يتم وقـعنا: العاشر قال 

التواصل معي للمـشاركة بعد لكن إن 
ذلـك فــــــــــهــــــــــذا مـن دواعـي ســـــــــروري).
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ـمـثل الـسـوري سـامـر شـاالتي (إن قـال ا
مــسـلــسل بـاب احلــارة هـو الــبـاب الـذي
طــرقـته ألقــدّم نــفـسي لــلـنــاس من خالله
كــوني ابن الــبـــيــئــة الــدمــشـــقــيــة الــتي
تـرعـرعـت وعـشت فـيـهـا كــامل فـصـولـهـا

تـتوصـل حللـول مـبـتـكـرة لـلتـغـلب عـلى الـعـقـبـات التى
تواجهك فى العمل.
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ـساء تتـلقى اتصـاال مهـما فكن عـلى موعد.رقم عـند ا
احلظ 5.
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تـتــمـكـن الـيــوم من إجنــاز مـهــامك فى الــوقت احملـدد
نزلك سريعا. والعودة 
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أمـسـيـة رومـانـسـيـة تــقـضـيـهـا مع من حتب  بـأجـواء 
هادئة.يوم السعد السبت.
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تـبــحث عن شــريك مـنــاسب وحتــدد الـصــفــات الـتى
ا تتاح لك بعض الفرص. تتمناها ور
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إخالصك يُـشــرق من خالل أي شئِ تـعــمَـلُه وهـذا مـا
يجذب الناسَ إليك.
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حـالـتك الــصـحـيـة جـيـدة  وتـلــتـزم بـالـنـظـام الـغـذائى
الصحى الذى اتبعته منذ أيام.
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تَفكـيرك بشأن قضـية مهمـة واسع وعميق لكن التكن 
. متهوراً
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أنت ذو شـخـصــيـة قـويـة ولـكن الــتـردد حـيـال بـعض
األمور يسيطر على تفكير.
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قـد تخـرج عن أعصـابك اليوم بـسبب مـوقف يسـتفزك
من أحد زمالء العمل.
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قرب لك في مشكلة  ا حتتاج الستشارة أحد ا ر
تشغلك.رقم احلظ .3
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جتـنَّب الــعالقــات الـعــاطــفـيــة الــتى تـنــشــأ عن طـريق
العائلة. أنت في وضع مهني جيد .

 u(«
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12- 18: شالالت عظيمة االرتفاع
18-26: وزير خارجية بريطاني سابق

26-32:اسم اخر ألشعار اخليام
32-38: دولة افريقية
38-41: من القارات
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ــمـثــلــة الـتــونـســيــة خـديــجـة  تـوفــيت ا
ـستـشفى السـويسي داخل غـرفتـهـا با
الــتي دخــلــتــهــا بــصــورة طــارئــة مــنــذ
أسابيع عن عمر يناهز الـ 70عاماً وبعد
ــرض.و الـســويـسي تــعـد صـراع مع ا
من أبرز الوجوه التونسية والعربية في
ـــــــــســـــــــرحي اجملـــــــــال الـــــــــدرامـي وا
والـسـيــنـمـائي وقــدمت في مـســيـرتـهـا
ـــــســــرحـــــيــــة الــــعـــــديـــــد من األدوار ا
والــدرامــيــة كــمـــا شــاركت في بــعض
ـيـة مثل الـفـيـلم اإلنكـلـيزي األفالم العـا
(الـــقــــراصـــنــــة) الــــذي أدت فـــيه دوراً

. يزاً
يــذكـــر أن من أبــرز أعـــمــال الـــراحــلــة
السـويـسي (رشـمـون) و(كل فول الهي
في نـوارو)و(شـوفلـي حل) وغـيرهـا من

األعمال .

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - ال تـزال
ي لوفاتو تعاني من ية د الفنانة العا
تــرددات أزمــتــهــا الــصــحــيــة األخــيــرة
الـنـاجتة عن تـعـاطيـها جـرعـة زائدة من

اخملدرات.
وذكــــر مــــوقع (اي وتــــنس نــــيــــوز)(أن
لوفـاتو تـخضع حالـياً لـبرنامج عالجي
ـصحة مكـثف للـعالج من اإلدمان في ا
التي دخلتها قبل أيام فور خروجها من
ــتـــوقع أن تـــبــقى ــســـتــشـــفى.ومـن ا ا
صحة لعدة أشهر من أجل لوفاتو في ا
تــنــفــيــذ بــرنـــامج صــارم يــضــمن لــهــا
ــكن من احلـــصــول عـــلى أكـــبــر قـــدر 
صدر (أن لوفاتو في العالج) وكشف ا
حـالـة صـحـيـة أفــضل اآلن وتـسـتـجـيب

للعالج بشكل كبير).
الى ذلـك الــتــقــطـت عــدســات مــصــوري
ـشاهـيـر ( البـابارتـزي) صـورة للـنجم ا
ـمثل ي كـريس برات بـرفقـة ابنة ا الـعا
والـسـيـاسـي أرنـولد شـوارزنـيـغـر الـتي

تــــــدعـى كــــــاتــــــريـن  وذلك اثــــــنــــــاء
ـطاعـم في لوس مـغـادرتـهـمـا احـد ا
ـواقع أجنـلــوس. وافـادت بـعض ا
االلــكـــتــرونـــيــة األجـــنــبـــيــة (ان
الثنائي بديا سعيدين  وكانت
مــعـنــويـاتــهــمـا عــالـيــة جـدا
وذلك بـــعــد قـــضــاء عـــشــاء

برفقة أصدقائهما). 
وكــان بـــرات قــد فـــاجــأ
اجلـــمــــهـــور مـــؤخـــرا
بإعالن إنـفـصاله عن
ـمثـلـة آنا زوجـته ا
فـارس بـعـد زواج
دام أكـــــثــــــر من
ثماني سنوات
 األمـر الـذي
اثــــار جــــدال
كـــبــيــرا في
الــــــــــوسط
الـــــفــــــني.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ـسـرح فــاعـلـيــة في نـضـوج خلـشـبــة ا
ـثل الــفـكـر االنــسـاني وتـكــويـنه النه 
حـــاجـــة انــســـانــيـــة كـــبــيـــرة وحــسب
سـرحيـة التي يـتم عـرضها معـطيـات ا
فـهي الـلـبـنـة االولى في تـهـيـئـة الوعي
ـسـرح اجلـمــاهـيـري وتــثـقــيـفه كــون ا
العراقي فقد الكـثير من رصيده بسبب
اعـتمـاده عـلى النـصوص الـهـزيلـة لكن
هــنــاك بــصـيص امـل يـخــرج من خالل
اداء مـــســــرحي جـــاد وهــــادف في بث
ثقافة مسحرية جديدة ومنها مسرحية
طامس قلب االسد والتي ستعرض في
مــحــافــظـة مــيــســان طــيـلــة ايــام عــيـد
ـــبــــارك وهي من تــــالـــيف االضـــحـى ا
واخـراج الفـنان جـاسم رسن الـذي قال
لـ ( الــزمـان ) ان ( مــســرحــيــة طــامس
قـلب االسـد شـعـبـيــة كـومـيـديـة هـادفـة
وفكـرتهـا تدور حول عـدة احداث مـنها
حــول مـدرسـة مـحـو االمــيـة اخملـتـلـطـة
حـيث يـحـاول طـلـبـة مـحـو االميـة وهم

انـاس كــبـار الـسن  مــشـاغــبـة مـعــلـمـة
الـدرس كـانــهم مـراهـقـ داخل الـصف
يـــعــكـــســون مـــشــاكـــلــهـم الــنـــفــســـيــة
واالجــتـمــاعــيــة ويـبــتــعــدون عن مـادة
الــدرس بـــســبب الـــظــروف الــيـــومــيــة
الصعبة التي تمـر بهم لكن في النهاية
ـشاكل ويصل ينـتصـر العـلم على كل ا
ـعـلـمة هـؤالء الـطـلـبـة الى مـاتـتـمـنـاه ا
وهــو الـقــراءة والـكــتـابـة ) ويــضـيف (
ـسـرحـية تـبـحث عن االنـسـانـية هـذه ا
ـفـاهيـم التي وهي صـرخـة بـوجه كل ا
تـــؤدي الى حتـــطــــيم االنـــســـان كـــذلك
ـسـرحــيـة تـنــاقش احلـيـاة الــيـومـيـة ا
وتـــتــحــدث عن الــهم وااللم االنــســاني
ـثـقـفـ وتـنـاقـش احلـوادث وحتـاكي ا
الذين انـدثروا جـراء احلروب الـعبـثية
لكن رغم ذلك هـناك شـخصيـة ايجـابية
هي رمـز لـلـوطن وهذه الـشـخـصـية من
خالل ماتـعلـمته اصـبحـت ضد الـفساد
واخلـــراب لـــكن لالسـف هـــنـــاك انــاس
بــــســـــبـب اجلــــهـل خـــــربــــوا الـــــوطن
سـرحيـة تنـبع من الواقع وا
الـــذي نــــعــــيـــشـه ومن خالل
مـشــاكـلـنـا الـتي تـزداد يـومـا
بعد يوم وهي ادانه لكل شئ
يـصيب االنـسـان وانـا ابحث
دائــــمـــــا عـن كل شـئ وهــــذه
مهمة الفنان ان يقدم مشاكل
اجملتمع ويتنـاولها باسلوب
كوميدي سـاخر دون اسفاف
ـســرحـيـة من وتـهــريج ). وا
تــمـــثــيل ازهـــار الــعـــســلي 
جواد لفته  بـاسم البغدادي
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على صـعيـد اخر نـظم البيت
الـثـقــافي في الـشـعـلـة  نـدوة
ثقافـية بعنـوان (غياب الدور
الـرقـابي في انـتـاج الـبـرامج
والـدرامـا الـعـراقـيـة ) ضـيف
خاللـهـا اخملرج الـسـيـنـمائي
حـــامـــد لـــعـــيـــبي .و حتـــدث

لـعــيـبـي بـشــجـون حــول واقع الــدرامـا
سـرح في الـعراق مـحمال (الـقائـم وا
عــلى تــلك االعـمــال اجلـانب االكــبـر من
سـؤوليـة في تراجع مسـتوى الـعطاء ا
وانـحــسـاره)  وشـخص لــعـيـبي خالل
حديثه (ابرز معوقات النهوض بالعمل
ـســرحي والـدرامي الــذي كـان يـشـكل ا
في حـقبـة اخلمـسـينـيات والـستـينـيات
ركـيــزة هـامـة من ركـائـز االبـداع الـفـني
والـفـكري فـي البالد)  مـبـيـنـا (ان ابرز
ـــعــوقـــات هي غــيـــاب الــرقـــابــة تـــلك ا
بــاعـتـبـارهـا ضــرورة وعـامال اسـاسـيـا
ــســرحي لــتــشــذيب وتــقــو الــعــمل ا
والدرامي فضال عن انسياق الكثير من
الـقـائـمـ عـلى انـتـاج وتـقـد االعـمال
ادي بغض الـنظر الفـنية وراء الـربح ا
عن مــســـتــوى ونــوع الــعـــمل مــا افــرز

اعـمـال فنـيـة هـابطـة انـعـكست سـلـبا
ــســـتـــوى الـــعـــام لـــلـــدرامــا عـــلـى ا
ـسـرح الـعـراقي ) مـشـددا وفـقـا وا
لـلـتــقـريـر الــذي نـشـر في صــفـحـة
دائـرة العالقـات الثـقـافيـة العـامة
في (فـــيـــســبـــوك) عـــلى (ان واقع
سـرح احلالي بـحاجة الدرامـا وا
الى انــتــفــاضــة من قــبل الــفــنـان
ــلـتـزم من الــعـراقي احلــقـيـقي وا
اجـل اعـــــادة الــــــعـــــمـل الـــــدرامي
سرحـي الى صورته النـاصعة وا
ـتـمـيـزة في سـاحـة الفن ومـكـانـته ا

العربي ).
وفـي خـتـام الــنـدوة قــدم مـديــر الـبـيت
الـــثـــقـــافي جـــواد الـــشـــوكـي شـــهــادة
ـشـاركـته تـقـديـريـة لـلـضـيف تـثـمـيـنـا 

القيمة . جاسم رسن

ــوسـيــقي الــعـراقي كــرمه مــسـاء امـس االربـعــاء جتـمع ا
فـنـاني الـعـراق بـالـتـعـاون مع قـصـر الـثـقـافـة والـفنـون في
الـبــصـرة ومـؤسـسـة آنــو لـلـفـنــون االدائـيـة بـدرع االبـداع

بامسية اقيمت في قاعة قصر الثقافة.
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انطلق من الرقم  1مع معاني ومرادفات الكلمات التي
تشترك مع بعضها بأخر حرف من كل كلمة لتكمل ما

طلوبة: بعدها. االرقام اخملتارة تشير الى الكلمة ا
1-7: لقب خليفة راشدي
7-12: جبل في سوريا 
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خديجة السويسي

وأشـــاد الــكــثــيــرون مـن مــتــابــعــيه
بــقــدرتــهـمــا عــلى االســتـمــرار بــعـد
االنـفصـال محـافظـان على االحـترام

تبادل. ا
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ـياه عـادت الى مـجاريـها يـبدو أن ا
مـثلـة رانـيا يـوسف وطلـيقـها بـ ا
رجل األعـمـال طــارق عـزبـأو أنــهـمـا
قـررا حتويل عالقـتـهمـا الى صـداقة
متـينة إذ نـشر عزب صـورة جتمعه
بـعـدد من أصـدقـائه بـيـنـهم طـلـيـقته
رانـيـا يـوسف في أجـواء من الـفـرح
ـقـاهي عـبر والـسـعادة داخـل أحد ا
حـسـابه عـلى أحـد مـواقع الـتواصل

االجتماعي. 
ويظهر معهم مـجموعة من الفنان
ي سـالـم وسـانــدي ولـقـاء مـنــهم ا

اخلميسي.
وعـلّق قـائالً (أزواج األمس أصـدقاء
اليـوم) ونال تعلـيقه عدداً كـبيراً من
اإلعـجـاب والـتـعــلـيـقـات اإليـجـابـيـة
الـتي رحّـبت بـعـودتـهـمـا كـأصـدقاء.
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كارمايكل ومن إخراج مارك فورستر.وفي
ــركـز الـرابع جــاء فـيـلم الــرعب اجلـديـد ا
مليون (سلنـدر مان) بإيـرادات بلغت  11.3
دوالر. الـفيـلم من إخـراج سـيـلـفاين وايت
وبـطـولـة جوي كـيـنج وجـولـيـا جـولداني

تيليس وجاز سينكالير.

{ لوس أجنلوس -وكـاالت - تصدر فيلم
احلركة والرعب واخليـال العلمي اجلديد
(ذا مـج) إيـرادات الــســيـنــمـا فـي أمـريــكـا
مــسـجال  44.5مــلــيــون دوالر. الــفــيــلم من
إخراج جون تورتيـلتاوب وبطولة كل من
جـيسـون ستـاثام وبـيـنجـبيـنج لي وريان
ويـلـسـون.وتـراجع فـيـلم احلـركـة (مـيـشن
ـركـز األول إمــبـوسـيــبل: فـول أوت) مـن ا
ـركز ـاضي إلى ا الـذي احتـله األسـبوع ا
الـثـاني مـحـقـقا 20 مـلـيـون دوالر.والـفيـلم
بطـولة تـوم كروز وهنـري كافـيل وريبـيكا
فـيـرجسـون ومن إخـراج كـريسـتـوفـر ماك

كويري.
ــتــحــركــة كــمــا تــراجـع فــيــلم الــرســوم ا
ركز والكوميـديا (كريسـتوفر روبن) من ا
ــركـز الــثـالث مــسـجال 12.4 الــثـاني إلى ا
مـــلــيــون دوالر.والـــفــيـــلم بــطـــولــة يــوان
مــكــريـــجــور وهــايــلي أتـــويل وبــرونــتي

ركز اخلامس جاء وفي ا
ـة فـيـلـم الـكـومـيـديـا واجلـر

اجلديد (بالككالنسمان) بإيرادات
بــلــغت  10.8مــلـــيــون دوالر. الــفــيــلم من
بطولة جون ديفـيد واشنطن وآدم درايفر

ولورا هارير ومن إخراج سبايك لي.
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