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ثــمــانـيــة أجـزاء عن صــديــقه جـايك
ــــعـــروف عــــلـى يـــوتــــيـــوب بــــول ا
أيـضـا.وتـصل مـدة احلـلـقـة إلى 40
دقيـقة وهي احلـلقـات التي جنحت
فـي جـــذب أكــــثـــر من 50 مــــلـــيـــون
مـشـاهــدة. ويـتـوقع أن حتـصـد تـلك
احلــلــقــات ماليــ الــدوالرات.وقـال
خـبـيـر في اجملـال لـبي بي سي وإن
شايـن قد يـجـني حوالي 2 ملـيوني
دوالر شــهــريــا مـن هــذه احلــلــقــات

سلسلة). ا
وجايك هو شقـيق لوغان بول الذي
نـشـر فـيـديـو مـثـيـر لـلـجـدل يـعـرض

مشاهد لرجل يبدو وكأنه انتحر.
ويــقـدم مــســلــسل جــايك جلــمــهـور
سـتخدمـ واحدا من أكـثر جنوم ا
يــوتـيــوب إثــارة لــلـجــدل كــمــا كـان
ـشـاركـة جلـايك نــصـيب كـبـيـر من ا
في أحـداث مـثيـرة لـلـجدل إذ واجه
اتـهامـات بالـبلـطـجة اإللـيكـترونـية

لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - اطـلق
جنـم مـوقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
عـــبــر الـــفــيــديـــو يــوتــيـــوب شــاين
داوســون  حـلــقـات مــسـلـســلـة من
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وأشــارت جــيــســـيــكــا إلى (أن هــذا
سوق للماركات سلسل يجذب ا ا
ــشــهــورة ألنه يــحــصل عــلى عـدد ا
ـشاهدات ويـستـقر على كبـير من ا
قمة مـقاطع الفـيديو األكثـر انتشارا

على يوتيوب).
وأكـدت (أن شــايل بـدأ في الــتـحـول
إلى جنم أكثر من كونه نشيطا على
ـا حـقـقه من انـتـشار أدى يـوتـيوب 
إلـى اكـتــسـابه شــهـرة خــارج مـوقع

التواصل االجتماعي).
ـــســلـــسل وفي إحـــدى حـــلـــقـــات ا
تـــســـاءل شــــاين قـــائـال(هل جـــايك
مريض اجـتمـاعيـا?) وهو الـتعـليق
الــذي لـقى الــكـثــيـر من االنــتـقـادات
لــتـرويــجه مـزاعم دون وجــود دلـيل
عليها. اعتذر شاين عن تعليقه على

موقع سنابتشات. 
كما كـتب تغـريدة على حـسابه على
مــوقع تــويـتــر أشـار فــيــهـا إلى أنه

ـدونـ على واسـتـغالل غـيـره من ا
مــوقع يـوتــيـوب وتـقــد مـحـتـوى

غير الئق جلمهوره من الشباب.
لـــكـن الـــســـبب الـــذي قــــدمه شـــاين
ـسلـسل هو بـنفـسه لـصنـاعة هـذا ا
ـزيد أنه يـنـتجه من أجل اجـتـذاب ا
ــشــاركـاته من اإلعـالنـات والــرعـاة 
عــــلى قـــــنــــاتـه الــــتي يـــــصل عــــدد

متابعيها إلى  18مليون.
وقـالت جــيـســيـكـا بــريـنــان مـديـرة
تــســـويـق لـــدى ســـبــشـــيـــالـــيـــست
ــــبــــلـغ الـــذي ووركس:(يــــتــــراوح ا
يــتـــقــاضــاه شـــاين عن كل فـــيــديــو
يــــنـــتـــجه بـــ  85ألف و 170ألف
دوالر).وأضـافت أنه (يـنـتج حـوالي
 15فــيـديــو شـهــريـا مــا يـرجح أنه
يــــجـــنـي حـــوالـي مـــلــــيـــوني دوالر
شـهـريـا) لـكن شـاين نـفى أن تـصل
ـبـالغ الـتي يـحـصـدهـا من نـشاطه ا

على يوتيوب إلى هذه األرقام. 

سوف يـبدأ اسـتراحـة من التواصل
االجــــتـــمـــاعي حــــتى يـــنــــتـــهي من

سلسل. ا
دونون على يوتيوب األقل وينتج ا
شــهــرة من شــايـن وجــايك مــقــاطع
سلسل وهو فيديو للتعـليق على ا
مـــا تــنـــصـح جــيـــســـيـــكـــا قـــنــوات

اليوتيوب بالقيام به.
وقـالت جـيسـيـكـا إنه (أسـلوب رائع
فـــهــــو مـــثـل الـــقـــفــــز عـــلـى عـــربـــة
ـــــوســـــيـــــقـى إذ حتـــــصـل عـــــلى ا
مشاهدات جملرد أن الناس يبحثون

وضوع). عن هذا ا
وأشـــارت إلـى (أن هـــذا األســــلـــوب
ـتسلسل يخلق نوعـا من التفاعل ا
مـا يسـمح لـلمـدونـ علـى يوتـيوب

سلسل األصلي). باستغالل ا
وظهـر فراسر مـاكدونـالد مسـتخدم
فـاعل عـلى يـوتـيـوب مـعـروف باسم
إنـــــابــــر في احلـــــلــــقـــــة األولى من
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عــمـيــد كــلـيــة االعالم بــجـامــعـة
بـغــداد وجه الــدعـوات لــرؤسـاء
حتــــريــــر الــــصــــحف ووســــائل
االعالم احملـلـية حلـضـور وقائع
ـؤتــمـر الــعـلــمي الـدولي االول ا
للـكـليـة (اآلخر في الـنـتاج االتـصالي) الـذي يـعقـد غدا

االربعاء 10 تشرين االول اجلاري.
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الـكـاتـبـة الـسـوريـة صـدرت لـهـا عن دار ظـمـأ لـلـطـبـاعة
والنشر رواية (رحيل العوسج) وتقع في 180 صفحة.
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ـسـرح ـسـرحي الـعـراقي عـرضت له فـرقـة ا الـكـاتب ا
احلـر في االردن مـسـرحـيــة (نـسـاء بال مالمح) ضـمن

سرحي. مهرجان اورال ا
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صرية اللبنانية صري صدرت له عن الدار ا الكـاتب ا
بــالـقــاهــرة روايـته اجلــديــدة (دار الـعــشــاق) وتـقع في

توسط . 256 صفحة من القطع ا
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الكـاتب االردني ضـيـفه الـسـبت مـنتـدى الـرواد الـكـبار
في ندوة (أدب األطفال في األردن). 
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الشـاعر االردني ضيـفه السبت احتاد الـكتاب واألدباء
االردنـيــ مع عـدد من الـشـعـراء  في أمـسـيـة شـعـريـة

نبطية قدمها عليان العدوان.
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ونـشــرت تـوالي هـارون األحـد صـورة
لشـقـيقـتـهـا قالت فـيـهـا( وعدتـيـني بدك
تـرجـعـيـلـنــا نـاطـريـنك دنـدونـة يـاضي
عـيـوني يـا رب يا رب يـارب كـون مـعـها

يا رب).
وأثــار خـــبــر وفــاة هـــارون صــدمــة في
الــوسـط الــفــني الــســوري إذ نــعــتــهــا
ــــــــــا اجلـــنــدي قـــائــلــة: ــمـــثــلـــة د ا
(كسـرتي قلبنـا يا دينـا كتيـر بكرتي يا
روحي... الـلـه يـرحمـك ويـصـبّر عـيـلـتك
واهــلـك وأحـبــابك... لــروحك الــسالم...

وداعا).
مثـلة ليليـا األطرش( يا لطيف وقالت ا
هـاخلـبــر شـو بــشع إنـا لـلـه وانـا الـيه
راجعون رحتي بكيـر كتير دينا ما عم
صــدق يــا ربي الــله يــرحــمـك ويــصــبـر
عـيـلتك ومـحـبيـنك... قـدّر الله ومـا شاء

فعل البقاء لله).
وكانت هـارون قد بدأت حـياتـها الفـنية
عام 2000 مع الـفـنـان يـاسـر الـعـظـمـة
ــســلـسالت وقــدمت عــددا كـبــيــرا من ا
ـؤجلة) التـلفزيـونيـة منهـا (أحالمنا ا
ــرايـا) و(نــوادر وحـكــايـا) و(حـديث ا

و(أشواك ناعمة).
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ـــوســيـــقي ــهـــتـــمـــ بــالـــتـــراث ا ا

التونسي.
وتضمـنت فقرات احلـفل عرضا فـنيا

{ تــــونس - وكــــاالت - اخـــتــــمـــتت
الــدورة اخلــامــســة من أيــام قــرطـاج
ـاضي بـلـمـسة ـوسـيـقيـة الـسـبت ا ا
وفاء للمـطرب حسن الـدهماني الذي
تـــوفي فـي حـــادث مـــروري خالل آب
ـاضي أثـنـاء تــوجـهه إلحـيـاء حـفل ا

فني.
وانـطلق حـفل اخلـتـام الـذي أقيم في
مـدينـة الـثـقافـة بـعـرض فيـلم قـصـير
بـــعــنــوان (دمــعــة شـــجن في غــيــاب
احلــسـن) من إنـــتــاج الـــتـــلـــفـــزيــون
الـوطـني الـتـونـسي وتـنـاول مـشـوار
الـــفـــنـــان الــراحل وأبـــرز مـــحـــطــاته

الغنائية.
وكـــان من بــــ احلـــضـــور عــــائـــلـــة
الـــدهــــمـــــــــــاني ووزيــــر الــــشـــؤون
الــثـقــافــــــيـة مــحـمــد زين الـعــابـدين
وعــــــــدد مـن الـــــــفـــــــــــــــــــنــــــــانـــــــ

. وسيقي وا
واشـتـهـر الـدهمـاني الـذي تـوفي عن
49 عــامــا بــأداء األغــاني الــطــربــيــة
ــــوشـــحـــات كـــمـــا كـــان من أبـــرز وا

أغـــاني الـــدهـــمــانـي مــنـــهم أســـامــة
الــقـاسـمـي ومـنــيـرة حـمــدي وأنـيس

لطيف.
وفي اجلزء الـثـاني من احلفل وزعت
ــــوســـيـــقـــيـــة إدارة أيـــام قـــرطـــاج ا
اجلوائز على الفـائزين في مسابقات
الـــدورة اخلــامــســة وهـي مــســابــقــة
األطفال ومـسابقـة التمـيز في العزف
ـوسـيـقـيـة ومـســابـقـة اجملـمـوعــات ا
ومـســابـقـة الــهـيب هـوب ومــسـابـقـة
ـوســيـقى اإللـكــتـرونـيـة ومــسـابـقـة ا
وسـيقى الـتقـليـدية الـتونـسيـة.كما ا
هرجان النجم التونسي صابر كرم ا
الرباعي الذي اختـير (عرابا) للدورة

اخلامسة.
ـهـرجان هـذا الـعام وشـمل برنـامج ا
حــفالت لــفــنـانــ من داخـل وخـارج
ــــغـــني ـــلــــحن وا تـــونس مــــنـــهـم ا
الـــســـوري طـــارق الـــعـــربي طـــرقــان
ومـــغـــني الـــبـــلــــوز األمـــريـــكي الكي
بيـترسون وعـازف الكـمان الـتونسي

زياد الزواري.

لــلــمــلــحـن عـبــد الــرحــمـن الــعــيـادي
سـة وفـاء) شارك فـيه عدد بعـنـوان (
غن التونسي بأداء باقة من من ا

ية كيت مـثلة العـا {  لوس اجنلوس- وكـاالت - كشفت ا
هدسون عن الصورة األول لطفلـتها اجلديدة التي ولدتها

في الـ2 من شهر تشرين األول اجلاري.
ونـشــرت عــبـر صــفــحـتــهــا اخلـاصــة عــلى أحــد مـواقع
التواصـل اإلجتمـاعي صورة الـطفـلة الـتي أطلـقت علـيها
إسم (رونى رون هادسون فـوجيكـاوا) نسبـةً جلدّها والد
حبيبها  داني فوجيكاوا الرّاحل (رون فوجيكاوا) وقالت:
(قــرّرنـــا أن نُــســـمي ابــنـــتــنـــا روني نـــســبـــة جلــدّهــا رون
فـوجـيــكـاوا.. كــان رون أكـثـر شــخصٍ عـزيــزٍ عـلى قـلــبـنـا
ونشتـاق إليه كـثيـراً وتسمـيتـنا لهـا على اسـمه يُعـدّ شرفاً

لنا).
ـولودة الـثالث لـهدسـون حيث أن لـها و هذه الـطـــفـلة هي ا
إبن يـدعى رايـدر  14 سـنـة  من زوجـهــا الـسـابق كـريس
روبنــــــــــــــسـون ولها طـفل يدعى بيـنغهـام يبلغ من الـعمر
7 سـنــوات  والـده هــو اخلـطـيـب الـســابق لـهــدسـون مــاثـيـو

بيالمي.

تــشـعـر بــالـتـوتــر بـسـبـب عالقـتك مع احلــبـيب. حـاول
التقرب منه لتنال اعجابه.

qL(«

ـنافـسة في مـجـال عمـلك وحتاول تـواجه الكـثيـر من ا
أن تتخطاها. رقم احلظ 2.

Ê«eO*«

حتـدث بـعض التـغيـرات في مجـال عمـلك على أمل أن
تكون نحو األفضل.

—u¦ «

تواجـه الكـثـيـر من ضـغوطـات الـعـمل حـاول أن تـطلب
ساعدة .يوم السعد الثالثاء. ا

»dIF «

ـمـيـزين في مـجـال حتـظى بـلــقـاء بـعض األشـخـاص ا
عملك.يوم السعد االربعاء.
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ــفــاجــأة رومـانــســيــة لـلــحــبــيب. وال تــرتـبط حتــضـر 
بعالقات تدرك أنك لن تستمر بها.
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تــبـــادل األفــكــار مـع احلــبــيب وال تـــنــفـــرد بــقــراراتك
لنفسك.يوم السعد السبت .

ÊUÞd «

ـنـعـشـة والـسـارة الـتى تـصـلك الـكـثـيـر من األخــبـار ا
تسمعها اليوم في مجال عملك .

Íb'«

تـعـيش أجــواء مـسـتـقـره في الـعـمـل بـعـد فـتـرة مـلـيـئـة
. بالضغوطات .يوم السعد االثن

bÝô«

تــســاورك بــعض الـــشــكــوك في عــمـــلك حــول بــعض
القرارات وحتاول أن جتد لها حلول .

Ë«b «

ابـحث عن اشيـاء مـشتـركة تـقوم بـها مع احلـبيب و ال
تتصرف بعدوانية جتاهه.
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ــتــطـــفــلــ الــتــدخل في حــيــاتك ال تــســمح لــبــعض ا
العاطفية.يوم السعد اخلميس.
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نـاسب الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكل اعــد تـــرتــيــبــهــا

ــفــقــودة: واكــتــشف الــكـــلــمــة ا

(مدينة لبنانية):

عـــــــواصف  –هالل  –دعــــــوة-

طــــــروب  –اســــــواق  –خــــــد –

العـمال  –لـيال  –ارياف  –خـلد

 –كاري  –صليل  –جد.
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ـفـوض لــشــركـة االزدهـار الـعـراقـيـة لـلـتــوزيع ـديـر ا ا
اجـستير تلـقى التهاني بـنيـــــل جنله صبـري شهادة ا

في االعالم من كلية اجلنان اللبنانية.

ـســلــسل واصـفــا (الــعـمـل بـأنه ا
هني). سار ا فرصة لتغيير ا
وأضــــاف فـي تــــصــــريــــحــــات
لــنــيـوزبــــــــيــتس: (حــصـلت
عــــــلى  70ألـف مــــــتــــــابع
ومـــعـــنـى ذلك أن هـــنـــاك
زيــــــــادة فـي األمــــــــوال

القادمة).
وقـــــال جــــايك عــــلى
قـــــــنـــــــاتـــــه عـــــــلى
يــــوتــــيــــوب (إنه ال
يـتـدخل في إنـتـاج

سلسل). ا
وقــالــت ريــبــيــكـا
(إن شـــــــاين قـــــــد
يــكـون ســبــبـا في
ظـــــهـــــور اجتـــــاه
جديـد بـ مدوني
يــــــوتـــــــيــــــوب إذا

قلدوه).

كايت هدسون
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اعـلن رئيس مـهرجـان مسـرح التـعزية
احلسينـي الدولي الرابع الفـنان منير
راضـي الـــعـــبـــودي (ان االســـتـــعــدات
متواصلة الطالق النسخة الرابعة من
ــهــرجــان وذلـك خالل شــهــر مــحــرم ا

احلرام اجلاري).
هرجان  وقال لـ ( الزمان ) ان ( هـذا ا
سـيكـون مـختـلف عن دوراته الـسابـقة
مـن حـيث االعــداد والـتــرتــيب والـدعم
وسـنــخـرج من احملــلـيــة الى الــدولـيـة
ـشـاركات حـيث سـتكـون اضـافة الى ا
ـســرحــيــة احملـلــيــة هــنـاك فــرقــتـان ا
عربيتـان من مصر ولبنـان ستشاركان
هـرجـان وسـتـتوزع ضـمن فـعـالـيـات ا
ــهــرجــان بــبــغـداد الــتي فـعــالــيــات ا
ســـتـــحـــتــــضن االفـــتـــتـــاح الـــرســـمي
وســيــتــضــمن عــرض الــفــلم الــروائي
قــصــة حــوار اخــراج الــفــنــان مــنــيــر
راضي  بعـدها ستـعرض مسـرحيت
االولى من الـعراق والـثانـية من مـصر

عاصر مع مسابقة للنص احلسيني ا
ــسـابــقـة وجــوائـز خــاصـة في هــذه ا
ـا خـاصـا ـهـرجـان تـكـر وسـيـشـهـد ا
سرح لعدد من القامات الفنية لرواد ا
الـــعــراقي مـن الــرعـــيل االول ومـــنــهم

الــعــراق وهي الــديــوانــيــة  كــربالء 
الـنـجف  واسط وبابل حـيث سـتـكون
العروض عـلى ايام متتـالية كل عرض
فـي مـحـافـظـته وهـي خـطـوة جـيـدة لم
سرح حتصل سابقا لكي يكون لهذا ا
اماكن متـعددة لهـكذا عروض من اجل
تـــفــعـــيل مـــنـــظــــــــــــومــة هـــذا اخلط
ـــســـرحي الــــذي يـــــــــوازي بـــقـــيـــة ا
ــيــة كــمـا ــســرحــيــة الــعــا ــذاهب ا ا
موجـود في دول ايران والـيابـان الذي
ـسـرح االحـزان حـيث يـعـرف لـديـهم 
هناك تشـابه كبير ب مـسرح التعزية
ومـــســـرح االحـــزان وســـيـــكـــون هـــذا
هـرجان بالتـعاون مع وزارة الـثقافة ا
سـرح ومـحافـظة ودائـرة السـيـنمـا وا

بغداد ).
وعن فيلمه قصة وحوار اضاف ( هذا
الــــفــــيــــلم مـن نــــاحــــيــــة الــــطـــرح
ضمون فـيه عدة وجوه جديدة وا
ـعاجلـة االفـكار والـقـيم ان كانت

فكرية او جمالية.
حــيث ســيــكــون هــنــاك تــنـاص
وتــنــاغم في اســلـوب الــعـرض
واالخــراج ومـعــاجلـة االفــكـار
والـقــــــــــيم ان كـانت فـكـرية
او جـمـالــيـة حـيث ســتـكـون

الـرائــد سـامـي عـبــد احلـمــيـد وصالح
الــــقـــــصب وآخــــرون وجـــــمــــيع هــــذه
الــفــعـــالــيـــات ســتــكـــون في اول ايــام
هـرجـان امـا االيـام الـتـالـيـة سـتـكون ا
ـــشــاركـــة من مــحـــافــظــات االعــمــال ا

ــــــــــشـهـد هـنـاك لـغـة الــسـيـنـمـا او ا
السينمائي وله ارتـباط وثيق للمشهد
سـرحي وكذلك تسـليط الـضوء على ا
ـعـاجلـة االخراجـيـة والـفـيــــــــلم من ا
تـمـثيـل مـازن مـحمـد مـصـطـفى وعـلي
كاظم وعالية عبود وعلي منير راضي

وآخرون ).
ـشـاركة في وعن الـعـروض الـعربـيـة ا
ـهرجـان اشار الى انـها (تـضم كادرا ا
يضم فنان كـبار ولهم باع طويل في
الــــدرامـــا الـــعـــربــــيـــة وبـــخـــصـــوص
احملـافــظـات تـوزعت مــابـ الــتـالـيف
احملـلي والـعـربي وسـيتم تـكـر فـنان
بـارز من كل محـافـظة عـمل في مـسرح

التعزية).
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ــوسـيــقـيـون فـي نـقــابه الـفــنـانـ أقـدم ا
ـركــز الـعـام عـلى تـأسـيس /ا الـعـراقـيـ
فرقة موسـيقية - غـنائية مـركزية للـنقابة
ـهـرجـانـات احملـلـيـة لـتـسـاهم في كـافـة ا
طـربـ العـراقـي ـشـاركـة ا والعـربـية 
ـــســـاهــمـــة في والـــعــرب الـــراغـــبــ بـــا
الـنـشـاطـات الـفـنـيـة للـنـقـابـة الـتـي وفرت
مسـتلـزمات جنـاح الـفرقـة.واشار اخلـبر
الذي نشر في صفحة نقابة الفنان في
(فـــيــســـبـــوك) انه ( اخـــتـــيــار افـــضل
ـهــمـة بـقـيـادة ـوسـقـيــ إلجنـاز هـذه ا ا
الــفـنــان احــمــد عــبــد اجلــبــار واشـراف
لحن محمد الفنان جمال عبد الـعزيز وا

هادي).
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صـرية مـنة فـضالي عن ـمـثلـة ا كـشفت ا
الـريـجـيم الـذي ساعـدهـا عـلى خـسارة 8
كـــيــلــوغـــرامــات في 10 أيـــام فــقط.وذلك
خالل حـلـوهـا ضـيـفـة عـلى بـرنـامج (لـسه
فـاكـر) حيث قـالت (إنـها خـسرت 8 كـيـلو
من وزنـــهــا الــزائــد من خـالل اتــبــاعــهــا
رجــيم كــيــمــيــائي قــاسِ كــان عــبــارة عن
تـنـاول 7 حـبـات تـمـر مع احلـلـيب بـحـيث
تـكــون الـوجـبـات األســاسـيـة خالل الـيـوم
مـــكــونـــة مــنـــهــمـــا فــقـط).وأضــافت (أن
كنها إستبدال الـطبيب أخبرها أنه 
احلـلـيب بـالـل ألنه من مـشـتـقات
األلبان أيضاً) مؤكدةً (أنها لم
تـشـعـر بـاجلـوع أبـداً خـاصـةً
أن الـتمـر غني بـالفيـتامـينات
وأنـهـا كانت أحـيـاناً تـكـتفي
بــأكل تــمــرتــ فــقط خالل

كل وجبة).
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ام عام احتاد االدباء والكتاب العراقي وجه الدعوة
ـي وبـقـية اعـضـاء االحتاد حلـضور للـكـتاب واالكـاد
ندوة مـوسعـة تعـقد اليـوم الثالثـاء في قاعـة اجلواهري
حتت عنـوان (ايـة وزارة لـلـثـقـافة نـريـد?) بـالـتـعاون مع
جـمـعـيـة دعم الـثـقـافـة.وقـال في رسـالـة نـصـيـة تـلـقـتـها
(الزمـان) أمس (ان الندوة سيـتمخض عنهـا بيان يقدم

هدي). كلف عادل عبدا لرئيس الوزراء ا

وسيقية تكر االبداع في ايام قرطاج ا

منير راضي العبودي

دينا هارون

دمشق  –الزمان
تـوفيت الـفـنانـة السـوريـة دينـا هارون
امس عن عمر ناهز 44 عاما في أحد
مـســتــشــفـيــات الــعــاصـمــة الــســوريـة
دمــــشق اثــــر تـــعــــرضــــهـــا لــــوعــــكـــة
صـحـيـة.ونــقـلت تـقــاريـر إعالمـيـة عن
شـقــيـقـة هــارون (انـهـا دخــلت مـؤخـرا
ــركــزة ألســبـــاب تــتــعــلق الــعــنـــايــة ا
بـــالــتــنــفس ومـــشــكــلــة في األمــعــاء)


