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ثــــــان الـــــتـي ذهـــــبـت إلى يــــــوسف
ثلة في دور ثان البغلي وأفـضل 
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تــــوج الـــعـــرض الـــعــــمـــاني (مـــدق
احلـــنــاء) بـــجــائـــزة أفـــضل عــرض
مــــســـرحـي في الــــدورة الـــثــــالـــثـــة
ـــهـــرجـــان الـــشـــارقـــة لـــلـــمـــســرح
اخلــلــيـجـي الــذي اخـتــتـم الـثـالثـاء
ــاضي بــدولـة اإلمــارات. الــعـرض ا
لـفــرقــة مـســرح مــزون ومن تــألـيف
الـكـاتـب الـسـعـودي عـبـاس احلـايك
وإخــراج وســيــنــوغـرافــيــا يــوسف
البلـوشي.كما فـاز العرض الـعماني
بـجائـزة أفـضل اضـاءة الـتي ذهبت

إلى عبد الله الوهيبي.
وفـي بــاقي اجلــوائــز فــاز الــعــرض
الكـويتي (الـصبـخة) لـفرقـة اخلليج
بـجوائـز أفـضل إخراج ونـالـها عـبد
الله العابر وأفضل ديكور وأفضل
ثل دور أول التي ذهبت مناصفة
إلى عـلـي احلـسـيـني وعـبـد الـعـزيـز
ــثل في دور بــهــبــهـاني وأفــضل 
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o∫ أصوات شبابية تتألق في نادي العلوية عدسة (الزمان) Qð

مــســـرح الــشــارقــة الـــوطــني فــفــاز
بــجـوائــز أفـضل مــؤثـرات صــوتـيـة

وحـصلت عـلـيهـا كفـاح الـرشيـد.أما
العرض اإلمـاراتي (مجاريح) لـفرقة

ومـــوســـيـــقـــيـــة وأفـــضل تـــألـــيف
ـثلـة في دور أول وذهبت وأفضل 
إلى بدور إضـافة إلى جـائزة جلـنة
الـتــحــكــيم اخلـاصــة.وقــال الــشـيخ
سـلـطـان بن محـمـد الـقـاسـمي حاكم
الــشــارقـــة عــضــو اجملـــلس األعــلى
الحتــاد دولـــة اإلمــارات فـي كــلـــمــة
بــحـــفل اخلــتــام في قـــصــر ثــقــافــة
سـرح سواء الشـارقـة (نحن نـدعم ا
ــــســـتــــوى احملـــلي أو كــــان عـــلى ا
ـسـتـوى ــسـتـوى اخلــلـيـجـي أو ا ا
ــسـرحــيـ أن الــعــربي ونـشــجع ا
يتبنوا جيال مـن الشباب والشابات
ـسـرح ألننـا كـما حـتى.يـرثوا هـذا ا
سرح نقـول.. كلـنا زائلـون ويبـقى ا

ما بقيت احلياة). 
وتــــشــــارك جــــمــــيع دول مــــجــــلس
ـهـرجـان الــتـعـاون اخلــلـيـجي فـي ا
الذي تـستـضيـفه إمارة الـشارقة كل
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ـعـاصـر بـجـامـعـة سـامراء اسـتـاذ الـتـاريخ احلـديـث وا
صــدر لـه كــتـــاب بــعـــنــوان (مـــوقف نــقـــابــة احملـــامــ
العـراقـيـ من االحتـالل االمريـكي الـبـريطـاني لـلـعراق
2003-2010 ) ويــغــطي الــفــتــرة الــتي تــبــوأ فــيــهـا

. احملامي ضياء السعدي منصب نقيب احملام
 ôuI½ ”—U

ـكتـبة الـوطنـية بـعمـان عصر الكـاتب االردني تضـيفه ا
اليـوم االحـد ضـمن أمـسيـات نـشـاط (كتـاب األسـبوع)

للحديث عن ديوانه (هوس).
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احملـامي الـعراقي صـدر له عن دار ومـكـتـبـة الـريـاح
لــلــنــشـر والــتــوزيع كــتــاب بــعــنـوان (نــقــابــة احملــامـ

العراقي الواقع والطموح).
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كـتب التـنفـيذي الحتـاد الفـنانـ العرب الـتقى عضـو ا
وزير الـثقافة العراقي عبداالمير احلمداني مع الفنان
حــمـودي احلــارثي و غــازي الـكــنـاني وجــرى احلـديث

حول الواقع الفني العراقي.
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ـمــثل الـســوري يـشـارك في مــسـلـسل (الــبـاشـا) من ا
إخــراج عـاطـف كـيــوان وكـتــابـة رازي وردة وهــو عـمل

تاريخي تدور احداثه في عام 1912.
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االسم للكاتب الـفلسطـيني جمال ناجي
عــبــر حــســابه فـي تــويــتــر.وبــدأ فــهــد
تصـوير مـشاهـده في العـمل إلى جانب
تــصـويــر مـســلـســله الـســوري (دقـيــقـة
صـمت) كتـابة سـامـر رضوان. ويـشارك
في مـسلـسل عـندمـا تـشيخ الـذئاب إلى
جانـب فهـد كل من سمـر سامي وسـلوم
حـــــداد وحـــــسـن عـــــويـــــتي
ومـــــيــــســـــون أبــــو أســـــعــــد
بـاإلضـافة لـعـدد من األسـماء
ـهــمـة فـيــمـا تـولى كــتـابـة ا
الـسـيـنـاريـو حـازم سـلـيـمـان
ويــــخـــــرج الــــعــــمـل عــــامــــر
فـهـد.ويتـنـاول الـعـمل والذي
يــــســــتـــنــــد في أحــــداثه إلى
الـروايــة عــدد من الــقـضــايـا
االجــتـمــاعــيــة الـشــائــكـة مع
األخذ باالعتبـار تقريبها إلى
الـــواقع الـــســـوري احلـــالي.
وكـــان فـــهـــد قـــد اعــتـــذر عن
شاركة في مسـلسل مسافة ا
أمــــان بـــســــبـب انـــشــــغــــاله
بـتـصـويـر مسـلـسـلـي دقـيـقة
صـــمـت وعـــنــــدمــــا تـــشــــيخ
الـــــــــــــــــــــــــــــــذئـــــــــــــــــــــــــــــــاب.
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ـمثل الـسـوري عـابد فـهـد صورة شـر ا
مـن كــوالـــيس شــخـــصــيــتـه اجلــديــدة
ـــقـــرر أن يـــقــــدمـــهـــا في والـــتي مـن ا
مــســلــســله اجلــديــد (عــنــدمــا تــشــيخ
ـــأخــوذ عن الـــذئــاب) وهـــو الــعـــمل ا
الـروايـة الـشـهـيـرة والتـي حتمـل نفس
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– { مـــــــــيـــــــــامي 
وكــــــــــــــــــــــــــاالت -
اســــــتــــــعــــــرضت
الـفـنانـة جـينـيـفر
لــوبــيــز قــوامــهـا
ــــــــمــــــــشــــــــوق ا
ولـــــيـــــاقـــــتـــــهــــا
الــبــدنـيــة أثــنـاء
تدريـبـات الرقص
عـلى الـعـمـود من
أجــل دورهــــــــــــــــــــا
كـراقـصة فـي فيـلـمـها

اجلديد (هاستلرس).
ونشر (أليكس رودريغيز)
حـبـيب جيـنـيفـر احلـميم
صـور لـهـا عـبـر صـفـحـته
اخلــــاصــــــــة عــــلى احــــد
مـــــــــــــــواقـع اتـــــــــــــــواصـل
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اكدت الـنجمـة يسـرا أن موضوع مـسلسـلها
الـرمـضـاني اجلـديـد (بيـت العـيـلـة) مـوجود
مــنـذ فــتـرة لــكـنــهـا ال تـدري كــيف سـتــلـحق
الـــعـــرض الـــرمــــضـــاني في هـــذه الـــفـــتـــرة
الــقــصــيـرة وأشــارت في لــقــاء قــصــيـر مع
بـرنـامج (ام بي سـي تـرنـدك) (أن الـتـصـوير

اإلجـتــمـاعي أثــنـاء رقــصـهــا عـلى
العمود مرتدية حذاءً ذي كعب عال
في أحـد الــصـاالت الــريـاضــيـة في

ميامي.
وظهرت لوبيز وهي تمسك العمود
بــذراعــهـا الــيــمـنى حــيث تــتــلـقى
تـعـليـمات من مـدربـها حـول كـيفـية
إجــراء حـركـة الـدوامـة من الـيـسـار
إلى الـيـمــ حـول الـعــمـود وبـعـد
بـضـعـة خـطــوات خـاطـئـة جنـحت
في الـنـهـايـة فـي الـقـيـام بـاحلـركـة
وحــــصــــلت عــــلى مــــا يــــكــــفي من
االرتــفـاع لـالنـزالق حــول الــعــمـود
عـــدة مــرات فـي مــحـــاولــة مـــنــهــا
إلتـقـان هـذه احلـركـة بـيـنـمـا كـانت
تـبــتــسم حلــبـيــبــهـا ألــيــكس بــعـد
جناحـها وحصـولها عـلى ثناء من

مدربتها.

سيـبدأ نهـاية شبـاط اجلاري وهو مـا يعني
ـتبـقـيـة النتـهـاء التـصـويـر قبل أن الفـتـرة ا
شهر رمضان ستكون قصيرة جداً) إال أنها
ـرة األولى التي تصور أكدت (أنهـا ليست ا
أثنـاء العـرض وهي أمور حتـدث في الكـثير

سلسالت). من ا
ــســـلــسل مــدحت مـن جــهــته أكـــد مــؤلف ا

ــســـلــسل الــعـــدل (أن ا
اجــتـمــاعي يـدور حـول
ـشـاعـر الـتي تـعـتـري ا
أي عــائــــــلــة عــربــيــة
وأنه بــعـيـد تــمـامـاً عن
األكـــــــــــشـن الـــــــــــذي مـأل

الساحة اآلن).

الــشـريـك أكــثـر مـن يـتــفــهم أوضــاعك فــاســتــمع الى
نصائحه.رقم احلظ.9
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تتواجـدون وبشكل قـوي ومؤثر في الـعمل والكـثير قد
ينتقل إلى عمل جديد .

Ê«eO*«

ا هو عاطفي يوم السعد أنت إنسان عـقالني أكثر 
االربعاء.
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تشعر انـك بوضع نفسي غيرمشـجع والكثير قد تبدو
عليه أثار اإلجهاد .
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تعـتـبر احلب لـعـبة تـسـد بهـا وقت فـراغك وهذا خـطأ
كبير ترتكبه.
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يـتعـرض الـبـعض مـنكم لـهـزات عـاطفـيـة غـير مـتـوقـعة
.يوم السعد الثالثاء.
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الـتعـاطي مع بعض األمـور بـجديـة أكبـر يكـون احيـانا
أفضل احللول.
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تغيـر يطرأ في جانب السفر إلى األماكن القريبة .يوم
. السعد االثن

Íb'«

إذا كان الشـريك غيـر مرتاح حـاول أن تبـحث أسباب
اخلالف معه.
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إيـجـاد مـنـافـذ جـديــدة في الـعـمل.و اجلـانب الـنـفـسي
يطرأ حتسن فيه . 
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تـنـجـح في احملـافـظـة عــلى حـيـويــتك مـتـبـعــاً الـقـواعـد
الصحية األساسية .رقم احلظ.8
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ـكن واالسـتـفـادة من عـلـيـكم الـتـحـرك بـأسـرع وقت 
الطاقة العاطفية لهذه الفترة.
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
=43+4=56+49+60+11+39)

مجلة عربية)
بشرين باجلنة 1-15= من العشرة ا

15-24= مطرب لبناني

24-35= مطربة مصرية

ثلة مصرية  = 40-35

40-45= عشب عطري

ثل مصري =53-45

53-57= عاصمة اوربية

57-65= مدينة باكستانية

65-68=مدينة سورية

68-73= جبل في سوريا
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ـمـثـلـة الــسـوريـة تـفـتــتح مـوسـمـهـا الــدرامي بـبـطـولـة ا
مسـلسل (عندما تشـيخ الذئاب) للكـاتب حازم سليمان

واخملرج عامر فهد  .

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

وسـط حـضـور جـمـاهيـري كـبـيـر اقـيم
مؤخـرا مهـرجان االغـنيـة الفـراتية في
نادي العلوية برعايـة اللجنة الثقافية
فـي الــنـــادي واشــرف عــلـــيه الـــفــنــان
الــرائـــد مــحـــسن فـــرحــان الـــذي قــال
(سعيد بـحضور هذا اجلمـهور الكبير
وبــعـد ان قــدمــنـا قــبل مــدة مـهــرجـان
االغــنــيـة اجلــنـوبــيــة هـانــحن نــعـاود

لتقد مهرجان االغنية الفراتية الذي
يــحـــمل الــلـــون والــطـــابع اجلـــنــوبي
بـاحلـانه واداءه وكـلـمـاتـه  والخـشـية
عـلـى االغـنـيــة الـفــراتـيــة من االنـدثـار
ولـكـنه قــد يـغـيب مــدة من الـزمن لـكن
سـرعــان مـايـعــود وبـقــوة ولم حتـظى
االغنية الفراتي باهميتها لعدة اساب
ـطربـ الذيـن يقـدمون اهـمـها جـهل ا
هــذه االغــانـي من الــنــاحــيــة الــفــنــيـة

الــفـــرات االوسط كــكــربـالء والــنــجف
والـديـوانـية واحلـلـة والـسـماوة واول
ـــطــــربــــ الــــراحل عــــبــــد االمــــيـــر ا
زج الطويـرجاوي الذي اسـتطاع ان 
مـاب االغـنـيـة اجلـنـوبـيـة والـفـراتـية
ـقــام وخـيــر من يــؤدي هـذا الــلـون وا
ــطـرب ـطــرب خـالــد الـســامـرائي وا ا
الذي ترك بـصمة في االغـنية الـفراتية
هـو مـجـيــد الـفـراتي وســنـسـتـمع الى
اغـــانــيه بــصــوت جنـــله رعــد مــجــيــد

الفراتي.
كـــذلك الـــفـــرات االوسط اليـــخــلـــو من
ـطربـة الـراحـلة الـصـوت الـنسـائي كـا
زهـور حــسـ الـتي جـاءت من كـربالء
ـلـحـن الـى بـغـداد وحلن لـهـا كـبـار ا
مـنـهم مـحمـد نـوشي وخـيـر من يؤدي
صــوتـهــا الـفـنــانـة الــشـابــة سـنـدس 
ومــطـرب آخــر ادى كل الــوان الــغــنـاء
الــــعـــراقـي وحلـــنـت له الــــعـــديــــد من
ـطـرب قـحـطـان الـعـطار االغـاني انـه ا
وخــيــر مـن يــــــؤدي اغــانــيه الــفــنــان
الــشـــاب جالل الــســـومــري واخــر من
طـرب حس البدر وقدم النجف انه ا
الـعـديـد من االغانـي الفـراتـيـة وافضل
من يــؤدي اغـــانــيـه الــفـــنــان الـــشــاب
ـطرب مـهدي حـس جـبـار  وايضـا ا

ـشـاركـة لم تـكن ـوسيـقـيـة ا والـفـرق ا
طـلوب وهـو مايؤدي الى ـستـوى ا با
ابـتـعـاد االغـنيـة عن مـسـارهـا واتـمنى
ــطــربــ الــشــبــاب ان يــثــابــروا مـن ا
ويسـتمروا بالـتطور نـحو االفضل الن
ـهـرجــان جـيـد وهـو مــؤشـر عـلى ان ا

هناك غطاءا فنيا وافرا ).
واضاف (االغنيـة الفراتية تـعتمد على
ـــطــربــ الـــذين ولــدوا فـي مــنــاطق ا

الـقـيـسي من مـديـنة الـسـمـاوة وخـير
ــطـرب عــلي من يــؤدي اغــانـيـه ا

البابلي). 
هـرجـان وبـعد وفي خـتـام ا
استمتاع احلضور باجمل

االغـــاني الـــفـــراتـــنـــيــة 
قـدمت اللـحنـة الثـقافـية
شهادات تقديرية لكافة
ـــــــــشـــــــــاركـــــــــ في ا
ــهــرجـان الـى جـانب ا
الـــــتــــقـــــاط الـــــصــــور

التذكارية .

غدير عمر
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كــرم جتــمع فــنــانــو الــعــراق  الــفــنــانــة
ـبـذولة عـواطف نـعيـم تثـمـيـنـا لـلـجـهـود ا
والنـجاح الـباهـر الـذي حقـقته مـسرحـية
سـبـايـا بـغــداد  والـتي عـرضت مـؤخـرا
سـرح الـوطـني والتي هي على خـشـبـة ا
من تألـيـفـهـا وإخراجـهـا  وتـمثـيل نـخـبة
مـثالت هن: سمـر مـحمـد سوسن من ا
شـكــري بــيــداء رشــيـد ريــتــا شــيــمـاء
ان عـبـد احلـسـن وإشراف جـعـفـر وإ
الـفـنــان عـزيــز خـيـون  يــتـحــدث الـعـمل
وصل وخاصة عما تعرضت له نـساء ا
نـــســـاء األقـــلـــيـــات مـن تـــرهـــيب وجُـــرم
واغـتـصـاب واعـتـداء  وقـد
جـــاء هـــذا الـــتـــكـــر
وسط حـــضـــور
فــــــــــــــــــــــــــنــي
ي. واكــاد

عابد فهد
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كــشـفـت مـلــكــة جـمــال الــعــرب في أوروبـا 2018
الــفـلـســطـيــنـيـة غــديـر عـمــر أنـهـا تــقـيم حــالـيـاً في
الالذقـيـة غـرب سـوريـة في زيـارة قـصـيـرة تـصـور

فيـها مشاهدها في مسـلسل كرم منجل مع اخملرج عمار
تمـيم وإلى جـانب غادة بـشور وجـرجس جبـارة وميـرنا
مــعـلــولي وعـهــد ديب وعال بــدر.وأكـدت في تــصـريح
(أنهـا جتسـد شخـصيـة زوجة اخملـتار الـرابعـة أبو
مــنـجـل جـرجس جــبــارة).وقـالـت (إنـهــا ســتـطل
) إذ سبق لها قبل في عمل خالل رمـضان ا
وأن شـاركت في مـسـلـسل نبـض من إخراج
نعم عمايري تمـيم أيضاً وإلى جانب عبد ا
ووفـاء مـوصـلـلي وروعـة يـاسـ وجـرجس

جبارة وبيير داغر.
من ناحـية ثـانيـة تسـتعـد عمـر للـسفر إلى
مصـر للـمـشاركـة في فيـلم سـينـمائي هـناك

في أولى جتاربها في عالم الفن السابع.
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{ لوس اجنـلـوس - وكاالت - انـفـصلت جنـمـة البـوب لـيدي غـاغـا عن خطـيـبهـا كـرستـيان
كاريـنـو في ثاني عالقـة لـها تـنـتهي بـالفـشل خالل ثالثـة أعـوام.وأكد مـندوب عـن غاغـا التي
غنية شاهـير (بأن خطبة ا واقع اعالمية مـعنية بأخبار ا تبلغ من العمر  32عاما في تقرير 

وكارينو الذي كان وكيلها فُسخت). ولم يذكر أي تفاصيل.
وقال مـصدر جملـلة بيـبول (لم تـنجـح العالقـة. العالقـات تنتـهي في بـعض األحيـان.. ال توجد

قصة درامية طويلة).
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مـسـتـشـار مـجـلس وزراء اقـلـيم
كــردســتــان لـــشــؤون الــتــعــلــيم
الـــعـــالي تـــلـــقى الـــتـــعـــازي من
ـيـة االوسـاط الـعـلـمـيـة واالكـاد

واالجتماعية بوفاة شقيقه. 
وقـد اقيـمت الـفاحتـة على روحه

الطاهرة في اربيل يومي السبت واالحد.
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ــقـيـم في االردن يــقـود ي واالعـالمي الــعـراقـي ا االكــاد
ركزية جلامعة االنبار. كتبة ا حملة جلمع الكتب لدعم ا


