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ـية  كلـوديا كاردينـالي أنها كشفت الـنجمـة العا
قـررت طـرح جـزء من مالبـسهـا من بـيـنـهـا عدة
أزيــــاء ارتــــدتــــهـــــا في أفالم فـي مــــزاد عــــبــــر
اإلنتـرنت بحـسب ما أعـلنت دار سـوذبيـز.وجاء
ــمــثــلـة في الــبــيــان الــذي نــشــره الــدار: هــذه ا
ـيا بـأدوارها الـسـينـمائـية شـهورة عـا القـديـرة ا
والــتي جتــسّــد رمـزا لـألنـاقــة في الــســتـيــنــيـات
ـوضـة وعن خـبـايـا تـكـشف لــنـا عن شـغـفـهـا بــا
قرر ان ينظّم أزيائها. وبحسب البيان فإنه من ا
ـوقع اإللكـتروني لـلدار ب 28 ـزاد عبر ا هذا ا
حـزيـران الى  9تـمـوز. وهـو يشـمل  130قـطـعة
من بيـنها فسات ومعاطف وبزّات ستعرض في
مـعـرض مـجـاني يـقـام في صـاالت سـوذبيـز في
بـاريس من  2إلى  4تــمـوز. وأوضح الــبـيـان أن
عـروضات تشكّل حتية للـموضة اإليطالية هذه ا

من أواخر اخلمسينات إلى مطلع الثمانينات.
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بـ آونــة واخــرى نــحـكـم عـلى ان
مـسـرح الطـفل بـات في (خـبـر كان)
لــكن ســرعــان مــا يــلــبس مــحــبـوه
(جنادة االنقاذ عند العوم) لينقذوا
مــــاتـــــبـــــقى مـــــنه ويـــــعــــيـــــدوا له
احلــــيــــاة .فـــقــــد بــــرز فـي االونـــة
االخيرة كتـاب مسرحيـون مهتمون
مـكـرســون جـهـودهم من اجل خـلق
مـسـرح الـطفل ومن بـيـنـهم الـكاتب
بدعة سحر الشامي عمار سيف وا
والــــلــــذان حـــصــــدا الــــعـــديــــد من
اجلـــوائــز ومن خـــارج مــديــنـــتــهم
تـاكـيـدا. وبـديـهـيـا وعـنـدمـا يـخرج
فـرخ الـبط الذي نـسـميه (كـتـكوت )
وهــــــو يــــــوصـــــوص واك واك ..او
امراة تنجب طـفال يتبادر الى ذهن
كل واحـــد مـــنـــا بـــان هـــنــاك والدة
ــســنـاه في نص جـديــدة وهــذا مـا
مسـرحي للـكاتـبة الـشامي بـعنوان
ـسـرحـيـة (ال تـقل كـاو كـاو ) هـذه ا
حتــاكي االطــفــال والــكــبــار بــلــغــة

سـلــســة االحـداث.. واغــلب الــعـمل
يــجــري في حــديــقـة لــلــحــيــوانـات
االليفة وهـو اختيار وانـتقاء سليم

لشخوص العمل ..
ـسرحـية الـتي قـطفت من خاللـها ا
جــائـزة أفــضل نـص في مــهــرجـان
احلـــســـيـــنـي الـــصـــغـــيـــر الـــدولي
اخلـــامس والــتـي قــدمــتـــهــا فــرقــة
اجلـود الـتابـعة لـلـعتـبة الـعـباسـية
ـــقـــدســـة/ الـــشـــؤون الـــفـــكـــريــة ا
والـثـقافـيـة/ شعـبـة الطـفـولة اثـناء

هرجان  أيام ا
قدم مخرجها ماهر ناهض اخلياط
 شـخوصـا ابـدع كل مـنهم بـعـطائه
ـسنـدة اليه بـتقـمص الـشخـصيـة ا
بـجهـود تبـشر خـيرا من ان مـسرح
الطفل ستـنبعث به روح جديدة ان
اســتــمــر في تـهــيــئــة مـهــرجــانـات
اخــرى ومـــســـابـــقـــات في جـــمـــيع
احملـافــظــات يـقــدم الــعـمل اوال في
احملـافــظـة ومن ثم يـخـتـار االفـضل
الشـراكه في مهـرجـان قطـري اشبه
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ــســاته يــواصـل الــفــنــان  أحــمــد ســعــد وضع 
األخـيــرة اسـتــعـدادا لــطـرح مــيــني ألـبــوم ديـني
قرر طـرحه مع بداية قـام ومن ا بعـنوان زوار ا
ـقـبـل ويـضم األلـبـوم  8أغـان شـهـر رمــضـان ا
مــــتـــــنــــوعـــــة جتــــمـع أنــــواع مـــــخــــتـــــلـــــفــــة من
قام من وسيقى.ويتضمن األلبوم أغنية زوار ا ا
كـلــمـات مــحـمــد نـبـيـل الـشـريـف وأحلـان كـر
نـيـازي وتوزيع مـحـمـد عـاطف احللـو واألغـنـية
الـثـانـيـة سـبع سـمـوات من كـلـمـات مـحـمـد نبـيل
الـشـريف وأحلـان كـر نيـازي وتـوزيع مـحـمد
عـاطف احلـلـو أمـا األغـنـيـة الثـالـثـة حتـمل اسم
ملـيـون بـاب من كـلـمـات مـحـمـد نـبـيل الـشريف
وأحلــان كــر نـيــازي وتــوزيع مــحــمــد عـاطف
احلــلـو.وحتـمل األغـنــيـة الـرابـعــة اسم عـلى الـله
وبس ومن كلـمات محمد نبيل الشريف وأحلان
كـر نـيازي وتـوزيع مـحمـد عـاطف احللـو أما
األغـنيـة اخلـامسـة طمـعان في كـرمك من كلـمات
مـحــمـد نــبـيـل الـشـريـف وأحلـان كــر نـيـازي
وتــوزيع مـــحــمـــد عــاطف احلـــلــو واألغـــنــيــة
الـسادسـة عالم بـجالي كـلمـات محـمد نـبيل
الشـريف وأحلان كر نيازي  واألغنية
السـابعة بـعنوان مـركب نوح من كـلمات
مـحـمـد نـبـيل الـشـريف وأحلـان كـر

نيازي.
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طـرب العراقي جمعه حفل مـشترك مع الشاعر المي ا
ـاضي فـي مـديـنـة بـيـرث بـغـرب نـاصــر اقـيم الـسـبت ا

استراليا.
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ـمثـلة العـراقيـة تطل فـي أربعة ا
مــــســـلـــسـالت خـــلـــيــــجـــيـــة في
ـقـبل هي :الـعـذراء  رمـضـان ا
حــدود الــشــر  جـــبــنــا الــعــيــد

ونصيب مختار.
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ـمـثل الـسـوري يـشـارك  في بـطـولـة مـسـلـسـل (غـفوة ا
القـلوب) تـأليف هديل إسـماعيل إخـراج رشاد كوكش
مجسدا شخصية أبو أيهم شرطي سير فقير احلال.
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الـكاتب الـعـراقي صدرت له عن دار الـدراويش لـلنـشر
والـتـرجـمـة في بــلـغـاريـا مـجـمـوعــة قـصـصـيـة بـعـنـوان
(مـسلة االحزان الـسومرية) تضم  10قصص في 82

صفحة من القطع الصغير.
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بارك موعـدًا نهائيًا طـرب اللبناني حـدد عيد الفـطر ا ا
لطـرح ألبومه اجلـديد ويتضـمن  خمس أغنـيات جديدة
انـتـهى مـؤخـرًا من تـسـجـيـلـهـا عـلى أن يـصـدرهـا عـبر

تاجر الرقمية وقناته على موقع يوتيوب. ا
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مسـاعد مدير ثقـافة محافظـة إربد االردنية رئيس قسم
الهـيئات الثقافيـة شارك بفعاليـات افتتاح معرض ربيع
شـاركة نـخبة من الكـنانـة الثـاني في بلدة كـفرسـوم و

. الفنان التشكيلي
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الفـنان العـراقي اقام معـرضه الشخـصي  الرابع على
ــتــنــبي. احــدى قــاعــات مــبـــنى الــقــشــلــة في شــارع ا

وجسدت لوحاته معالم مدينه هيت.
  UMÐ w

الكـاتبة االردنية احتـفت بتوقيع روايتهـا (إليك) بجلسة
اقيـمت في مكتـبة عبد احلـميد شـومان العامـة بعمان 

كتبة. ضمن برامج قراءات في ا

ــــهــــرجـــان
الــــــتــــــربــــــيـــــة

السنوي.
مـــوضــــوع الـــنص
يـتـحـدث عن تـركـيب
خـــــــــاص مـــــــــكـــــــــتظ
بصراعات ومشاحنات
يـفــاجيء بـهـا اي قـادم
من مــكـان الخــر سـرعـان

مـايـتاثـر بعـاداته وتـقالـيـده .عانت
االم الـــبــــطــــة من خــــروج الــــفـــرخ
الـكـتـكوت الـى هـذا الـعـالم الـكـبـير
حـيث يــتــزامن خــروجه مع حــزمـة
من صـراعات وان تـلك الـصـراعات
ال يـسـتـطــيع من خاللـهــا الـعـيش
بسعـادة وكما كـان داخل القشرة

التي الزمته واعتز بها 
ــســرحــيــة (كـرار وشــارك في ا
الـصـافي و زيـنب الـعزاوي  و
ســـارة الــداوود وعــلي كــاظم
ويـوسف احلـكـيم و مـحـمد

رضا سالم).
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ـقـابالت الـتـلـفـزيـونـيـة أن في إحـدى ا
ســبب خالفــهــا الـطــويل مع طــلــيـقــهـا
الـفنـان طارق الـعلي كـان بسـبب فنـانة
غــيــر كــويــتــيـــة ورفــضت وقــتــهــا أن
تــكـــشف عن اســـمــهــا مـــفــضـــلــة عــدم

اخلوض بتفاصيل ما حدث.
عــلى صــعــيــد آخــر فــاجــأت الــفــنــانـة
اليمـنية بـلقيس فتـحي متابـعيهـا عبر
حــسـابــهــا اخلــاص عــلى أحــد مـواقع
ـجـمـوعـة من الــتـواصل اإلجـتـمـاعي 
مــقـاطع الــفـيـديــو الـتــحـذيــريـة والـتي
فضلت التحدث عنها حلماية كل أسرة
ـــقـــاطع من األمـــراض.وعـــرضـت في ا
مـعـلومـات تـنـتشـر في الـفتـرة االخـيرة
عن مـادة قــاتـلــة تـوجــد في مــطـبخ كل
بـــيـت وحتـــديــــداً في الــــتــــرمـــوس أو
ـعـدنـيـة الـتي حتـفظ حرارة القـنـيـنـة ا
الــشــاي والــقــهــوة.وشـرحـت بــلـقــيس

{ الـــكــويت  –وكــاالت - بـــعـــد مــرور
سـنـوات طويـلـة من الـقطـيـعة والـبـعد
ـمثلة الكـويتية هيـا الشعيبي أعلنت ا
بـشكل رسـمي عن الـصلح بـيـنهـا وب
مطـلقها الـفنان طـارق العلي وذلك من
خـالل بـرنـامج عـالــسـيف  مـؤكـدة (أن
اجلــمـــيع عــلــيـه أن يــســامح ويــطــوي
ـلـيـئـة بـالـسـواد والـكـره الـصـفـحـات ا
طـاف).وكانت والـضغـينـة في نـهايـة ا
الشـعيـبي قد دخلت اسـتوديـو برنامج
عالـسيف بطريـقة طريـفة أشعـلت فيها
وقع أجواء احلـلقـة بخـفة ظلـها وفـقا 
البوابة واستغلت الفرصة لتعلن على
الـهــواء مـبـاشــرة أنـهـا طــوت صـفـحـة
اخلالف بــيـنـهــا وبـ مــطـلـقــهـاطـارق
الـعلي ووجـهت رسـالة له وقـالت: أبو
حـــمــود انت أســـتـــاذ في مــكـــانك وفي
مـسـرحك.وصـرحـت الـشعـيـبـي مـؤخرًا

{ لــنــدن (رويــتــرز) - يُــفــتــتح في
لــنــدن األســبــوع اجلــاري مــعـرض
مــخـــصص لــلـــمـــخــرج األمـــريــكي
الـراحل سـتـانـلـي كـوبـريك لـتـقـد
حملـة عن أعـمـاله بـعد  20عـاما من
ــعـرض وفــاته.تــضم مــقــتـنــيــات ا
ــــتـــنـــقل الــــذي ســـيـــحل اآلن في ا
مـتـحف لـنـدن للـتـصـميم مـلـصـقات
ومـالبــس وصـــــــــــورا ورســــــــــــائـل
ومقابالت تـخص كوبريـك.واشتهر
كـــوبـــريك الـــذي عـــمل أيـــضـــا في
كــتـــابــة الــســيـــنــاريــو بـــأبــحــاثه
ـتـعـمـقـة واهـتـمـامه بـالـتـفـاصـيل ا
عـنـدمـا أخـرج أفـالمـا مـؤثـرة مـنـها
 :2001مــلـحـمـة الـفـضـاء (سـبـيس
أوديـسي) وفــيــلم الــرعب الــبـريق
(ذا شــايـنــنج) وفـيــلم الـكــومـيــديـا

ـــعــلـــومــات لــتـــنــبه تـــفــاصــيـل تــلك ا
جـمــهــورهــا بــخــطـر اســتــعــمــال هـذه
احلـافظـات ألنـها تـتـسبب في اإلصـابة

رض السرطان.

الـســوداء د. سـتـريــنـجــلـوف.وقـال
ـتـحف ديـان سـودجـيك في مـديــر ا
تـصـريح (أردنـا أن نـخـلـق مـنـاخا
ولذا فـإن هـذه ليـست في الواقع
مجموعة مالبس أو ملصقات
بـل مــــســــعى إلحــــيــــاء األفالم
مــصـحــوبــة بــذلك اإلحــسـاس
الــــــذي ألـــــهـــــمــــــهم وأجـــــواء
صـنــعـهــا). عـاش كــوبـريك في
بــريـطـانـيـا طـوال أكـثـر من 40
عـامـا وصـور فـيـهـا أجـزاء من
أفـالمه ومـنـهــا فـنــدق في فـيـلم
الـبـريق ومـحـطـة فـضـائـيـة في
فــيـلم مــلـحــمـة الــفـضــاء وكـذلك
ـعـارك في فـيـلم سـترة سـاحـات ا
معدنية كاملة (فول ميتال جاكت)

الذي يتناول حرب فيتنام.

ـا ـاضـيـة  حتـصـد ثـمــار مـا زرعـته خالل الـفــتـرة ا
يسعدك.رقم احلظ .2

qL(«

 أنت في أغـلب األحـيـان مـركـز االنـتـبـاه لكـن لـدرجة
أكبر لهذا اليوم.تمتّع بذلك.

Ê«eO*«

 عــقـبــات تـقف عــائــقـا في طــريق عالقــتك بـاحلــبـيب
وحتاول أن تتأقلم مع هذه العالقة.

—u¦ «

ال تتـفـاجـأ إذا سألك شـخص مـا عن نـصـيحـة مـثـيرة
يوم السعد االربعاء.

»dIF «

كنك التـغلب على الـعصبيـة واالنفعال بـإشاعة جو  
من الفرح في محيطك.

¡«“u'«

 حتــتـل قــلب من حتب نـــظــراً إلى انــفـــتــاحك جتــاهه
واهتمامك بأقواله.رقم احلظ .7

”uI «

في الـعـمل لديـك من يتـمـنى ان يـراك تـخـطئ ال تـبالي
بذلك ألنك متميز .

ÊUÞd «

 تبدو أمورك العائلية مضطربة قليالً اجتمع بالعائلة
لتتمكن من إيجاد حل لها.

Íb'«

ن حــولـك و ال تــتــكــلم كـــثــيــرا  تــمــالك كن حــذرا 
أعصابك وال تدع التوتر يؤثر في أدائك.

bÝô«

جتـري األمـور لصـاحلك إذا كنت ذكـياً سـتتـمكن من
استغالل الظروف اإليجابية.

Ë«b «

ال تضـعف أمام ضغـوط العـمل بل واجهـها ألنك قادر
على تخطيها.

¡«—cF «

لن يـسـتــطـيع االخـرون مـسـاعــدتك إذا لم يـعـرفـوا مـا
تريد.يوم السعد االحد.

 u(«
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انـقل مـرادف ومعـاني الـكلـمـات التي
تسـيـر انـطالقـا من الـسهـم مع عكس
دوران الــســاعـــة لــتــصـل الى الــربط

الصحيح للحروف والكلمات:     
1-جريدة اماراتية

2-حلي لالرجل

3-من الكواكب
4-يبعثان

5-غير الدائم
6- يتواجه

7-من االشجار
8-حكايات خرافية

9-اعلى مؤسسات
الدولة

10-ينفذون

11-متمهلة

12-شتالت

صغيرة
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ـسرح اخـتتـمت مؤخـرا عـلى خشـبة ا
هـرجـان السـنوي الـوطني فـعـاليـات ا
لـطــالـبــات مـعــهـد الــفـنــون اجلـمــيـلـة
سرح بكافة مراحله في للبنات قسم ا
دورتـه الــثـــانــيــة عـــشــرة الـــذي حــمل
عـنــوان (جـمـال نـاعم) ووسـمت بـأسم
ـــســرح الــعــراقي الـــفــنــانــة راهــبــة ا
الرائدة آزادوهي صـموئيل . ومن ب
ـــــســــرحـــــيــــات الـــــتي عـــــرضت في ا
ـهــرجـان مــسـرحـيــة الـلـيــدي مـكـبث ا
تاليف ولـيم شكسـبير اخـراج وتمثيل
الطـالبـة غيـداء احمـد التي حتدثت لـ(
ـسرحية تدور الزمان ) قائـلة ( فكرة ا

sN½UłdN  ÊuMH « bNF   U³ UÞ „—UAð Y³J  ÍbOK « 
حول الـلـيـدي مـكـبث احملبـة لـلـسـلـطة
لك حتى يرتقي واحملرضة على قتل ا
ــنــصب بــطــريق دمــويــة وغــيـر الى ا
سرحية مرتبطة مشروعة  واحداث ا
ـشرف بـالواقع الـذي نعـيـشه). وقال ا
خـــالــد االســدي (الــلــيـــدي مــكــبث من
النـصوص اجلـميـلة لشـكسـبير ارادت
اخملـــرجـــة ان تـــخـــرج الـــعـــمل بـــاداء
سـرحية تمـثيـلي جديـد حيث قـدمت ا
ــعــنى انــهـا بــصــيــاغــة جـديــدة اي 
تسـتـعـيـد الـشـخـصـيـة وكل انـسان له
بـصـمــة صـوتـيـة وحـركــيـة والـطـالـبـة
غيـداء قدمت العـرض بطـريقة مـغايرة
ارتـقت الى مــنـطــقـة زمــنـيـة في االداء

wKO¦L² « ¡«œ_« w  WOM “ WIDM  wIðdð bLŠ√ ¡«bOſ

ـتـاز واالخـتــيـار لـهــذا الـنص الــذي 
بـــالــصــوت الــواحــد ثـم يــتــحــول الى
مــكــونـات صــوتــيــة من خالل الــبــنـاء
الــدرامي وتــمــكن اخملــرج بــنــاء عــمل
مـسـرحي رصـ مـلـتزم مـن خالل هذا
ــــراة الــــنص والفــــرق عــــنــــده بــــ ا
والرجل من خالل وقائع مـستجدة من
هـرجان احلـيـاة اليـوميـة). وتـضمـن ا
تـقــد ثــمــانــيــة عــروض مــســرحــيـة
ــهـرجـان بـواقع تــوزعت عـلى يـومي ا
اربـعـة عروض لـكل يـوم.. من ضمـنـها
عـــرض لألزيـــاء الـــتـــأريـــخـــيـــة الــذي
اخــتـتــمت به فــعــالـيــات الـدورة (12)

ــهــرجــان الــســنــوي.. وقـد  لــهــذا ا

ثل الـتـمـثيـلي الـذي يـبـحث عنـه كل 
اراديـــا او غــيـــر ارادي) واضـــاف (كل
العـروض استخـدمت نصـوصا علـمية
وتـربـويـة وجـمـالـيـة وانـا اشـرف عـلى
اكــــثـــر مـن عـــمـل مـــســــرحي فـي هـــذا
ي هرجان). وحتـدث الناقد واالكاد ا
سرحية تبحث جبار محيبس قائال (ا
ـــنـــافي واخلـــســارات واحلـــريــة عن ا
واالحالم وحتــاكـي الــواقع بـــطــريــقــة
مبـاشرة والـدعوة الى احـقيـة االنسان
فـي ان يـتـنـفس الـصـعـداء كـونه مـركـز
ـــســرحــيـــة مــلــتــزم الــوجــود ونص ا
بالقـضايا االنـسانيـة) واضاف (العمل
يــعــرف ويـــثــقف بــاهــمـــيــة االنــتــقــاء

توزيع اجلوائز على العروض الفائزة
الــتي شـــمــلت ايــضــآ جــوائــز أفــضل
ـــثــلـــة.. أفـــضل مـــخـــرجــة. أفـــضـل 
سـينـوغرافـيا... وأخـيرآً أفـضل عرض

متكامل.

ية غنية العا { لوس اجنلوس  –وكاالت - أصدرت ا
نفردة اجلديدة انا(مي) بعد تايلور سويفت أغنيتها ا
دة عام حيث جمع وسيقية  غياب عن الساحة ا

فيديو كليب أغنيتها األخيرة  56.9مليون مشاهدة في يوم
واحد فقط.وظهر في الكليب ثعبان وقطة صغيرة

اعتبرتها ابنتها فاعتبر البعض أن الثعبان هو إشارة
إلى عداءها مع جنمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان
وكانيه ويست. ويظهر الثعبان باللون الوردي وينفجر
ا يشير إلى أن على الفور ليتحوّل إلى فراشات 

تايلور تبدأ فصالً جديداً وسعيداً ومع ذلك فإن الثعبان
ا يدل على يظهر من جديد على شكل سحب متعددة 
كنها العودة بأي وقت ولكن مع ارتفاعها فإنها أنها 

تخبر الناس أنهم ال يستطيعون الوصول إليها بعد اآلن.
غزى هو أن لديها حيوان أما من ناحية القطة فكان ا
أليف جديد وبالفعل بعد ساعات قليلة شاركت تايلور

صورة لنفسها مع قطتها على حسابها اخلاص. وارتدت
تايلور فستان وردي على شكل قلب ضخم مزخرف
كن أن وهو مايلمح حول اسم حبيبها اجلديد أو 

تتحدث عن شائعات جو ألوين مرة أخرى.
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هيا الشعيبي

مشهد من مسرحية (ال تقل كاكاو)
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