
ــة ويـــعــيــدون قـــد يــتـــخــلى الـــبــعض عـن عالقــة قـــد
. حساباتهم يوم السعد االثن
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 تعالج مسألة مالية أو قضية بيع أو شراء وتطرأ
تغييرات مناسبة في هذه االثناء .
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تـبـدّل طـريـقـة تـصـرّفـاتك مع الـطـرف اآلخـر وتـخـتـبر
صدق مشاعره.رقم احلظ .9
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ــتـيــنــة مــتــانــة حــتى ولــوتـعــرضت  تــزداد الــعالقــة ا
الختبارات صعبة رقم احلظ .5
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ـا أجّـلتـهـا وتـقدّم ـقـبل قرارات طـا تـتـخـذّ االسبـوع ا
نحو أهدافك.
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الـعالقة اجلـديدة تـقـوى وتشـتد الـروابط بـ الطـرف
.يوم السعد الثالثاء.
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ــعـوقـات في ــشـاكل وا بـعــد ان  مـررت بـفــتـرة من ا
يزة . االفق قصة حبّ 
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تقوم باتبـاع حمية غذائيـة منتظمة جتعـلك تبتعد قليالً
أكوالت الدسمة. عن ا
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تمربـفترة من اإلرباك واحليرة لكنك جتد سعادتك في
العمل طوال الوقت.

bÝô«

 تتخذ قرارات عشوائية وغير مبرَّرة فكن حذراً .يوم
السعد االحد.
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كن أن تصاب مشاريع وأفـكار باجلملة لكن صحيا 
بجرح في الفم .
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أنت شــــخـص مــــرهف احلـس وصــــاحب مــــشــــاعــــر
صحيا تقع حتت وطأة الشراهة. نبيلة

 u(«
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حتتـوي هذه الـشبـكة
عــــلى  9 مــــربــــعـــات
كـبيـرة كل مربع مـنها
مـقسم الى  9 خـانات
صـغــيـرة هــدف هـذه
الـلعـبـة ملء اخلـانات
باالرقام الالزمة من 1
الى  9 شــــــرط عـــــدم
تـكـرار الـرقم اكـثر من
مـــــرة واحـــــدة في كل
مـربـع كـبــيــر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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b¹bł qLŽ∫ أسرة مسرحية (اقدام) في مرحلة التدريب
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صريـة زينة صـورتها على ـمثلـة ا شاركت ا
إنـســتـغــرام عـقب عـودتــهـا من حـفــلـة زفـاف
كانـت حتضرها وهـي ترتدي فـستانـاً باللون
األسود وتـصعد على السلـم حافية القدم

وتـمــسك بـحـذائـهـا بــيـديـهـا ثم سـخـرت من
تعـبـهـا بسـبب ارتـداء الكـعب الـعـالي وقالت
مازحـة (مش قـد الكـعـوب بنـلـبسـهـا ليه مش
ـزاح انـتـهى فـاهـمـة). وبـعـد ان بدأ األمـر بـا
تـبـادلـة اذ انـطـلقت بـاالنـتـقـاد والتـعـلـيـقـات ا
ـتـابـعـ عـلـى فـسـتان الـتـعـلـيـقـات من قـبل ا
ـكــشــوف من الــظــهـر ومـن األسـفل زيــنــة ا
تابعات وقالت( الفستان فكـتبت لها إحدى ا
عـريان أوي مـش محـتـاجـة تـلـبـسي كده وال
تــعـمـلي كــده.. في نـاس بـتـحــبك وإنـتي بـنت
فتوح مش ا السكـة بتاعة الـلبس ا عاديـة إ
ــكن جتــيـب حــاجـات بــتــجــيب حب نــاس 
ــا أكـــيــد مـش حب حــقـــيــقي وال تــانـــيــة إ
احـتـرام).وكــان الـرد من زيـنــة بـشـكل رزين
وغـير مـتـسرع فـقـالت( أنا كـنت راجـعة من
فــرح صــاحـبــتي ومش مــحـتــاجــة أعـمل أي
حــاجـة عــلــشـان الــنــاس حتـبــني االحــتـرام
مـالوش عالقة بلـبس إيه وأنا بحـترم اجلميع
واجلمـيع بيحـترمني).وتابـعت(أنا مش بلبس
كـده في حـيـاتي وأطـلع لـلـنـاس بلـبس تـاني
دي أنـا وعمـري مـا لـبـست حاجـة مـسـتـفزة
ألني مش كـده أصال ومـش عـلـشـان الـنـاس
عـلى فـكـرة.. ركـزي في الــفـسـتـان هـاتالقـيه
عـادي أو بالـنسـبة لي عـادي ورديت علـيكي
عـلــشـان احـتـرمت تــعـلـيـقك وحــبـيت أفـهـمك

وجهة نظري).

ؤسسات في الوقت الـذي نبارك لـلشخـصيات الـتي تسلـمت ادارة ا
الفـنيـة والثـقافـيـة التـابعـة لوزارة الـثقـافـة كانت االمـاني وستـبقى ان
تـلبي االدارة احـتيـاجات موظـفيـها الـذين غالـبيـتهم من االخـتصاص
الفـني والـثقـافي مـا يحـقق مـهمـتـها في حتـقـيق الـنجـاح لدفـع عجـلة
الثـقافة والـفنون بجـميع مفـاصلهـا واختصاصـاتها الى امـام لنعلن
ان عودة وانـتعـاش الفن والـثـقافـة بات مـطلـبا مـلـحاً لـلجـمهـور الذي
هم الذين لوالهم يتطلع جلمـلة فعاليات تـعيد الق االختصاصـ ا
المتالت رئـتـنـا بالـهـواء الفـاسـد واالفكـار اخلـبـيثـة الـتي جتعـلـنا في
حال يائس وبائس بالتالي تمهد لكل اعداء الوطن استغالل التخلف
الذي اليـخـتلف اثـنـان عـلى انه آفة انـسـانيـة سـيـطرت عـلى مـفاصل
مجتمعـنا بعد االحتالل االكـذوبة الكبرى عام   2003 نعم واليختلف
اثـنـان عـلى ان انـتـعـاش الثـقـافـة والـفـنـون وتـفـعيـلـهـا ودفع عـجـلـتـها
سار ـومة الـبلد وعـودته الى ا هـنيـة ووطنيـة حقـة احلل االمثل لد
االمـثل ليجـعلنـا ان نفتـخربه ونـطلق اصواتـنا عالـيا  بان الـعراق هو
بلد احلضـارات والتاريخ واالبداع واجلمـال والسالم  وبعكسه اذا
مـاتراجـعت ثـقافـته وفنـونه السـمح الله فـان مـد التـخلف آت المـحال
ـهـنــيـة اخلــضـراء الـتـي تـعـمل وسـيـجــرف كل االفـكــار الـوطــنـيــة وا
بـانسـانـية  نـعم في الـوقت الذي نـبارك فـيه االدارة اجلـديدة لـدائرة
ـهـنـيـتـها ـسـرح والـتي كـانت تـديـرهـا فنـانـة عـرفـنـاها  الـسـيـنـما وا
ومـنـجـزهــا االبـداعي وتـعـامـلـهـا االنـســاني مع مـنـتـسـبي اهم دوائـر
هم لدوائر الوزارة اذا ما اضفنا وزارة الثقافة والتي تعد العصب ا
وسيقية وبدونهما التستطيع الوزارة دفع عجلة اليها دائرة الفنون ا
الـثــقـافــة الى االبــداع الـذي نــتــبـاهى بـه بـ شــعـوب الــعــالم اجـمع
هـمة كالـفنـون العامـة وكافة والنـبخس ايضـا أهمـية دوائر الـوزارة ا
ـؤسسات التي تصب في نـهر وزارة الثقافة  الدوائر التـابعة لتلك ا
همت البد ان نبارك نـاصب في تلك الدائرت ا اليوم وبعد تغيير ا
لـلفـنانة اقـبال نـعيم عـلى ماقـدمته من جـهود حثـيثـة لتـفعيل دور اهم
ـــنــتـــســبـــ من كـــافــة دوائــر الـــوزارة وجنــحـت في اســتـــقـــطــاب ا
االخــتـصـاصـات الـفــنـيـة ونـشــد عـلى يـد االدارة اجلــديـدة مـبـاركـ
هـنية سيـرة  لـلفنـان احمـد حسن موسـى الذي اعلن انه سـيكـمل ا
ـسرح نـتـسـبي الـسيـنـمـا وا وجـديـة لـتكـون الـدائـرة خـيمـة رصـيـنـة 
وسيقية ومديرها وحتتضن ابداعاتهم ونبارك ايضا الدارة الفنون ا

الـعام مـحمـود عبـد اجلـبار مـوسى متـطلـع الى
تـفـاعل االدارة مع منـتـسبـيـها الـفـنانـ القـامة
الفعالـيات الفنـية التي تسهم بـدفع عجلة الفن
ـوسـيـقى هي والـثــقـافـة الى امـام وتـؤكـد ان ا
لــــغــــة الـــشــــعــــوب بــــدعم جــــاد من وزيــــرهـــا

الدكتورعبد االمير احلمداني.

{ لنـدن - وكاالت - قالت عارضـة األزياء البريـطانية
ناعـومي كمـبل ( إن التنـوع العـرقي في األزياء حتسن
في الـسـنــوات األخـيـرة لـكـن يـتـعـ أال يـتــعـامل قـطـاع
األزيـاء مـع ذلك بــاعـتــبــاره مــجـرد صــرعــة أو مــوضـة)
وحتـــدثـت كـــمـــبل وهي واحـــدة من أشـــهـــر عـــارضـــات
األزياء مـرارا عن الـتمـيـيز في قـطـاع األزياء الـذي تـعمل
به مــنـذ  33عـامــا.وكـانت كــمـبل ( 49عـامــا) أول عـارضـة
أزياء سـوداء الـبشـرة تظـهـر على أغـلـفة مـجالت مـثل فوج
. وكـانت أول عـارضـة أزيـاء سـوداء تـظـهـر صـورتـهـا وتـا
عـــلى غالف مـــجــلـــة أمــريـــكــان فــوج فـي عــدد ســـبــتـــمــبــر
أيلـول.وردت كمـبل على سؤال عن كـيف تغـير القـطاع قـائلة
(بــعــدة أشــكـال لــكن األهم هــو الــتــنـوع. أخــيــرا اســتـوعب
الـقــطـاع ذلك لـكــنـنــا نـأمل اآلن أال يــجـري الـتــعـامل مع ذلك
ـوضة في باعـتبـاره موضـة مـثل أزياء مـعيـنة أصـبـحت على ا
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الـســفــيـر الــعــراقي سـلـم نـســخـة مـن اوراق اعـتــمـاده
سفـيرا مقيـما ومفـوضا فوق العـادة جلمهـورية العراق
الى وكـــيـل وزارة اخلـــارجـــيـــة لـــدى دولـــة االمــــارات 

زروعي. والتعاون الدولي أحمد ساري ا
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مسـتـشار الـرئيس الـفلـسطـيني
يــــضـــيــــفه فـي بـــغــــداد مـــركـــز
الـــنــهـــرين لــلـــحــديـث عن آفــاق
الــــسـالم في الــــشــــرق االوسط
ومستقبل القضية الفلسطينية.
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رئيس الـوزراء االردني األسبق ضيفته اللـجنة الثقافية
في نـقابة الصحـفي األردنيـ امس االربعاء في ندوة

تفاعلية بعنوان(القطبة اخملفية في صفقة القرن).
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رئيس جـامعة الـبصرة اعـلن ان قسم العالقـات العامة
ـاضـي وبـالــتـعــاون مع كـلــيـة واالعالم اقــام الـثالثــاء ا
ـرئـيـة الـفـنـون اجلــمـيـلـة /قــسم الـفـنـون الــسـمـعـيــة وا

(مهرجان جامعة البصرة السينمائي االول).
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الـطـالــبـة الـعـراقــيـة حـصــلت عـلى مـرتــبـة الـشـرف من
ـلكية للـجراح في ايرلندا الدرجـة االولى من الكلية ا

مع تكر خاص من الكلية اثناء حفل التخرج.
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ي االردني الـقى الـثـالثـاء  في رابـطـة الـكـتـاب االكـاد
بعـمان محـاضرة بـعنوان: (مـستجـدات صفقـة القرن
ـسـتـور) وذلك بالـتـعـاون ب الـرابـطة والكـشف عن ا

ومركز تعلم واعلم لألبحاث والدراسات.
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مـســاعـد رئــيس جـامــعـة سـومــر لـلــشـؤون االداريـة 
تكـليـفه من قبل وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي

هام منصب رئيس اجلامعة وكالة. العراقية 
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مـثلة التونسيـة أعلنت عن وفاة والدتهـا عبر حسابها ا
اخلــاص عـلى احــد مـواقـع الـتــواصل االجـتــمـاعي من
خالل صـــورة ســوداء كــتـــبت عــلــيـــهــا(الــيـــوم تــوفــيت
أمي).وتلقت التعازي من زمالئها الفنان ومتابعيها.

وسم التالي هذا لن يحدث). وضة في ا موسم ولم تعد على ا
سـاواة في األجـر (حتـسن الوضع مـشيـرة في تـصـريح  إلى ا
ــكــنـنـي قـول غــيـر ذلـك ... مـا زالت هــنــاك بـعض تــمــامـا  ال 
الطرق الـتي يتـع قطـعها). وبـدأت كمبل حـياتهـا العمـلية وهي
مراهـقة وعرضت لـبيوت أزيـاء شهيـرة مثل فرساتـشي وشانيل
وبرادا دولـتشي آند جابانا وغيرها. عملت مع مصمم أفارقة
ــــوضـــــة في الجـــــوس في وشـــــاركت في إنـــــتـــــاج أســــبـــــوع ا
صـممون األفارقة قد نيـجيريا.وردت على سـؤال عما إذا كان ا
حـصـلـوا أخيـرا عـلى االعـتـراف الـذي يـستـحـقـونه قـائـلـة (نحن
عـلى الطـريق لم نـصل إلى ذلك بـعـد).وكـانت كـمـبل واحدة من
أشــهــر خـمس عــارضـات أزيــاء في أوائل تــسـعــيـنــيـات الــقـرن
ـاضـي وظـهـرت صـورهــا عـلى أغـلــفـة أكـثـر من  500 مـجـلـة. ا
لكـنهـا كتـبت في عدد هـذا الشـهر من مـجلـة بريـتيش فـوج إنها

بدأت في الفترة األخيرة فقط تشعر بارتياح مع لون بشرتها.

الــتـغــيــيـرات الــتي أحــدثـتــهـا الــثـورة
الــفـرنــسـيـة) مــؤكـدا (أهــمـيــة الـروايـة
وفـضـلـهــا عـلى الـسيـنـمـا) مـشـيرا إلى
(أن هــــنــــاك اخـــتـالفـــاً بــــ الــــروايـــة
والـسينمـا بوجود الكامـيرا فهي ساند
رئيس ال يحتاج إلى راو عكس الرواية
الــــتي البـــد من وجــــود روائي يـــســـرد

اإلحداث).
وأوضح الضيف (انه ال يوجد اقتباس
كــامل بـ الـروايــة والـفـيــلم فـالـروايـة

ــوقع ومـا تــصف في عــدة صــفـحــات ا
يـحـتويه بـشـكل مفـصل بـينـمـا يوفـرها
الـفيلم في عشر ثوان وهناك االقتباس
األم مثل فيلم (كيت كات) في الرواية
يـصف الـبـطل بـاألعـمى احملتـال بـيـنـما
قـدمه عبـد السـميع علـى انه بطل محب

للخير). 
وشـهدت األمسية الـتي أقيمت في قاعة
الـــبــيت الـــثــقــافي مـــداخالت عــدة من

فناني ومثقفي بابل.
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ضـمن فـعـالـيـات دائـرة ثـقـافـة وفـنـون
الــشـــبــاب تـــتــواصـل االســتـــعــدادات
لـعـرض مـسـرحيـة اقـدام عـلـى خـشـبة
ـنـطـقــة اعـظـمـيـة مــسـرح الـطـلـيــعـة 
سرحـية تـقدم بالـتعاون مع بغـداد  ا
جتـمع فنـانـو العـراق وهي من تـاليف
واخـــراج مـــحــمـــد كـــويش الـــذي قــال
ـسرحية لـ(الزمان) امس ان (احداث ا
تـــدور حـــول االيــام والـــســـنـــ الــتي
عهـد عندمـا كنا طـلبة قضـيناهـا في ا
وكــانت هـنـاك حـقــوق وواجـبـات مـثل
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حق االنــسـان في احلـيـاة مـنـهـا االمن
واالمــــان وكــــيف نــــعــــيش ونــــحــــقق
احالمــنــا في هــذه احلــيــاة) واضــاف
(هـنـاك سـكـيـجـات وهـو نص خـطـابي
يـتـحـول الى مـسـرح جـاد والـنص هو
مــــونــــدرامــــا  حتــــويــــله الـى عـــدة
مثل واحد فالشخصية شخصيات وا
ـطــوع وهـو االولى لــلـمــمـثـل احـمــد ا
يخاطب الـرب كونه شخـصاً مغـتصباً
يــحـاول ان يـتـخــلص من هـذه احلـالـة
الــتـي مــرت به مـن خالل الـــدعــاء الى
الــرب وان يــنــسى مــاحــصل له كــونه
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من الــــشـــبـــاب والــــطـــلـــبــــة من خالل
مــــعــــانــــاتـــهـم وكـــيــــفــــيــــة حتـــقــــيق
احالمـــــــــهم الـتي مرت بـعـدة حروب
الــتي اخـذت الــكـثــيـر فــاصـبــحـوا في
مـتـاهـة يـنــتـظـرون اخملـلص لـكن دون

جدوى ) .
ـسـرحـيـة حتـدث الـنـاقـد مـاجد وعـن ا
حــــســـ فــــقـــال ( هــــذا الـــعــــمل هـــو
مونـدراما بصـرية من خالل شخـصية
مـــرة تـــكــــون خـــيـــرة ومـــرة شـــريـــرة
ـسكـوت عنه في ـسرحـية تـفضح ا وا
بــواطن الــنـصــوص من خالل خــطـاب

عــــاش حــــيــــاته في الــــشــــارع وعــــلى
االرصــفـــة لــكـن في الـــنــهـــايــة يـــبــقى
مـغــتـصـبـاً ويــنـام عـلى الــرصـيف امـا
الـشـخـصـيـة الـثـانـيـة لـلـمـمـثل سـجـاد
جـــبـــار فــهي رجـل اعــمـى يــبـــحث عن
شــخص واع يـخـرجه مـن هـذه احملـنـة
كـونه صــاحب حـقــوق لـكن لم يــلـتـفت
الـيه احـد فـيقـول خـذ عـمري الى وطن
اخـر كي اتـخـلص من وطن هـدرت فيه

كل حقوقي).
ـــســرحـــيــة يـــقــــــــول وعن خــطـــاب ا
سرحـية يتـناول فئة كويش (خطـاب ا

ـوســيـقى والـضـوء تـعــبـيـري بـلــغـة ا
ؤثـرات الصـوتيـة ومعـاجلة النص وا
ا يعكس انشطار بعيدا عن التقلـيد 
الواقـع الى اشكـال متـعددة) ويـضيف
ـونـدرامــا فن قـائم ومــسـتــقل لـكـنه (ا
ــطــلـوب اليــزال ذا نـشــاط مــحـدود وا
توسيعه ليشمل الـعديد من الفعاليات
ـنشودة وينافس كي يحقق االهداف ا

سرحية ). هرجانات ا في ا
ـطـوع ـسـرحـيـة من تــمـثـيل احـمـد ا ا
وســجـــاد جـــبــار وابـــراهـــيم عـــصــام

ومؤمل حيدر.

{ نيودلهي  –وكاالت - نشرت جنمة بوليوود بريانكا
شوبرا مقطع فيديو لها مع مجموعة من األطفال الالجئ
ي لهم وعلّقت عليه  بكلمات مؤثرة حيث في اليوم العا
كتبت (احلقيقة بسيطة..مستقبل هذا العالم يقبع ب أيدي
هؤالء األطفال..لكن الواقع القاسي هو أن جيل كامل من
األطفال البريئ ينمون حاليًا دون أن يعلموا أي شيء عن

مستقبلهم هؤالء األطفال تعرضوا للتهجير بسبب
احلروب واألزمات اخملتلفة في مناطق عديدة). واضافت
(عندما جتبر العائالت على الرحيل عن بيوتهم بسبب
العنف اإلضطهاد والكوارث الطبيعية فإنهم يعانون

عادلة هم األذى بشكل كبير والطرف اخلاسر في هذه ا
األطفال).
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نـظم (بيت الفيلم) في مؤسسة أبجد
الــثــقــافـيــة بــالــتــعــاون مع الــبـيت
الـثـقــافي الـبـابـلي جـلـسـة ثـقـافـيـة
ـنـاقشـة (التـحوالت الـسرديـة ب
الـرواية والـفيـلم الروائـي) للـناقد
الــســيــنــمـائي عــمــار الــيــاسـري
واسـتعرض مدير بيت الفيلم ذو
طـيري السـيرة الـذاتية الـفقـار ا
ــثـله من قــيـمـة لــلـضــيف ومـا 

فنية في السينما العراقية. 
مـن جانبـه استـعرض الـياسري
مـــراحل الـــروايــة قـــائالً وفـــقــا
لــصــفــحــة وزارة الــثــقـافــة في
(فـيـسـبـوك)( أن الـروايـة تـقسم
لـحمة والـشعر إلى الـدراما وا
ــلـحــمي حــسب تـقــسـيــمـات ا
لحمة إلى أرسطو وحتولت ا
روايــة ولــكن بـعــد عـام 1900
تـغيرت الرواية وبدأت تعتمد
ـشاكل الـتي أسقـطتـها عـلى ا
الـثورة الصـناعيـة على الفرد
بــعـدهـا تــغـيـرت مع

عمار الياسري يلقي محاضرته

زينة 
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