
هام التي إترك اللـغو في احلديث لغيرك. وركز على ا
لديك .
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ــرحـون وركّـز دع زمالءك و مــعـارفك يــصـخــبـون و 
على نفسك. رقم احلظ .2
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مهـما رأيك عن آخر األخـبار فمن األفـضل االحتفاظ
به لنفسك .رقم احلظ  .5
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ــزيــد مـن الــعــنــايــة كل األطــعــمــة انــتــبـه لــصــحــتك 
 . اء تمرن قليالً الصحيّة اشرب الكثير من ا

»dIF «

احلب حــــولك في كـل مـــكــــان  تـــعــــلّم كـــيـف تـــوسّع
مفهومك له  و ستجد أن حياتك مليئة به . 
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ساعد من حولك ! خذ بعض الوقت لتهدئة مخك و 3
لالسترخاء. رقم احلظ 
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ال تـتفـاجأ إذا كـان ينـقصـك بعض الـتركـيز عـليك أن
تفكر بعقلك باألشياء التي في قلبك.
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سـاهـمة في مـصـروف البـيت تـكون طـبـيعـيـة عادةً  ا
لكنّها مهمة لدرجة أكبر اليوم. 

Íb'«

فـكر بالـبدء بحـياة تمـلؤها الـرومانسـية . تكـون مرهقاً
عندما تترك نفسك على هواها . 
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ـعلـومـات الـتي أمـامك حتـاول مـتوتـراً أن جتـمع كـلّ ا
قبل أن تقوم بأي حركة . 

Ë«b «

في الــعـمـل تـقــدم مــلــحـوظ بــســبب حتــركك الــسـريع
لتالفي اخطاء الشركاء . 
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فقط عليك ان,في احلب انت ملك العواطف اجلياشة  
توجهها بشكل مناسب .

 u(«
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اكــتب مــرادف ومــعـاني
الـكلـمات افقـيا فقط  في
الـعـمود الـوسط حتصل
ـطـلـوبة: عـلى الـكـلـمـة ا

(من دول آسيا):
1- دولة اوربية
2- دولة آسيوية

3- اضـــــاحـي لاللـــــهـــــة
ا قد

4- معدن ثم
5- مخبأ

6- جزء من قدم

7- ذات اجلمال
8-  ناقالت بحرية
9-  الهندام اجلميل
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www.azzaman.com
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U¹bO∫ رزاق أحمد مع سوالف جليل في مشهد كوميدي u

ــوت { لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - غـــيب ا
ـمـثل واخملـرج األمـريـكي ريب تـورن الـثـالثـاء ا
ي عـن عـــمـــر 88 احلـــاصل عــــلى جــــائـــزة إ
عــامـا.وقـالت عـائـلـته جملــلـة هـولـيـوود ريـبـورتـر
ووســائل إعالم أخـرى (إن تــورن تـوفي بـهـدوء
في مــنــزله).وازدهــرت مـســيــرة تــورن الـفــنــيـة
مؤخـرا بدوره البـارز في برامج تلـفزيونـية مثل
(ذا الري سـاندرز شو) وفي أفالم ناجحة مثل
(من إن بـالك) و(دودجـــبــــول).ومن بـــ أدوار
تــورن الـتي حــازت اإلعـجـاب دوره فـي فـيـلم
(كـروس كــريك) عـام  1984والـذي تـرشح
عـنه جلــائـزة أوســكـار. وأفــادت تـقــاريـر
إعالمـية بأنه لم يـتم اإلفصاح عن سبب
الوفـاة لـكن تورن كـان مـحاطـا حلـظة
ي ــمـثـلـة ا وفـاته بــبـنـاته وزوجـته ا
رايت الــتي اشــتـهـرت بــدورهـا في
فــيــلــمي (ســتــارداست مــيــمــوريـز)

و(ذي أكسيدنتال توريست).

{ نـــيـــودلــهي  –وكــاالت -
بــعــد مـرور عــام كــامل عـلى
بدء رحلـة العالج من مرض
الــســرطــان قــررت الــنــجــمــة
الــهـــنــديـــة ســونـــالي بـــنــدر أن
تـخـاطـب مـحـبيـهـا فـي هـذا الـيوم
حتديدًا وشاركت عبر حسابها على
موقع إنسـتغرام كلـمات مؤثرة وصورة
ـا جـعل لـهــا قـبل وبــعـد الـبــدء بـالـعـالج 
اجلمـهور يـتفـاعل معـها بشـكل الفت.وقامت
صاحبة الـ 43عامًا بـاقتبـاس بعض أبيات
الشعر من إحدى القـصائد الشهيرة لـ(رابي

كـور) وجــاء فـيـهـا(كن قـويًـا حـتى في األلم
ـك يــنـــبت مــنـه االزهــار لـــتــفــوح وأجــعل أ
ــكـان). وتــابــعت(مـر عــبــيـرهــا في أرجــاء ا
عام..ال أستطيع أن أخبركم كم كان وجودكم
إلى جـانـبي مـهمًـا خالل تـلك الـفتـرة..شـكرًا
ـســاعـدتي فـي اجـتـيــاز هـذا األمــر وشـكـرًا

تواصل لي). لدعمكم ا
عـلى صـعـيـد آخـر  لـفـتت الـنـجـمـة الـهـنـدية
بـريانـكا شـوبرا االنـظار إلى إطاللـتهـا بعد
أن نشرت عـبر صفـحتها اخلـاصة على أحد
مــواقـع الـــتــواصـل اإلجــتـــمـــاعي عـــدداً من
الـصـور بــدت فـيـهم أثـنـاء قــضـائـهـا لـوقـتـاً

.d  wKKO½
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ي العـراقي يتحدث في ندوة حوارية تقيمها مؤسسة االكاد
ـنــاهج الـتــربـويــة في احلـد من االبـرار الــثـقــافـيـة عـن (اثـر ا
ظــاهـرة الــتــطـرف واالرهــاب) وذلك في الــســاعـة اخلــامــسـة

قبل. والنصف من مساء يوم السبت ا

w(UB « VO$

تقـاعد يحاضر الضـابط العراقي ا
في الـسـاعــة الـسـادســة من مـسـاء
يــــوم غـــد اجلــــمـــعــــة في مــــجـــلس
الـــراضي الـــثـــقــافـي عن (خـــفـــايــا
واســرار ثــورة  14تــمــوز  1958)
ويــســبق احملـــاضــرة عــرض فــيــلم

وثائقي.
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الروائي والـتدريـسي الـعراقي بـكلـية الـصـيدلـة تلـقى امنـيات
ــيـة بــالــشـفــاء الــعـاجل ودوام االوســاط الـثــقــافـيــة واالكــاد
الـصـحــة والـعـافـيـة بـعـد خـضـوعه لـعــمـلـيـة جـراحـيـة تـكـلـلت

بالنجاح.
 o(« b³Ž “«u

رئـيس جـامــعـة الـيـرمــوك االردنـيـة بــالـوكـالـة افــتـتح مـعـرض
الـكـتـاب الـثـقـافـي األول (مـنـشـورات وزارة الـثـقـافـة) والـذي
تـنظمه مـكتبـة احلس بن طالل بـالتعاون مع مـديرية الـثقافة

حملافظة اربد.
 w UEM « Âd

الـتشـكـيـلي الـسـوري افتـتح مـعـرضه عن الـطـبيـعـة الـسـورية
عـنون (أوراجن)  فـي ثقـافي أبـو رمانـة ويضم 34 اجلـميـلـة ا

لوحة.
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صرية احتفلت بزفاف ابـنها عبد الرحمن بحضور مثلـة ا ا
ـشـاهيـر الـذين تـمـنـوا له حـيـاة هـانـئـة سـعـيدة مع عـدد من ا

عروسه.

تعاً على البحر.وظـهرت شوبرا مستلقية
حتت أشـعة الـشمس مـرتديـةً مايـوه بالـلون

األبيض وتمسك بيدها كأس من النبيذ.
ـتابـعـون مع صـورها هـذه بـشكل وتـفـاعل ا
كبير وتـخطى عدد معـجبيها الـ 2.5مليون
في أقل من  24ســاعـة إضـافـة إلـى الـكـثـيـر

من التعليقات. 
وكانت شوبرا حـضرت في باريس األسبوع
ي نيك ـغـني الـعـا ـاضي بـرفـقـة زوجهـا ا ا
جـونــاس حـفل الــزفــاف الـثــاني لــلـمــمـثــلـة
الـبريـطـانيـة صوفي تـيـرنر وشـقيق زوجـها

جو جوناس.
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مثل السوري  قصي خولي عن اعـلن ا
مـشاركـته  في أول أفالمه الـسيـنمـائية
ـصـريـة (مـاكو)عـبـر حـسـابه اخلاص ا
عـلى احد مواقع التـواصل االجتماعي
والـذي سـيـبـدأ تـصـويـره خالل الـفـترة
قبلة بجانب مجموعة من جنوم الفن ا
من اهـمهم النـجم التركـي مراد يلدر
ونــاهــد الــســبــاعي وســارة الـشــامي
وخــالــد أنــور  ومن تــألــيـف أحــمـد
حــلـيم وإخـراج مـحـمـد هـشـام
الـرشيـدي.وعلق خـولي على
الـــصــورة الــتـي نــشــرهــا
وقـال)انتظرونـا قريبًا

ÊU e « ≠  ÊULŽ

ــطــرب الـلــبــنــاني مـروان يـحــيي ا
خــــوري أولـى لــــيـــالـي مــــهــــرجـــان
الــــفـــــحـــــيص فـي األردن في دورته
الـــثـــامــــنـــة والـــعـــشـــرين خالل آب
ـهـرجـان ـقـبل.وقـال نـائب مـديـر ا ا
سامي سـمـاوي في مؤتـمر صـحفي
اضي (إن خوري سيحيي االثن ا
حـفل االفــتـتـاح يـوم  11آب بـيـنـمـا
طـربـة اللـبنـانيـة جنوى سـتحـيي ا
كرم حفل اخلتام يوم  16من الشهر

ذاته). 
هـرجان وأضاف(أن بـاقي حـفالت ا
سـتـشـهـد مـشـاركـة فـنـانـ من دول
عــربـــيــة أخـــرى ومــنــهـم الــســوري
حـسـ الــديك والـتــونـسـيــة يـسـرا
مـــحـــنـــوش إضـــافـــة إلـى فـــنـــانــ

أردنـــيــ من أجــيـــال مــخــتـــلــفــة).
ويــنـــظم نــادي شــبـــاب الــفــحــيص
ـهـرجـان مـنذ  1990حتت عـنوان ا
(األردن تـاريخ وحـضـارة) في بـلـدة
ة الواقعة على بعد الفحيص القد
نـحو  13كـيـلـومـتـرا من الـعـاصـمة
عــمـان. وبـجــانب احلـفالت الــفـنـيـة
ــوســيــقــيــة يــشــمل والــســهـــرات ا

هرجان معارض تشكيلية برنامج ا
وأخـــرى لـــلـــحـــرف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة
ــنـتــجـات الــيـدويــة وورش عـمل وا
وبـــــرامج وأنــــشـــــطــــة مـــــوجــــهــــة
ـهـرجـان ندوة لألطـفـال.كـمـا يقـيم ا
عن الـدرامـا العـربـية تـتـحدث فـيـها
ـصـريـة إلـهـام ـنـتـجـة ا ـمـثـلـة وا ا
ــمـثـل الـســوري رشــيـد شـاهــ وا
ــهــرجــان في عــســاف.ويــحـــتــفي ا
دورته الـثامـنة والـعشـرين بالـزعيم

األردني الراحل كايد مـفلح عبيدات
ـهـرجـان الــذي اخـتـيـر شـخـصـيـة ا
ويـخـصص له نـدوة يـتـحـدث فـيـهـا
رئــــيـس الـــــوزراء األســــبـق عـــــبــــد
ديـنة الرؤوف الـروابـدة.وفي ركن ا
ـهرجـان هذا الـعام اختـارت إدارة ا
تـــســـلــيـط الـــضـــوء عــلـى مـــديـــنــة
ــصـــريــة من خالل اإلســكــنـــدريــة ا
دينة ندوة تتناول تاريخ وحاضر ا

ها وشخصياتها. وأبرز معا
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تعد الدراما من الـفنون التي تقدم من خالل
ـسـرح والـتـمـثـيل ولـهـا شـاشـة الـتـلـفـاز او ا
مـثل ان يبذل جهدا رسالة سامـية  وعلى ا
لـــكـي تـــصـل هــــذه الـــرســــالــــة الى قــــلـــوب
ــاضــيه ـــشــاهــدين  وخالل الـــســنــوات ا ا
شــاهــدنــا الــعـــديــد من االعــمــال الــدرامــيــة
العـراقية والـكثيـر منها كـانت حتاكي الواقع
وتنـقل الظـروف واالوضاع الـتي عانى مـنها
العراق وفي رمـضان لهذا الـعام كان هناك
اختالف كـبير ونقـلة نوعيـة للدراما الـعراقية
ــمـــيــزة الـــتي القت واحــد ابـــرز االعــمـــال ا
ـتـازاً في داخل صـدى واسـعـآ واعـجـابـآ 
الـــعـــراق وخــــارجه خالل هــــذا الـــعـــام هـــو
مـســلـسل (هـوى بــغـداد) الـذي قـدمــته قـنـاة
(الـشــرقـيــة) لـكــونه عـمالً يــدعـو الى احلب
والسالم حيث تغـيير الصـورة والنظرة التي
كـانت تنـظـر لبـغداد والـتي تـرسخت وطـبعت
في ذهون بعض االشقاء في البلدان العربية
الذين كـانـوا يـتـصورون بـانـهـا مديـنـة دامـية
وليست فيـها حياة وليست فـيها اي منشآت
ثـقـافـيـة اوترفـيـهـيـة  ان لـهـذا الـعـمل تـمـيزاً
وابـداعـاً حـيث الـســيـنـاريـو والـتـمـثـيل  وان
خملرج الـعـمل دوراً مـهـمـاً يـحـمل بـ طـياته
عـشقآ لـبغـداد ورؤية مـختلـفة حـيث صورها
لنا واطلعـنا على جمالها احلـقيقي واماكنها
االثــريــة حــيث اخــذنــا الى الــقــشــلــة وروعـة
مــنــاظــرهـا والى ســاحــاتــهـا وبــرجــهـا والى
نصـور والى دجلة اخلـير  واما الكـرادة وا
الــرومــانـســيـة فــتـحــكى لــنـا اجــمل قـصص
احلب الـصادقـة  ومشاعـر ابطـالهـا النـابعة
من القـلـوب  فـلنـقف جـمـيـعا حتت نـصـبـها
ونـهـتف بـصـوت عـال هذه هي بـغـداد مـديـنة

احلب وهذا هوى بغداد السالم.
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مثل رزاق احمد احد الفنان الذين ا
ـســرح وكـان له بـرزوا عــلى خـشــبـة ا
نــصــيب من االعــمــال الــتــلـفــزيــونــيـة
ـــســرحــيـــة اطل من خاللـــهــا عــلى وا
ـا جعـلت منه مـعروفا في اجلمـهور 
الـوسط الـفـني وذلـك بـسبـب اخـتـياره
اجلـيد لالعـمـال التي يـقـدمهـا وبعـيدا
عن االعـمـال الـهابـطـة الـتي ال تـضيف
شـيئا لـلفـنان. (الـزمان) الـتقت الـفنان
عـلى حـدائق مـديـنـة العـاب الـسـنـدباد
ـحـافـظـة كـربالء واجـرت مـعـه هذا و

احلوار.
سرح ام التلفزيون? { ايهما افضل ا

ـسرح افـضل من التـلفـزيون لـكون - ا
ـسـرح يـقدم مـا هـو مفـيـد لـلجـمـهور ا
ـسرح يعد اسـتراحة للـعائلة كما ان ا

العراقية من رتابة احلياة اليومية.
شاركة في { هل هناك عمل تضطلع به وا

فيلم عراقي?
ـشـاركة - نـعم هـناك عـودة جـديدة وا
قـبـلة في فـيـلم عراقي خالل االشـهـر ا

وسنبدأ بتصويره.
? ن تأثرت من الفنان  }

- لـقـــــد تـأثـرت بـنــفـسي فـقط وكـانت
هي الـــبــدايــة احلــقـــيــقــيـــة خلــشـــبــة

سرح. ا
سرح? { في اي عام بدأت العمل با

- بــدايـــتي كـــانت فـي عــام  1998وفي
وقــتـهــا لم اكن احـب الـتــمــثـيـل ولـكن
كنت اصـغي واعمل كـمشاهـد لالعمال

سرحية. ا
{ مـا هـو شعـورك لـدى ادائك الـتـمـثيل في

? عمل مع
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- شـعـوري بـالـتـمــثـيل جـمـيل لـكـوني
اقدم االبتسامة للمشاهد.

{ هل انت نادم على ترك الوظيفة?
- لــست نــادمــا عــلى ذلك ولم ارغــــب
في الــــــعـــــودة لــــــهـــــا وان حــــــيـــــاتي
عيشــــية دارجـة واحلمد لله كما ان ا
الـكـثــيـر من االعــمـال مـازالـت تـتـوالى

وتقدم لي.
{ محـطات حزينة يقف عندها الفنان رزاق

احمد?
- اشــــــــــــــد مـــا يـــحـــزنـــنـي ان اجــد
ـنــافـقـ في احلــيـاة الـعـامـة بـعض ا
يظهر لك شيئا ويخفي عنك اشـــــياء.
{ هل ان الـــغـــرور اصـــاب الـــفـــنــان رزاق
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مـــهــرجـــان نــظــمـــته مـــديــنـــة الــعــاب
ـشـاركة السـنـدبـاد عـلى حـدائـقـهـا و
نـخبـة من جنوم الـفن والشـعر ومـنهم
الـشـاعـر رحـيم مـطـشـر والـشـاعـر ابـو
فــــتـــــيـــــان مـن اجل رسـم الـــــفـــــرحــــة
واالبـــتــســامــة عــلـى وجــوه الــعــوائل

الكربالئية.
يـذكـر ان احـمـد خريـج مـعـهـد الـفـنون
سرح اجلمـيلة وقـدم عدة اعمـال في ا
والـتــلـفــزيـون والسـيــمـا عـلى خــشـبـة
شاركة الفنان سعد خليفة سرح و ا
ــتـاز مع صــفـة الـتــمـثـيل واخـرين و
ـا شـكـلت له حـضورا مع بـالـفـكاهـة 

اجلمهور.

احــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد فــي يــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــا?
- لم اصـب بــــالـــــغــــرور فـي يــــوم مــــا
وشـعــوري اني انـسـان عــادي كـبــقـيـة
الـــنــاس لــكــون اجلـــمــهــور هــو الــذي
كانـة وكان السبب وضعني في هـذه ا
في جنـــــــاحـي ووصــــــولـي الـى هــــــذا

ستوى. ا
{ هـل ان مــجــيــئك الـى مــحـافــظــة كــربالء
كــانت بـنــاءا عـلى دعــوة من جـهــة فـنــيـة في

دينة? ا
- نـعم جـئت الى احملافـظـة بـدعوة من
رئــيس فـرع كــربالء الحتــاد االذاعـيـ
والـــتـــلــفـــزيـــونـــيـــ االعالمـي هــادي
ـــشـــاركـــة في ـــوســـوي ولـــغـــرض ا ا
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ـصرية  نيللي مثلة ا  تعـي ا
كـر سـفـيـرة لـلـنـوايـا احلـسـنة
ـنظمة الدولية للهجرة من قبل ا
في حـفل اقــيم في مـصـر.وفي
أول تـصريح لهـا اشارت كر

ـنصب) الى (انـها سـعـيـدة بـا
مـــشــيــرة الـى (انه يــتـــيح لــهــا
الــــعـــــمل عــــلـى مــــشــــروعــــات
وحــمالت لـــرفع الــوعي الــعــام
بشـأن القـضايـا العـامة وكذلك
ـهاجرين في ستـدعم مجـتمع ا
(أتــطـلع مــصــر)واضـافت كــر
زيد عن التحديات إلى معرفة ا
هاجرين وأتطلع الـتي تواجه ا
الى الــعـــمل مــعـــهم ومع فــريق
ــنــظــمــة وزمــيــلي آســر عــمـل ا
ـــعــــنـــيـــة يــــاســـ واألطــــراف ا
ــســـاعــدتـــهم عـــلى تـــخــطـي تــلك

التحديات).

مروان خوري جنوى كرم
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الـله ولي التوفيق النجم الكبير قُصي
خــولي في دور شــريف نـاهـي اخلـطـر
بــيــقـرب فــيـلـم مـاكــو الـعــبــارة سـالم
إكـسـبـريس). عـلى صـعـيـد مـتـصل قرر
ــمـثل الـتـركي مــراد يـلـدر الـظـهـور ا
عــلى جـمـهـوره في الــعـالم الـعـربي من
ـصـريـة حيـث انضم خالل الـسـيـنـمـا ا
ألبــطـال فـيـلـم مـاكـو.وقـامت الــصـفـحـة
الــرســمــيـة لــفــيــلم مــاكــو عـلـى مـواقع
الـتــواصل اإلجـتـمـاعي بـنـشـر بـوسـتـر
الـعمل الذي ظهـر فيه يلدر مـثل بقية
.ولـم تــــوضح ــــشــــاركــــ األبــــطـــــال ا
الــصـــفــحــة الــرســمـــيــة أي تــفــاصــيل
إضـافـية بل  كـتـابة الـتـعلـيق الـتالي
ــيــاه مــفــيش فــوق الـــصــورة: (حتت ا
كان دا مـجال للـهزار الغـطس في ا
بـالذات صعب الـكل عينـه معايا
ويــتـبع تـعـلـيـمـاتي ألول مـرة
صريـة النجم بـالسـينمـا ا
الـتـركي مـراد يـلدر في
دور مُـــــراد). يــــذكــــر ان
فـيـلم مـاكـو من بـطـولة
مــراد يـلــدر وقـصي
خـــــــولـي ونـــــــاهــــــد
الــســبــاعي وخــالـد
أنـــــــــور وســـــــــارة

الشامي.

بريانكا شوبرا

رزاق احمد

ـمثل الـكـوميـدي الـعراقي  نـعـته نقـابة الـفـنانـ الـعراقـي ا
وت بـبغـداد اثر نوبـة قلـبية واالوساط الـفنـية  بـعد ان غيـبه ا

ثال لعدد من االدوار الكوميدية. وعرف الراحل 

ـؤرخ العـراقي اخلـبـيـر الـقـانـوني وا
يـحـاضر في الـسـاعة الـسـادسة من
مــسـاء الـيــوم اخلـمـيس فـي مـنـتـدى
احلــكــمــة بــكــنـيــســة مــاركــوركــيس
الـكـلدانـية عن (جتـليـات صوفـية من
احلـالج الى جالل الـــدين الـــرومي)

برعاية االب هاني خميس.


