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تــعـرضت احملــامــيـة الــبــريـطــانــيـة من أصل
ي ــمــثل الــعـا لــبــنـاني أمـل كـلــوني زوجــة ا
ـوقف مــحـرج وذلـك بـيــنـمـا جــورج كـلــوني 
كـــانـت تـــســـيـــر فـي أحـــد شـــوارع مـــديـــنـــة
نـيـويــورك.وظـهـرت كـلـوني مـتــألـقـة بـفـسـتـان
أحمـر بأكمام طويلـة ويبلغ حد الركـبة بينما
كانـت تنتعـل حذاء باللـون البيج وبـكعب عالٍ
وأثـناء سـيرهـا تـعثّـرت مـا أدى إلى إلتـفاف
قــدمـهــا وخـلـع حـذائــهـا. يــشـار إلى أن أمل
كـانت إجـتمـعت بـجـورج كـلـوني عام 2013
ليـعلنـا خطوبتـهما بـعد ذلك بعـام ثم يتزوجا
بـالــبـنـدقـيـة في إيــطـالـيـا وإحـتـفال
بـعـيـد زواجـهـمـا اخلـامس
في شــهــر نــيــسـان

اضي. ا

 œuF  ÊU ſ

rÝUł œULŽ

 wŽU b « rýU¼

WA¹— uÐ√ W×O “

الـشـــــاعــرة االردنـيــة اقـام لــهـا  بـيـت الـثـقــافـة والــفـنـون
ـاضي حـفال وجـمـعـيــة عـرزال لـلـثـقـافـة والـفـنـون االحـد ا
ــا احــتـفــاء بــتــجـربــتــهــا الـشــعــريــة وادار احلـفل تـكــر

اإلعالمي سامر خضر.
wł ÁËdH « qOŽULÝ«

ـطرب ـطرب الـعراقـي اطلق اغـنيـة وطنـية مـشتـركة مع ا ا
نؤاس أمـوري بعـنوان(يـاساحـة ترابج كـافوري وزرعـناها
ورد وجــوري ) وهي مـن كـلــمــات الـفــروه جي  مــونــتـاج

. ابراهيم حامد وتصوير ابراهيم عبد الكر
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ـاضي مـنتـدى شـومان اخملـرج الـسوري ضـيـفه االثـن ا
الـثقـافي في الـعاصـمـة االردنيـة عـمان  بـجـلسـة قـدمتـها

وادارت حوارها اإلعالمية ميس نوباني.
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ــوت اخلـمـيس الـدلـيــمي الـذي غــيـبه ا

اضي عن عمر ناهز 76 عاما . ا
واشـار الـبيت الى ان ( الـدلـيـمي قضى
حــــــيــــــاتـه في رسـم االفـــــراح
والبـهجـة على وجـوه وقلوب
اجملـــتــمـع الــعـــراقي عـــامــة 
ـــــــــدائــــــــنـي عـــــــــلـى وجه وا
اخلصوص  فهو تولد قضاء
دائن 1943 وعـضـو نـقـابة ا
الــفــنــانــ الــعــراقــيــ مــنـذ
اضي  سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
وعـــضــو الــفــرقـــة الــقــومــيــة
للـفنـون  وله مشـاركات فـنية
في الـتـلـفزيـون الـعـراقي مـنذ
عــام 1975 ومـــشـــاركــات مع
الـوفــــــــود الـعـراقـيـة الـفـنـية
ـــهــرجــانــات الــعــربــيــة في ا
ــيــة مــنــذ عــام 1976 والــعــا
كــذلك ســاهم في الــنـشــاطـات
الـتـراثيـة لـلبـيت الـثـقافي في

دائن) . ا
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دائن الـفنان نعى الـبيت الثـقافي في ا
الفولـكلوري عـبد الكـر هربود جاسم
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{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - خـطفت
األنـظار ـيـة لـيـدي غـاغـا  الـفـنـانـة الـعـا
بـفـســتـانـهـا االزرق احلــريـري في حـفل
تــوزيع جــوائــز غــولــدن غــلــوب الــعــام
ــاضي.هــذا الــفـســتــان الــذي صُــمّـمه ا
ـديـر اإلبـداعيّ لـدار األزيـاء اإليـطـالـية ا
فالنتيـنو بييرباولـو بيتشيولي كان من
فـتـرض ان يتم اعـادته بعـد احلفل اال ا
ان فــريـق عــمل لــيـــدي غــاغــا قــد نــسي

همّة. القيام بهذه ا
وفي االيـام االخـيـرة ظـهـرت تـقـارير عن
عـرض فـستـان فـالـنتـيـنو في مـزاد عـبر
اإلنـتـرنـت تـستـضـيـفه شـركـة (نـيت دي
ساندرز للمزادات) ويبدأ سعر الفستان
زاد بسعر 8000 دوالر أمريكيّ. في ا
وصــرّح مــتـــحــدّث بــاسم إدارة شــرطــة
بـيفـرلي هـيلـز الذي يـحـقّق في اختـفاء
الـفــسـتـان(أنّ عـالمـة فـالــنـتـيــنـو قـدّمت
تـقريـرًا للـشرطـة وقد بدأ الـتحـقيق في
األيام التالية حلفل الغولدن غلوب.(الى
ذلـك تــشـــارك غــاغــا ?بــبـــطــولــة فـــيــلم

(جوسي) وجتسـد فيه دور زوجة رجل
األعـمــال اإليـطــالي مـوريــزيـو غــوتـشي
حـفـيد رجـل األعمـال الـشهـيـر غوتـشـيو
البس غــوتــشي مــؤسس مــاركــة خط ا
الــشــهــيــرة (جــوسي).غــاغــا تــقـدّم دور
بـاتــريـزيـا ريـغــاني الـزوجـة الــسـابـقـة
ـوريـزيو غـوتـشي والـتي تـخلى عـنـها
بعد زواج دام 12 عامـاً وبعـدها تزوج
مـن سـيـدة شــابه وسـرعــان مـا حـاولت
زوجــتـه تــدبــيــر مـحــاولــة إغــتــيــال في
إيطالـيا عام 1995 وحصلت على لقب
األرمـلة الـسـوداء وصدر احلـكم عـليـها
بالسجن  18عاماً و إطالق سراحها

عام 2016.
الـــفـــيـــلم إخـــراج ريــدلـي ســكـــوت ومن
تـألـيف روبرتـو بـينـتـيفـنا بـاإلسـتعـانة
بكتـاب سارة جاي فـوردن والذي صدر
بـعــنـوان (بــيت غـوتــشي) وسـردت من
ــثـيـرة الــتي كـاد خالله قــصـة الـقــتل ا
يـتعرض لـها حـفيـد العـائلـة األشهر في

وضة. خطوط ا

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - وجّــهت
يـة نيـكول كـيدمـان التـهنـئة النـجمـة العـا
ي كيث اربان بعيد غني العا لزوجها ا
مـيالده الـ 52 و نــشــرت صــورة لــهــا
برفقته على حسابها اخلاص على احد
مـواقع الـتــواصل االجـتـمــاعي وعـلّـقت

على الصورة قائلة: 
(عـيـد مـيالد ســعـيـد كـيـث لـيـونـيل.. أنت

محبوب للغاية).
وقـدمـــــت كــيـدمـان مــؤخـرا جــائـزة أفـضل

ـيـة ايل فـانـينغ فـي حفل ثـلـة لـلـنـجـمة الـعـا
لقيم في لندن وارتدت نيكـول حينها فستاناً من
(رالف انـد روســو) من مــجـمــوعــة خـريف شــتـاء

.2019

التـجـربة اجلـدية امـر مـخيف احـيانـا و لـكنه امـر مهم
عليك ان تقدم عليه .
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ال تـظن أن الـطــريق مـعـبــدة تـمـامـاً أمــامك  تـعـلّم من
دروسها.رقم احلظ.8
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أنت الـيوم في رحـلـة استـكشـافيـة  و معك أشـخاص
من حولك .رقم احلظ.9
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عـلـيك اخلروج إلى احلـيـاة و الـتجـريب  وإذا تـعـثرت
فال يجب أن يحبطك ذلك .
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تــرقّب بــعض االكــتــشــافــات  و وجّه كـل الــتــغــيـرات
احملتملة في االجتاه الصحيح .
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ـكن أن يكـون شـيئـاً جـديداً وجـيداً ما يـحـدث اليـوم 
في احلقيقة. 
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اعـــمل بـــعــيـــداً عن مـــوقع الـــشـــركــة  و الحـظ كــيف
تتحسّن احلياة .رقم احلظ 2.
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كن جـاهـزاً لـلـتـرحـيب بـكلّ شيء بـأذرع مـفـتـوحـة.يوم
 . السعد االثن
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جتـنّب النـضـال القـوي في الـعـمل و برهن أنك تـتـفهم
جميع أبعاد احلياة .
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العمل الـذي تبحث عنه قد جتـده قريبا واحلـبيب يعبر
لك عما بقلبه.
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إن الـتـنـويع في الـتـجـارب يعـطي احلـيـاة نـكـهـة لـذيذة
.يوم السعد االربعاء.
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علـيك ان تثق بقـدرة الشريك عـلى ادارة بعض االمور
و تتفرغ للعمل قليال.
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ثالث مـجموعات تـشكل كلمات من
خــمــسـة حــروف يــكــمل بــعــضــهـا
بـعضا بـواسطة احلرفـ االخيرين
من كل كـلــمـة.في خــانـات الــعـمـود
الـــوسط حتـــصـل عـــلى الــــكـــلـــمـــة

طلوبة: ا
W¹uOÝ√ W Ëœ

(أ)
ــزروعـات – عــاصـمــة اوربــيـة  –ا
دولـة عربـية  –وسط  –رمـاد الـنار
 –مــجــلــد شــعــري  –مـن االديـان

ثلة مصرية السماوية  –
(ب)

اقـوام قدمـاء - بلـدة لبنـانيـة- قاتل
مــأجــور- اعــمــال ســيــنــمــائــيــة –
تـصــرف ال مـسـؤول  –خـصـوم –
وحــدات قــيــاس أرضــيــة- اعــمــال

مختلفة
(ج)

وحــــدة اوزان ثـــقــــيـــلـــة  –أالمه –
الـزامه  –خـلود  –ضـحك عالـيا –
طـوابق  –مـدينـة اماراتـية  –مـدينة

ايرانية.

ـمثـلـة الــــــــسـوريـة أحتـــــفلـت بوصـول عـدد متـابـعيـها ا
عــلـى (انــســتــغــرام) لـ 2 مــلــيــــون وتـــوجــهت بــالــشــكــر
جلـمهـورها ومتـابعيـها واعتـبرتـهم السبب بـوصولهـا لهذا

الرقم الكبير.

ـسرحـية اخملـرج العـراقي يـعرض له طـلبـة قـسم الفـنون ا
سائية في معهـد الفنون اجلمـيلة/ الرصافة - الـدراسة ا
فــعــالــيــة ( شــاهــد من الــتــحــريــر) الــتي هي من تــألــيــفه

واخراجه.

رور الـعراقي تسـنم منـصب مديـر مرور محـافظة عميـد ا
صالح الـدين وتـلقـى امنـيـات زمالئه بالـتـوفيق في مـهـمته

اجلديدة.

الــفــنـان الــســوري بــدأ الــتــدريـبــات اخلــاصــة بــالــعـرض
ــسـرحي (هــوى غـربي) عــلى خـشــبـة مـســرح احلـمـراء ا

بدمشق عن نص من تأليف ابنته لوتس مسعود.
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قيم في االردن الـشاعر العراقي ا
صـدرت له فـي اسـطـنـبـول بـتـركـيا
ضـــمن اصــــدارات دار الـــصـــوت
لـلصـحافـة والنـشر الـطبـعة الـثالـثة
ـعـنـونة من مـجـمـوعـته الـشـعـريـة ا

(أولئك أصحابي) .

ميكول كيدمان

ـبدعة بان تعبر عن فرصة للمرأة ا
ذاتها) .

ــهــرجـان نــدوتـ كــمـا ســتـرافق ا
سرح االولى عن االزياء والثانية ا
في زمن احلــرب. كـمــا سـيــتــضـمن
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هرجـان الدولي تـنطـلق فعـاليـات ا
مـرا لــلـمــسـرح الــنـسـائـي بـتـونس
الــعـاصــمـة بــدورته الــرابـعــة عـلى
مــســـرح دار الــثــقــافـــة ابن رشــيق
ـــهــرجـــان وحتت شـــعــار شـــريك ا
رأة واحلـرب للـمدة من  22حتى ا
  27تشرين الـثاني اجلاري وقالت
ـهـرجـان الـفـنـانـة ارتـسام مـديـرة ا
صـوف في تــصـريح (ان الـبـرنـامج
يـتـضمن عـروض مـسرحـيـة عربـية
مـن الـــعـــراق ومـــصـــر واجلـــزائــر.
ضيف) . واضافت وتونس البلـد ا
ـهرجـان( بانه انـطالقا من مديـرة ا
هـرجان في هـذه الدورة سـيشـرع ا
اســتـــضـــافــة جـــهـــة من اجلـــهــات
الـتـونـسـيـة و سـيـسـتـضـيف لـهـذه
الــــــدورة واليــــــة قــــــبــــــلـي حــــــيث
سيـخصص لهـا يوما كامـل لتؤثثه
بـفـقــرات ثـقـافـيـة مـتــنـوعـة تـعـطي

الـبـرنــامج اقـامـة ورشـة لــصـنـاعـة
ــركــز الـــعــرائس بــالــشـــراكــة مع ا
الوطني لصنع العرائس في مدينة
الــثـقــافــة .واضـافت صــوف (تــقـام
ـسـرح الهـواية الول مـرة مسـابـقة 
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عند محاورتنا الي فنان اعتدنا ان يدور
احلديث في اطار عمله االبداعي اال اننا
في سلـسـلة لـقاءات مع فـنـان ابـتعـدنا
عن الفن مـقتـرب من الـوجه االخر لهم

ووقــفــتــنــا الــيــوم

{ موقف محرج ال تنساه?
ـسـرح احلـديث - حـ كــنت امـثل مع فـرقـة ا
مـســرحــيـة (بــغـداد االزل) وفـي يـوم الــعـرض
االول نــســـيت احلــوار لـــكن الــفـــنــان الــراحل

يوسف العاني انقذني.
{ هل شــعـرت بــالـنــدم عـلى

دور اديته?
- ابــــدا الني اخــــتــــار

الــــــــــــــــــــــــــــــشــيء
الصحيح.

{ حدثنا عن حلم حققته?
- حققت حلمي بامتالك منزل.
{ فيلم شاهدته وعشقته?
- انه فيلم (ذهب مع الريح).

فضلة? { ماذا عن اغنيتك ا
- اعشق كل اغـاني محـمـد الكـبنـجي ومحـمد

عبدالوهاب.
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني ان اكون متواضعا ومحبا للجميع.
{ تاريخ ال تنساه?

سـرحـيـة هامـلت في كـلـية ي  - ان يـوم تـقـد
اضي. الفنون اجلميلة في ثمانينيات القرن ا

{ اخر كتاب قراءته?
- انه كــتـاب (دروس في مــنـهج مــايـر خــولـد)

وهو مخرج روسي شهير.
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ـراكــز الـشـبـاب تـتـضــمن عـروض 
وبــعض اجلــمـعــيــات الــتي تــعـنى
ـــســـرح. الــغـــرض مـــنـــهــا دعم بــا
الطاقات الـشابة العـاملة في مجال

سرح) . ا
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اقـــام الـــبـــيـت الـــثـــقـــافي في ديـــالى
بالتعاون مع مديـرية تربية اخلالص
وسم ـنـاسـبـة اصـدار ا احـتـفـاليـة 
الثاني جملـلة االطفـال قداح البـرتقال
 وبـرعـايـة مــديـر صـحـة ديـالى عـلي
الـتـمـيـمي  في قـاعـة مـنـتـدى شـباب

اضي.ووفقا اخلالص االحد ا
لـــصـــفــحـــة دائـــرة الـــعالقــات
الثقافية في (فيسبوك)(تضمن
احلـفل قـراءة ســورة الـفـاحتـة
على شهداء العراق  ثم قراءة
ـــدرســة الـــنـــشــيـــد الــوطـــني 
ـدير شـعـبة الـزنابق  فـكـلمـة 
الـبــيت الـثـقـافـي ديـالى  بـعـد
ذلك كـــانت هـــنــاك فــعـــالــيــات
شاركة والفائزة في دارس ا ا
قـصص االطــفـال  وتــضـمـنت

اناشيد وطـنية. في ختام
االحـتفـالـيـة كرم الـطـلـبة
الـــفــــائـــزين في مـــجـــلـــة
االطفال وتقد كتب شكر

ــشــاركـ في ـدارس ا ــدراء ا
ـوسم الــثـاني جملــلـة االطـفـال ا

قداح البرتقال) .
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ستكون مع الفـنان صالح القصب ومعه
كان هذا احلوار بعيدا عن الفن:

{ من انت في جملة قصيرة?
سرح. - انا تلميذ ا

{ هل لديك موهبة اخرى عدا الفن?
- انها موهبة الغناء فقد كنت
منـذ الصغـر اتمنى ان اصبح
مطـربـا وكنت اقـلد مـطربي
سرح شغل ـقام اال ان ا ا

كل وقتي.
{ ما هـو الـشيء الذي

تتفاءل به?
ـسـرح وابـقى - انه خـشـبـة ا
مــــســــحــــورا حــــ اشــــاهــــد

صابيح. اخلشبة تضاء با
{ كـــــلـــــمـــــة او عـــــبـــــارة

تزعجك?
- يزعجني الكذب.
{ خوف يرافقك?

- ان اخلــــوف من اجملــــهـــول
الذي يلف مستقبل العراق.
{ الى اي مدى تذهب في

غضبك?
- اخــفـف غـضــبي عــلى

سرح. خشبة ا
{ مـــــتـى تـــــذرف

دمعة?

- اذرف دمعة على فراق االحبة.
{ متى تعتذر ?

- انا دائم االعتذار الصدقائي وزمالئي.
{ امنية لم حتققها?

سرحية رتشارد الثالث. ي  - تقد


