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فلك

االسد
23 يوليو - 22 اغسطس

: تـــنـــشـــغـــل بــــــإدخــــــال تــــعــــديــــل على 
ً
مــــهــــنــــيــــا

مــيــزانــيــتــك. ثــمــة فــرصــة لــكــســب مــالــي لــه صلة 
بشراكة.

 من الطرف اآلخر 
ً
: تلتقي أشخاصا

ً
عاطفيا

وتقع في الحّب من دون تخطيط مسبق.
 ألن الوقت 

ً
: ال تتسّرع وكن حياديا

ً
اجتماعيا

غير مناسب للتمرد والثورة على الواقع. 

: مكافأة مالية تحصل عليها ومشروع 
ً
مهنيا

سفر يلوح في األفق، فال تفوت هذه الفرصة.
: ال تــجــعــل وضــعــك الـــمـــادي يؤثر 

ً
عــاطــفــيــا

فــي عالقتك مــع الشريك وابتعد عــن تحميله 
همومك.  

: ال تعامل األهل بانفعال وخفف 
ً
اجتماعيـا

من عصبيتك ألن ذلك سيجرح مشاعرهم. 

العقرب
24 اكتوبر - 22 نوفمبر

: تحّب أن تتعلم وتتثقف ألن شعارك هو 
ً
مهنيا

العقل السليم في الجسم السليم.
: تــشــهــد حــيــاتــك الــعــاطــفــيــة تغيرات 

ً
عـــاطـــفـــيـــا

جذرية في الفترة المقبلة، انتبه من المطبات التي 
تصادفها.

 وال تحلم بأمور يستحيل 
ً
: كن واقعيا

ً
اجتماعيا

.
ّ

تحقيقها في المدى المنظور على األقل

الحوت
19 فبراير - 20 مارس

: حافظ على نشاطك  ومثابرتك فثمة 
ً
مهنيا

من يقّدر لك هذا المجهود الذي تبذله
ولكـــــــن  كثيــــــرة  ل  مـــــا آ تتحقـــق   :

ً
عاطفيا

ـــــن أن تـــتـــنـــازل قــلــيــال عـــن بعض  ـــ ـــ ــــــــد مـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ال بـــ
حقوقك.

: ترغب في توسيع رقعة معارفك 
ً
اجتماعيا

وإغناء حياتك االجتماعية باألصدقاء. 

القوس
23 نوفمبر - 21 ديسمبر

: رّكـــز اهتمامك على عملك وعالقتك 
ً
مــهــنــيــا

بزمالئك والمسؤولين ألنك أمام امتحان دقيق.
: يسيطر عليك قلق داخلي تخلص منه 

ً
عاطفيا

لتستقر أوضاعك ويتفهمك الحبيب.
: تــلــتــقــي أصـــــدقـــــاء تــــرتــــاح إلى 

ً
اجـــتـــمـــاعـــيـــا

صحبتهم وتنجح في التفاهم معهم حول أمور 
كثيرة. 

الميزان
23 سبتمبر - 23 اكتوبر 

 مـــع الــتــغــيــرات التي 
ً
: تــتــأقــلــم ســريــعــا

ً
مــهــنــيــا

حـــصـــلـــت فـــــي عـــمـــلـــك وتـــنـــطـــلـــق فـــــي مشاريع 
جديدة.

: فترة مناسبة للقيام بعمل يتطلب 
ً
عــــاطـــفيــــــا

 مع الشريك، فهو سيقربك منه أكثر. 
ً
تعاونا

: أفصل بين العائلة والعمل وأبعدها 
ً
اجتماعيا

عن القلق والتوتر اللذين تشعر بهما.

الجدي
22 ديسمبر - 19 يناير

: ال تــضــيــع طـــاقـــاتـــك فــــي مساعدة 
ً
مـــهـــنـــيـــا

 
ً
اآلخــريــن وليكـــن الــتــعــــــــاون الــصــادق معيارا

لك.
: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة 

ً
عاطفيا

.
ً
اإلشراق وهذا األمر يسعد الحبيب كثيرا

: قم بمبادرات اجتماعية واخلق 
ً
اجتماعيا

 من االنسجام مع المحيطين بك. 
ً
جوا

الدلو
20 يناير - 18 فبراير

: نجاح على الصعيد المهني قد يغير 
ً
مهنيا

 لتحقيق أهدافك.
ً
مجرى حياتك ويدفعك قدما

: تــشــعــر بــعــدم الــرضــى عــن شخص 
ً
عــاطــفــيــا

مقّرب منك توسمت فيه الحبيب الذي تنتظره. 
 مطمئنة عن قريب 

ً
: تتلقى أخبارا

ً
اجتماعيا

مــســافــر تــعــيــد إلــــى قــلــبــك االطـــمـــئـــنـــان وراحــــة 
البال. 

الحمل
21 مارس - 19 ابريل

: لــن تــجــد صــعــوبــة فــي اقــنــاع الذين 
ً
مــهــنــيــا

تتعامل معهم بالطريقة الــتــي تعتمدها في 
تنفيذ مهامك.

: احذر من أحد األصدقاء قد يسبب 
ً
عاطفيا

لك مشاكل كبيرة مع الحبيب الجديد.
 إلى ذكريات الماضي 

ً
 دائما

ّ
: تحن

ً
اجتماعيــا

وإلى لقاء األصدقاء المخلصين. 

العذراء
23 اغسطس - 22 سبتمبر

: اعمل بهدوء ورويــة وال تصِغ إلى من 
ً
مهنيا

يطالبك باتخاذ قرارك بسرعة.
: تتخلص مــن عقدة عاطفية أقلقتك 

ً
عاطفيــا

وأتعبت أعصابك منذ فترة طويلة.
: تسعد بلقاء أشخاص يميلون الى 

ً
اجتماعيا

التقرب منك وقضاء وقت ممتع معك. 

السرطان
22 يونيو - 22 يوليو

الثور
20 ابريل - 20 مايو

: يفيدك حــس المنافسة هــذه الفترة 
ً
مهنيا

فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات واألزمــــات المتراكمة 
عليك.

: تدعو الحبيب إلى عشاء في أجواء 
ً
عاطفيا

رومنسية فيلبي دعوتك بسرور.
: تتمكن من السيطرة بحزم وقوة 

ً
اجتماعيا

على األمور التي تجري في حياتك العائلية. 

الجوزاء
21 مايو - 21 يونيو

: يــتــراكــم الــعــمــل لــديــك وتــنــجــح في 
ً
مــهــنــيــا

إنجاز الكثير منه، لكن إحصل على قسط من 
الراحة.

: دع الحبيب يشترك معك في الرأي 
ً
عاطفيا

 كي ال يشعر بالغربة عنك.
ً
وال تعزله كليا

: رســالــة مــن قــريــب تنقل إليك 
ً
اجــتــمــاعــيـــــــــــــــــا

 غريبة وتثير في نفسك الشكوك. 
ً
أخبارا
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 مكان مثوى 
ّ

الغموض يلف
مايكل جاكسون األخير

عائلته نقلت التابوت إلى »فورست لون« بعد التأبين
خالل أمسية ثقافية في رابطة األدباء

ذكرت السلطات في لوس أنجلس أن تابوت ملك البوب 
الراحل مايكل جاكسون موجود بمقبرة »فورست لون« 

الشهيرة، في مرتفعات هوليوود.
وقال متحدث باسم سلطات المدينة في تصريحات 
نشرها موقع »إي أونالين« المعني بأخبار المشاهير، 
عيد مرة أخرى إلى 

ُ
ن بالزهور الحمراء أ إن التابوت الُمزيَّ

المقبرة بعد مراسم التأبين التي تمت في صالة »ستيبليز 
سنتر« الرياضية في لوس أنجلس صباح الثالثاء.

قل 
ُ
وكانت حال من الغموض سادت حول المكان الذي ن

إليه الجثمان بعد مراسم التأبين التي تابعها الماليين 
حول العالم عبر شاشات التلفزيون، والتي شارك فيها 
شــخــصــيــات شــهــيــرة مـــن عــالــم الــمــوســيــقــى والرياضة، 
تيحت 

ُ
باإلضافة إلى 20 ألفا من محبي جاكسون الذين أ

لهم فرصة حضور المراسم.
لكن مقبرة »فورست لون« تعد بمنزلة مكان »مؤقت« 

للجثمان، حتى تتخذ أسرة »ملك البوب« الراحل قرارها 
النهائي بشأن مصير الجثمان، وفقا لتصريحات مصادر 

من مدينة لوس أنجلس.
وكان جيرمين جاكسون، شقيق مايكل، قال إنه يتمنى 
بة  أن يتم دفن جثمان جاكسون في مزرعة نيفرالند الُمحبَّ

إلى قلبه.
وتشير أحــدث البيانات إلــى أن 31.1 مليون شخص 
في أميركا تابعوا مراسم تأبين جاكسون عبر شاشات 
التلفزيون، وكان نحو 38 مليون شخص في أميركا قد 
تابعوا عبر شاشات التلفزيون مراسم تنصيب باراك 

أوباما رئيسا للبالد مطلع هذا العام.
رت السلطات تكلفة عمليات تأمين مراسم تأبين  وقدَّ
جاكسون الذي شارك فيه ثالثة آالف من رجال الشرطة، 

بنحو 1.4 مليون دوالر.
)لوس أنجلس - د ب أ(

النشر اإللكتروني... واقع مخيف ومستقبل مظلم

احتضنت رابطة األدباء مساء أمس 
األول أمسية عن الواقع اإللكتروني 
شارك فيها مجموعة من أصحاب 
المدونات في الجلسة األولى، بينما 
خصص القسم الثاني من األمسية 
للحديث عن التشريعات المتعلقة 

بالنشر اإللكتروني.

●  الفي الشمري
تأتي هــذه األمسية ثمرة للتعاون 
بين رابطة األدباء ودار ناشري للنشر 
اإللكتروني، ودار النقاش فــي القسم 
األول مــــن األمـــســـيـــة عــــن المدونات 
اإللــكــتــرونــيــة، "الـــمـــدونـــات: هــل تكون 
السلطة الخامسة؟"، شارك فيها كل من 
الكتاب عبدالحميد المضاحكة وهو 
صاحب مدّونة، وطارق المطيري وهو 
صاحب مدونة الطارق، ويحيى طالب 
وهـــو صــاحــب مـــدّونـــة وعــضــو، وأدار 

الجلسة أسامة الشاهين. 
من جانبه، قال الكاتب عبدالحميد 
المضاحكة: "إن النشر اإللكتروني هو 
امــتــداد للسلطة الــرابــعــة كوسيلة من 
وسائل اإلعــالم والتعبير، وال يعتقد 
انها ترتقي لتكون سلطة وهي حتى 
اآلن تستخدم بطريقة ايجابية وفعالة، 

ولــكــنــهــا غــيــر مــؤهــلــة كــفــايــة لتصبح 
سلطة". 

بدوره، ذكر الكاتب طارق المطيري: 
"أن المدونات امتداد للسلطة األولى 
فهي نبض الــشــارع، وليست امتدادا 
لــلــســلــطــة الــــرابــــعــــة ألنــــهــــا حــــــرة فأي 
وســيــلــة مــن وســائــل اإلعــــالم الحالية 
تــتــبــع مـــوجـــة مــعــيــنــة ولـــهـــا محرض 
ربـــمـــا اقـــتـــصـــادي، طـــائـــفـــي، سياسي 
يدفعها، بخالف المدونات فهي فردية 
وتختلف باختالف كتابها، وال أعتقد 
أن الــمــدونــات "مــوضــة" وســتــأفــل، فقد 
 Face Bookجاء بعدها مواقع مثل الـــ

وغيرها".
وتحدث عن دور النشر اإللكتروني 
 :

ً
بشأن قضية الفتاة اإليرانية ندى قائال

"هــذا دليل على قوتها ومــدى الحرية 
الــــذي تتمتع بـــه، لــكــن ال نــعــنــي بذلك 

تجاوز القانون والثوابت الدينية". 

وفي السياق ذاته، أكد الكاتب يحيى 
طـــالـــب: "أن إنـــشـــاء رابـــطـــة للمدونين 
خــاضــعــة لــلــرقــابــة ســتــدفــع المدونين 
إلى البحث عن منفذ آخر للتعبير، ألن 
الذي يلجأ إلى هذا العالم االفتراضي 
 
ً
هو إنسان يود أن يمارس حريته بعيدا

عن الوصاية أو بالنهاية سيقوم بكسر 
القانون مهما كان شكله أو نوعه، أعتقد 
أن المدونات أداة ضغط  مثلما يحصل 

اآلن بشأن قضية حسين الفضالة.
وأضاف: "نعيش في زمن التعددية 
لـــــذا نـــجـــد مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة ترفض 
الرقابة فما بالك بالمدونين أصحاب 
اآلراء السياسية المعارضة، وأتوقع أن 
زمن ما بعد الحداثة هو زمن رمادي".

رأي القانون 

وفي القسم الثاني من األمسية، التي 

جاءت تحت عنوان "النشر اإللكتروني 
والقانون"، شارك فيها المحامي فيصل 
 أن الــصــورة الذهنية 

ً
اليحيى مبينا

لدى األفراد عن القانون مقرونة بالقيد 
 إلــــى أن القانون 

ً
والــتــكــبــيــل، مـــشـــيـــرا

يــجــب أن يــكــون هـــو الــســبــيــل إلطالق 
الحرية والمحافظة على حقوق الغير، 
: "ان سبب هذا التصور ينبع 

ً
شارحا

من االزدواجية وعدم إيمان القائمين 
على تطبيق القانون بالحرية، يتوجس 
الناس خيفة من تطبيق القانون بسبب 
التعسف فــي تطبيقه مــن قبل بعض 
 يــعــتــقــد الــبــعــض أن 

ً
الـــفـــئـــات، أحـــيـــانـــا

القانون وسيلة يستخدمها المتنفذون 
في حماية مصالحهم ألنهم يعتقدون 

أن هاماتهم أعلى من هامة القانون".
وأضــاف: "حرية الــرأي هي الحرية 
األم بــالــنــســبــة إلـــــى ســـائـــر الحريات 
الــذهــنــيــة واألصــــــل والـــقـــاعـــدة فـــي كل 
تنظيم ديمقراطي، لذا تكون الحكومات 
خاضعة للرأي العام وليس العكس، 
حــريــة الــتــعــبــيــر هـــي الــســبــيــل لتوفير 
مناخ مناسب للحوار والتنافس في 

مجال طرح األفكار".
كما أشار إلى أن سيادة القانون لن 
تتأتى إال مــن خــالل خــضــوع السلطة 
للقانون، وفي حال تطبيق ذلك سيتم 
 أن سيادة 

ً
تــنــظــيــم الـــحـــريـــات، مــبــيــنــا

الـــقـــانـــون هـــي الــتــعــبــيــر عـــن القانون 
الـــــصـــــادق عــــن مـــعـــنـــى الديمقراطية 
باعتبار أن كل فــرد يسهم في تكوين 

السلطة التي يخضع لها.
وعن القواعد القانونية التي تحكم 
الـــنـــشـــر اإللـــكـــتـــرونـــي أوضــــــح أنـــــه في 
الــكــويــت لــم تــصــدر أي قــوانــيــن تحكم 
الجرائم المتعلقة بالنشر اإللكتروني 

أو جرائم اإلنترنت.
وعــقــب ذلـــك قــامــت رئــيــســة تحرير 
دار ناشري للنشر اإللكتروني حياة 
الياقوت، بتكريم المشاركين في هذه 

األمسية.

مرزوق المرزوقمي آل خليفةأحمد العبداللهلوحة فنية

مقتنياتها الشخصية      )تصوير نوفل ابراهيم(

تابوت مايكل جاكسون   )أ ب(

من األمسية       )تصوير عبدالرحمن ذياب(

ُمقتنيات شخصية وصور رقمية في معرض »أم كلثوم الهرم الرابع«
شروق الكندري

استضافت شركة تمدين لمراكز 
التسوق معرض "أم كلثوم الهرم 

الرابع"، في أحدث مجّمعاتها 
التجارية "مول 360"، بالتعاون مع 

معهد العالم العربي في باريس.

افتتحت شركة تمدين أمس األول 
مــــعــــرض"أم كــلــثــوم الـــهـــرم الرابع" 
لسيدة الغناء العربي، في المجمع 
الــتــابــع لــهــا "مــــول 360"، بحضور 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبدالله 
ووزيرة اإلعالم والثقافة البحرينية 
الــشــيــخــة مـــي آل خــلــيــفــة، ورئيس 

مـــجـــلـــس إدارة الـــتـــمـــديـــن لمراكز 
التسوق مرزوق المرزوق ومجموعة 

من الضيوف والصحافيين. 
ـــهـــل الــحــفــل بــكــلــمــة لوزير 

ُ
واســـت

اإلعـــــــــالم، هـــنـــأ مــــن خـــاللـــهـــا راعــــي 
الحفل، مــرزوق المرزوق الختياره 
"ملكة الطرب أم كلثوم: "أواًل أبارك 
لـــمـــرزوق الـــمـــرزوق افــتــتــاح مجمع 
360، وأهــنــئــه عــلــى اخــتــيــاره ملكة 
الــــطــــرب أم كـــلـــثـــوم وتـــجـــهـــيـــز هذا 
الــمــعــرض الـــخـــاص بــهــا الـــيـــوم في 
المجمع، لتعريف األجيال الشابة 
بـــتـــاريـــخ هـــــذه الـــفـــنـــانـــة الكبيرة"، 
 إلــــى أنــــه مـــن الــجــمــيــل في 

ً
مـــشـــيـــرا

الـــمـــوضـــوع أن مـــعـــرض أم كلثوم 
احتوى داخله العديد من الُمقتنيات 
الــقــّيــمــة والــخــاصــة بــســيــدة الغناء 
الــعــربــي، كــالــجــوائــز الــتــي حصلت 
عليها ومــجــمــوعــة مــن مقتنياتها 
الشخصية، وأبرزها السجادة التي 

كانت تصلي عليها". 
جــــــــاءت بـــعـــدهـــا كـــلـــمـــة مــــــرزوق 
الــــمــــرزوق الــتــي رحــــب مـــن خاللها 
 حديثه 

ً
بالوزراء والحضور، مستهال

 "يسرني بالنيابة عن التمدين 
ً
قائال

لمراكز التسوق، أن أرحــب بكم في 
هــذا المساء، حيث نفتتح معرض 
)أم كلثوم الهرم الرابع( في الكويت، 
والذي يسعدنا أن يستضيفه )مول 
360( أحــدث مشاريع الشركة التي 
 ليصبح 

ً
تم افتتاحها بنجاح أخيرا

أحدث مجمع تجاري في الكويت"، 
 نجاح الشركة في استضافة 

ً
مؤكدا

المعرض الــذي يقام للمرة الثانية 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــشـــــرق األوســـــــط 
والـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى العالم، 
بالتعاون مع معهد العالم العربي 
فـــــي بـــــاريـــــس عـــلـــى مــــــــدار األشهر 
 "إننا 

ً
األربــعــة الــقــادمــة، مــســتــطــردا

كشركة رائــدة نحرص على تنمية 
الوعي الثقافي لدى المجتمع الذي 
نعمل مــن خــاللــه، لــذا فقد حرصنا 
على استضافة هذا المعرض الذي 
يجسد شخصية ليس مجرد فنانة، 
لكن أسطورة غنائية وأحد الرموز 
العربية األصيلة، فالمعرض سيضم 
مجموعة مهمة من مقتنيات كوكب 
الـــــشـــــرق وصـــــورهـــــا الــــتــــي تعكس 

أدوارهـــــا اإلنــســانــيــة المختلفة في 
مختلف مراحل مشوارها الفني"، 
 في نهاية الكلمة، أن معرض 

ً
مؤكدا

"الــهــرم الــرابــع" الــخــاص بمقتنيات 
الراحلة أم كلثوم سيجذب األلوف 
مــن عشاقها، السيما لتزامنه مع 

االفتتاح الرسمي لـ "مول 360". 

جولة في المعرض

بــعــد ذلــــك بـــــدأت جـــولـــة الــــــوزراء 
والحضور في المعرض الذي بلغت 
مساحته 1500 متر مربع، والمكون 
من اربعة اقسام، بحيث يعرض كل 
قسم بعض الــمــخــتــارات السمعية 
والــــبــــصــــريــــة، إضــــافــــة إلــــــى بعض 
المقتنيات الشخصية ألم كلثوم، 
كــالــوثــائــق والــفــســاتــيــن واألحذية 
الـــشـــخـــصـــيـــة وبـــــعـــــض اللوحات 
الفنية المعاصرة والمنفذة بألوان 
اإلكـــريـــلـــيـــك والـــــزيـــــت والتقنيات 
المختلفة لمجموعة من الفنانين، 
أمـــثـــال هـــدى لــطــفــي وخـــالـــد حافظ 
وغــيــرهــمــا، إضـــافـــة إلـــى مجموعة 

صور رقمية معالجة بتقنية الـ"فوتو 
شوب"، ومجموعة من اعمال الخزف 
التي احتوت أغلبيتها على إشارب 
ونظارة الراحلة المميزين، والتي 
اشـــتـــهـــرت بــهــمــا خـــــالل مسيرتها 
الفنية، باإلضافة  إلى حياة كوكب 
الشرق الشخصية والبيئة المحيطة 
بـــــهـــــا، وعــــالقــــاتــــهــــا االجتماعية 
والثقافية الــتــي بــدورهــا اثـــرت في 
حـــيـــاتـــهـــا وســــاهــــمــــت فــــي تشكيل 
مستقبلها الفني، وقد عرضت كل 
الــمــحــتــويــات الــمــذكــورة فــي الجزء 

األول من المعرض "الرمز". 
أما القسم الثاني "الموهبة"، فقد 
ألقى الضوء على طموح المطربة 
والعوامل األساسية التي ساعدت 
في انطالقها والمتمثلة في عالقتها 
بكبار الملحنين والكتاب الذي اثروا 
مسيرتها الفنية وكان لهم الفضل 

في إبرازها. 
وفــــي الــقــســم الــثــالــث "االلتزام"، 
 على عالقة ام 

ً
بدا التركيز واضحا

كلثوم بالسياسة، بــاإلضــافــة إلى 

دورهـــــا الــفــاعــل فـــي دعـــم المسيرة 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، وقـــــد احتوى 
هــــــذا الـــقـــســـم عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة من 
الـــصـــور لــســيــدة الــغــنــاء مـــع جمال 
عــبــدالــنــاصــر وكــبــار قــــادة الجيش 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن األوســـــمـــــة، منها 
وســــام قــــالدة االســتــحــقــاق وقالدة 
النيل اللذين حصلت عليهما من 
مــصــر، ووســـــام الــكــمــال مـــن الملك 
فاروق وخطاب موجه من الرئيس 
جــمــال عــبــدالــنــاصــر إلــــى الراحلة، 
لـــيـــأتـــي الـــقـــســـم الــــرابــــع عــــبــــارة عن 
عرض خاص لرحلة اإلبــداع الفني 
ومسيرة العطاء ألســطــورة الغناء 
العربي السيدة أم كلثورم بجوانبه 
طلق على هذا القسم 

ُ
المختلفة، وقد أ

"الميراث".
ومن الجدير ذكــره، أن المعرض 
بــدأ تجواله فــي 16 مايو الماضي 
بمعهد الــعــالــم الــعــربــي، بمناسبة 
ذكــــرى مــــرور مــئــة عـــام عــلــى ميالد 
أم كلثوم، وذكـــرى رحيلها الثالثة 
والثالثين، ثم انتقل إلى البحرين، 

ليحط رحــالــه فــي مرحلته الثالثة 
فــي الــعــاصــمــة الــكــويــتــيــة، ويجسد 
مــعــرض الــكــويــت الــمــســيــرة الفنية 
وحياة أم كلثوم على مدار تاريخها 
وعــطــائــهــا الــفــنــي، وتــأثــيــرهــا الذي 
تعدى الحدود منطلقا من القاهرة 
لــيــجــوب الــعــالــم شــرقــا وغـــربـــا، من 
خـــــــالل مـــجـــمـــوعـــة مــــــن مقتنيات 

متحفها في القاهرة.


