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والــتـكـلّف.كــمـا يـشـارك صــلـيـبـا في
بـطــولـة مـسـلـسـل (رصـيف الـغـربـا)
ـفـــــتـرض بـدأ تـصـويره الـذي من ا
فـي األول من شـــهـــر تـــشـــرين األول

قبل. ا
الـــعــمـل من إنـــتـــاج وإخــراج إيـــلي
معلوف ومن كتابة  طوني شمعون
ويــشــارك في بــطـولــته عــمــار شـلق
ورهف عــبـــدالــلـه وفــادي ابـــراهــيم
وخـالـد الــسـيـد  والـيـسـار حـامـوش

ودانا حلبي وآالن الزغبي .
ــمـثــلـة عـلى صــعـيــد آخـر اعــلـنت ا
الـسوريـة جيـني اسـبر ( أنـهـا تفـكر
باالبتعـاد عن األضواء بشكل مؤقت
تــأثـراً بـوفــاة والـدتـهــا الـتي رحـلت
قبل أيام وبـعد اعتذارهـا عن بطولة
ــقـرر تــصـويـره مــسـلــسل  نـبض  ا
بـعد أيـام قـليـلـة اعتـذرت ايـضا عن
ـقـدمـة عـلى األقل حـتى الـعـروض ا
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اكد مدير اعمال الفنان ستار  راغب
عالمــــة خـــضــــر عالمــــة ان عالمـــة
سـيــحل ضـيــفـا عــلى سـهــرة مـلــكـة
جـمــال لـبـنـان 2018 يـوم االحـد 30
ايـــــلــــول اجلـــــاري واشـــــار الى ان
الـتفـاوض يتـم منـذ شهـرين تـقريـبا
وراغب وافق  عــــلى احــــيــــاء حـــفل
يـخص لـبـنـان بـشـكل اسـاسي وهـو
احلــــدث اجلـــــمـــــالـي االهم من دون

منازع.
الى ذلك اطــلق الـــفــنــان الــلــبــنــاني
وسام صليـبا أولى أغنيـاته بعنوان
(إذا ناوية) عبر تطبيق أنغامي كما
اطـلق الـفـيـديـو كـلـيب اخلـاص بـهـا

عبر (يوتيوب). 
تتحدث االغـنية عن أهمـية ان يكون
الشخص صادقا وحقيقيا مع نفسه
وان يـــــبــــــتـــــعـــــد عـن الـــــتــــــصـــــنع
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ــــبـــدعـــ الــــعـــرب واألجــــانب وهم وا
ــســـرحي األمــريــكي ديــفــيــد الــكــاتب ا
هـــنـــري وجن مــصـــمـــمــة الـــراقـــصــات
السنـغالية جـيرم أكوجني وتـسلمها
عــنــهــا ســفــيــر الـســنــغــال بــالــقــاهـرة
انـية جابـريل براند سـتيتـر أستاذ واأل
اني هانز عاصر والـناقد األ الرقص ا
ثـيـيـز لــيـمـان والـفـنـانــة الـسـويـسـريـة
فــلـــوريــانــا فــراســتــو والــفــنــان عــزت
الـعاليـلي واسم الـدكتـور نـاجي شـاكر
أحد رواد مـسرح الـعرائس وتـسلـمتـها
عــنه زوجــته. وحـلت ســويـســرا ضـيف
ـنـاسـبـة مرور 30 شـرف هـذه الدورة 
ـــركـــز الــثـــقــافي ســـنـــة عــلى إنـــشــاء ا

صر. السويسري 
هـرجان في إطار إحـياء ذاكرته واعاد ا
تـقد خـمـسة عـروض مـسرحـيـة فازت
بــجــوائــز كـبــرى عــلى مـدار  25ســنـة
مــنـــهــا (الــطــوق واألســـورة)و(خــالــتي
صـفيـة والـدير) و(قـهـوة سادة) و"(كالم
في سـري) و(مـخـدة الـكـحل).ويـتـضـمن
بـرنــامج االحـتـفـال عـروضـا من مـسـرح
احلرب هي: (رائـحة حـرب) من العراق
) و(حجارة و(مروح عَ فلسط
وبـرتـقـال) من فـلـسـط

و(هـن) من سوريا.

أواخــر الــعـام احلــالي ألن حــالـتــهـا
النـفسـية ال تـساعـدها عـلى التـركيز

والوقوف أمام الكاميرا .
ــمــثــلــة الــســوريــة الى ذلك بــدأت ا
صــفــاء رقـــمــاني إجــراء تـــنــمــارين
ـشــاهــدهـا فـي بـطــولــة مـســرحــيـة
(حـــفــلــة عـــلى اخلــازوق) من إعــداد
وإخــراج زيــنــاتي قـــدســيــة  حــيث
تـــــؤدي رقـــــمــــــاني وفـي أول عـــــمل
مـسرحي لـها شـخـصيـة هنـد والتي
حتــمل في تـفــاصـيـلــهـا الـكــثـيـر من
الـذكــاء والــعــفــويــة .وشــاركـهــا في
الـعـمل :جـمـال الـعـلي . عـلي كـر .
ـصطفى .محـمود خليلي مصطفى ا
  رائـد مــشـرف  قــصي قـدسـيه 

زهير البقاعي وآخرون
ــــقـــرر أن تــــبـــدأ الــــعـــروض ومن ا
الرسمية في 26 أيلول احلالي على

خشبة مسرح احلمراء بدمشق .
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الـكاتبة السعودية القت مـحاضرة عن (فنون الكتابة
احلـديـثـة) في نـادي جنـران االدبي ضـمن االنـشـطـة

والبرامج الثقافية الشهرية للنادي.

الــنـــاقــد والـــكــاتب الـــعــراقي
ــــغــــتــــرب تــــلــــقـى تــــعـــازي ا
االوسـاط الثـقافـية واالعالمـية
لـوفـاة شـقـيـقه سـنـان االثـنـ
ـــاضي  ســــائـــلـــ الـــله ان ا

يسكنه فسيح جناته.
  u ³*« ÍdJý
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ـنتـدى العربـي مع الباحث الـباحث االردني ضـيفه ا
نـايف الـغـا في نـدوة بـعـنـوان (الـعـراق إلى أيـن?)

نتدى بعمان. وذلك في مقر ا
 ÍbOÐe « …eLŠ ÕU³
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أسـتــاذ الـفــلـســفــة في اجلـامــعـة األردنــيــة ضـيــفـته
اجلـمعية الفلسفيـة األردنية في جلسة لتقد (قراءة

في فكر اخلوارج) .
g¹dJŽ s Š

الـباحث العـراقي صدر له عن دار الشـؤون الثقـافية
الـعـامـة ضـمن سـلسـلـة كـتب الـتـراث كـتـاب بـعـنوان

(احلضور التركي في اللهجة العراقية) .
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ـــاضي  في ـــوت اخلــــمـــيس ا غـــيب ا
وصل الفنان زكي ابراهيم عن مدينة ا
عمـر ناهز الـستـة والثمـان عامـا بعد

رض.  صراع مع ا
ونعت نقابة الفنان في نينوى رحيل
لحنـ العراقي واهم الرموز شيخ ا
ـوســيـقـيــة بـعــد ان اوفـاه االجل اثـر ا
مرض عـضال. وكان لـلراحل دور كـبير
في تــنـشــيـط الـذاكــرة الــفــلــوكــلــوريـة
ـوصلـية من خالل اجناز والشـعبـية ا
أكــــثـــر من 44 اوبـــريــــتـــاً الـى جـــانب
اصـدار كـتـابـ عـن االغانـي الـشـعـبـية
وشحات اضافة وصلية وآخر عن ا ا
الى تلـحينه اغـاني للـكثيـر من مطربي
ـوصل إضـافة إلى مـطـرب عـراقـي ا
آخـريـن. وكـان البـراهـيم دور كـبـيـر في
طرب كـاظم الساهر اكتشـاف موهبـة ا
بـعد أن تـعـرف اليه أثـنـاء عمل األخـير
ـوسيـقى في احدى مـعـلمـا للـنـشيـد وا

مدارس نينوى.

ال جتـعل الـعـمل يـسـيـطـر عـلى حـيـاتك بـأكـمـلـهـا يوم
السعد االربعاء.

qL(«

مـهمـا كانت العـقبـات التى تقف أمـامك ستـكون قادرا
على حلها .
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يـجب أن تـعطى بـعض الـوقت ألصدقـائك مـهمـا كانت
الضغوط.
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حتـقق الــنـجـاح مــادمت مـؤمن بــقـدراتك وتــعـمل بـكل
مجهودك.رقم احلظ.6
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 ال جتـعل نفـسك مـصابـا بهـوس األطـباء لـكن هذا ال
يعنى ان تهمل صحتك.
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ال جتـعـل الـصـعـوبــات الـتى تـواجــهك اآلن تـقف أمـام
وصولك إلى حبك.
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 األصدقاء سـيشكـلون جزء رئـيسي من حياتك خالل
قبلة.رقم احلظ.8 الفترة ا
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إن كــنت تــعــانـى من ألم فــاجته لــزيــارة الــطــبــيب وال
. تؤجل األمر
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 احرص على إعـطاء عـائلتك االهـتمـام واحلب الكافي
وبالتأكيد الوقت الكافى.
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 الـتأجـيل فى األمـور الصـحيـة يزيـد األمر سـوءا .يوم
. السعد االثن
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أحـرص عـلى مـراجـعـة من يـسـتـحق الـبـقـاء فى قـوائم
أصدقائك ومن ال يستحق.
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 ال تـعتـمد علـى أن األزمات حتل نفـسهـا بنـفسـها.يوم
السعد اخلميس.
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اكتب مرادفـات ومعاني الـكلمات
بـــشــــكل حــــروف تــــشـــتــــرك مع
بـعضـها بـاحلرف االخـير من كل
كـلـمـة من خالل مـجـمـوع االرقام

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
(21+12+10+14= اثـــــــــــــــــــــــــر

( فرعوني قد
1-9= شاعر عربي راحل

ثل مصري  =20-9

ثلة مصرية  =29-20

29-37= مطربة لبنانية

37- 40 = عاصمة اوربية

40-44= طاغية روماني

ثلة مصرية  =52-44

52-57 = زهر عطرة الرائحة
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شـارك عـدد كـبـيــر من جنـوم الـفن فى تــقـد واجب الـعـزاء فى وفـاة
الفـنـان الكـبيـر جـميل راتب وذلـك بدار مـناسـبـات مسـجـد احلامـدية
ــهن الــشـاذلــيــة. وكــان فى مــقــدمــة احلــضــور أشـرف زكـى نـقــيب ا
التـمـثيـلـيـة الذى تـلـقى الـعزاء فى وفـاة الـفنـان الـراحل وكـان ضمن
احلضور يحيي الـفخرانى إيهاب فـهمى سيد فؤاد سـمير صبرى
ن عزب فردوس عبد احلـميد أحمـد ماهر  محـمد الشقنـقيرى أ

 عادل أديب ومنال سالمة بوسى مادل طبر و سيد رجب.
ـاضي عن عـمـر يـنـاهز الـثـانـية ـوت قـد غـيب راتب االربـعاء ا وكان ا
والتـسعـ بـعد رحـلة مـرض بدأت مـنـذ فتـرة قبل أن تـتـدهور صـحته
بشكل كبيـر ويفقد صوته نـهائيا قبل ساعـات من وفاته وبدأت رحلة
راتب الفنـية مبكـرا حينـما كان يـدرس في مدرسة احلـقوق الفـرنسية
بــالــقــاهــرة وهــو مــعــروف بــأدواره في أفالم نــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة
واإلنـكـلـيـزيـة وحـصل عـلى عــدة جـوائـز مـصـريـة وعـربـيـة أهـمـهـا في
مهرجان قـرطاج بتـونس.ويعتـبر فيـلم (الصعود إلـى الهاوية) من أهم
احملطات في مشوار الفنان الراحل الفنـية كما كانت مساهماته الفتة
في الـعــديـد من األعــمـال الـتــلـفـزيــونـيــة الـعـربــيـة والـتـي حـرص عـلى

شاركة فيها حتى قبل أشهر قليلة من وفاته. ا
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مـنح مــهـرجــان الــقـنــوات الـفــضـائــيـة /
الــقــاهـــرة في دورته الـــتــاســعـــة الــنــجم
الــعـربـي األردني مـنــذر ريــاحـنه جــائـزة
ـســلــسل (أبـو عــمـر الــتــمـيــز عن دوره 
ــــصــــري) الــــذي حــــرص عــــلى إهــــداء ا
اجلــائــزة لــروح الــفــنــان الــراحل يــاســر
صري واالعالمي االردني الـراحل سعد ا
.والـفــنــان مـنــذر ريـاحــنـة أو الــســيالوي
ـصري) حـس في مـسـلسل (أبـو عـمر ا
محام بسيط تعـاكسه الظروف وتشاء أن
يصبح إرهابياً خطيراً لينضم الى إحدى
أخـطـر اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة... هـذه هي
المح الرئـيسـة للـشخـصيـة التي يـظهر ا

ـسلـسل الرمـضاني فيـها ضـمن أحداث ا
ـصـري) أمام أحـمـد عز في (أبـو عمـر ا
أول تـعــاون فـني يـجـمــعـهـمـا جتـري
مـعـظم مــشـاهـده ضـمن أحـداث »أبو
ـصـري «في الـصــحـراء حـيث عـمــر ا
يـجـري تـدريب اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة
التي ينضم إليهـا منذر رياحنة ضمن
ـسـلـسل ولـعل حـرارة اجلو أحـداث ا
هــنــاك هـي من أصــعب األشــيــاء الــتي
ـسـلـسل واجـهــهـا وبـقـيـة فـريـق عـمل ا
أثــنـــاء الــتـــصــويــر خـــاصــة أن مـــعــظم
شاهـد فيـها تتـعلّق بالـتدريب والركض ا
والقفز وهو مـا جعلها أكـثر صعوبة من

شاهد األخرى. ا
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عــرضت مــســرحــيــة ( رائــحــة حــرب )
لـلفـرقة الـوطنـيـة للـتمـثيل عـلى خشـبة
صـرية مـسرح الـسالم في الـعاصـمـة ا
الـقــاهــرة  ضـمن فــعــالـيــات مـهــرجـان
القاهره لـلمسرح الـتجريبي بدورته الـ
٢٥  الـذي اخـتـتم فـعـالـيـاته اجلـمـعـة .
ـــســرحـــيــة الـــتي عـــرضت لــيـــومــ ا
مـتتـاليـ هي من تـاليف الـكاتب مـثال
غازي ومن اخـراج الفـنان عـماد مـحمد
وتمثيل الفـنان عبد الـستار البصري
وبــشـرى اسـمــاعـيل و امــيـر حـسـان ..
ـوقـع دائـرة الــســيــنــمـا وفي اتــصــال 
ـســرح مع مــؤلف الــعـمل الــدكــتـور وا

مثال قال :
ـسـرحــيـة بـعـد عـرضـهـا (لـقـد اثـارت ا

هرجان جدال واسعا لكونها جلمهور ا
ط عـروض تـمــثل شـكال مـغــايـرا عن 
ـهـرجان بـسـبب جـرأتهـا ومـغايـرتـها ا
االســـلــوبــيـه ولــكــونـــهــا تــنـــتــمي الى
عـروض مــابـعـد احلـداثه الـتي تـعـتـمـد
الـتـقـنـيه الـرقمـيه كـاسـاس عـمل جـنـبا
ـــمـــثل ومـــعـــرفـــيــات الى جـــنب اداء ا
الــنص وهـو اسـلــوب تـفـرد به اخملـرج
عماد محمد صاحب اجلوائز االهم في
مهرجانات القاهره للمسرح التجريبي
اذ حاز في عـرض عربـانه ثالث جوائز

هـرجان في دورة واحدة ولـذلك وجـد ا
ـنـاسبه في هـذه السـنـة وهو يـحـتفل 
مــرور خـــمــسه وعـــشــرون عـــامــا عــلى
ــهـرجـان تـاســيـسه ان يــكـون مــحـور ا
ـسـرح حتت دوي الــنـقــدي عـنـوانـه ( ا
الـقنـابل ) فاخـتـيرت عـروض من لبـنان
وسوريا والعراق لتكون عينات احملور
الـنـقــدي فـاخـتـيــرت مـسـرحــيـة رائـحـة
حـرب  مـن الـعــراق لــتــكــون مــادة هـذا
ـسـرحـية احملـورالـفـكـري لـتـمـثل هـذه ا
وثيقة ادانه تاريخية وفنية للحرب في
مـســبـبـاتـهــا ونـتـائــجـهـا وتـاثــيـراتـهـا
السلبية عـلى بنية مجتمـعاتنا العربية
ـهـرجـان الـعـربي وقـد اشــاد جـمـهـور ا
بــجـراءة الـطــرح ومـغـايــرة االسـلـوبـيه
الــواضـحــة في الـعــرض الـعــراقي كـمـا
ابــدع الــفــنــان الــكـبــيــر عــبــد الــســتـار
الــبـصــري والــفـنــانه الــقـديــرة بــشـرى
اســـمـــاعـــيل في دورهـــمـــا كـــمـــا اشــاد
وهـوب امير ـوهبة الـشاب ا اجلميع 
حــســان).وأضــاف غـازي قــائال (لــقـد

هرجان ثالثة نشرت جريـدة ا
مـقاالت نـقـدية مـهـمة عن
العـرض الـعراقي وهي
تستعرض تارة وتلقي

الــــضـــوء نـــقـــديــــا تـــارة اخـــرى عـــلى
مــــســــتـــــويــــات الــــعــــرض مـن حــــيث
الــسـيـنــوغـرافـيــا واالداء والـنص كـمـا
اشـادت هـذه الــنـقـود بــسـيـنــوغـرافـيـا
العـرض الهائـلة الـتي وصفتـها احدى
ـقــاالت (بـالـسـاحـرة ) وبـان الـعـرض ا
العراقي بحاجه الى جهد نقدي متفرد
لــيـتم شـرحه وحتـلـيــله عـلى مـسـتـوى
ـسـرح ــضـمــون.لـقـد كــان ا الـشـكل وا
الــــعـــراقـي حـــاضــــرا بـــقــــوة في هـــذا
ـالـية ـهـرجـان رغم كل الـصعـوبـات ا ا
والـفـنـيـة الـتي واجـهت الـعـمل لـيـثبت
سرح العراقي صالبة وقوة واصرار ا
عـلى دحــر الــظـروف لــيـجــد له مــكـانه

الذي يليق به).
ــهـــرجـــان قـــد افــتـــتح في وكـــان ا

الـعـاشـر من الـشـهـر اجلـاري
بـعـرض فـيـلم قـصـير

بـــعـــنـــوان (25
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الـقـاص الـعـراقي صـدر عـنه كـتـاب بـعـنـوان (حـنـون
مـجيد في منجزه القـصصي والروائي باقالم النقاد
ـي سـمــيـر ) حتــريـر واشــتــراك االكـاد والــدارسـ

اخلليل.
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الـكـاتـب الـتـونــسي مـنـحــته مـؤسـســة عـبـد احلــمـيـد
شـومـان في األردن اجلـائـزة األولى في مـسـابـقـتـهـا
عـنونة ألدب األطـفال لدورة 2017 عن عـمله قـصته ا

.( (مدينة الناجح

ـصـور الفـوتـوغرافي الـعـراقي القى مـحـاضرة في ا
ورشـة تدريبية عن فنّ التصوير الفوتوغرافي نظمها

البيت الثقافي في مدينة الصدر .

eOL²∫ اسرة (رائحة حرب) ومشهد منها  qLŽ

ســنـــة جتـــريــبي) يـــتـــنــاول مـــســـيــرة
هـرجان خالل الـ 25 عامـا السـابق ا
بـكل لــغـات الـعـالم شـارك في بـطـولـته
مــجــمــوعــة من شــبــاب مــركــز اإلبـداع
الــفــنـي الـتــابـع لــصــنــدوق الــتــنــمــيـة
الثـقافـية ومن إخـراج خالـد جالل. كما

كــــرمت وزيـــرة الــــثـــقــــافـــة
ـــمـــصــــريـــة إيـــنـــاس ا

عـــــــــبـــــــــدالــــــــدا
مــجــمــوعــة من

سـرحـي ا

مثال غازي
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شـرت الــفـنــانـة الــتـركـيــة مـر أوزرلـي عـبـر
حـســابــهــا في مــوقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
انـســتـــغــرام بـوســتـر كـشــفت من خاللـه أنـهـا
قامـت بحـذف جـمـيع احلـسـابات الـتي تـتـابـعـها
عــبــر انــسـتــغــــــــــرام إذ كــتــبت اوزرلـي قــائــلـة
(قــــررت أال أتـــــــــابـع أي أحــــد مـن اآلن ولــــوقت
طـــويل أنـــا هـــنـــا فـــقـــــــــــط ألشـــارك الـــصــور
ومـقاطـع الـفيـديـو والـقـصص من أجـل إسعـادكم
متابعينـي أما أصدقائي احلقـيق فأنا أتواصل
معهم في حيـاتـــــــــــنا احلقـيقية أحـبكم ..يوما
مـا سـيـأتي وسـأتــــــــــابع فـيه زوجي فـقــــــــط

إن شاء الله).
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جيني اسبر

زكي ابراهيم

مر اوزرلي


