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ـرور 20 ـلـحن عـمـرو مـصـطـفى  احـتـفل ا
عـامـاً من مــشـواره الـفــني وأعـلن عن قـرار
ــقـبـلــة عـبـر ــرحـلـة ا جـديــد سـيـتــخـذه في ا
حـسابه اخلـاص عـلى أحد مـواقع الـتواصل
اإلجـتمـاعي وهـو اعـتـزاله الـتـلـحـ واجتاهه
نــحــو الــغــنــاء.ونــشــر مــصــطــفى صــورة له
:(الــنـهــاردة هــكـون تــمـيت 20 ســنـة مــعـلــقـاً
كـمـلـحن ذكـرى أوّل أغـنـيـة خـلـيك فـاكـرني
البـدايـة كانت خـلـيك فاكـرني والـنهـايـة كانت
طبـعـا قادرين نـعـملـهـا).وأعلن مـصـطفى عن
اعــتـــزاله الــتــلــحــ واجتــاهه نــحــو الــغــنــاء
(وبداية مستـقبل جديد فـي الغناء فقط قائـالً

األلبوم السنة دي إن شاء الله).
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يسـتـعـد الـفـنـان الـسـوري سـامـو زين لـطرح
ــقــبـلــة عــبـر أغــنـيــة جــديـــدة خـالل األيـام ا
ــــتـــاجــــر الــــرقــــمــــيــــة الــــكــــبــــرى وأثــــيـــر ا
اإلذاعــات.ويــفـاجئ ســامــو جــمـهــوره بــهـذه
األغــنــيــة حــيث يــغـــني ألوّل مــرّة الــلــهــجــة
البـيضاء منذ بداياته الفنية.وكشف زين عبر
حــــســـــابه عـــــلى أحــــد مـــــواقع الـــــتــــواصل
اإلجـتمـاعي عن مـقـطع حـصـري من األغـنـية

التي يقول فيها: 
إنت بـقلبي والكل بـرّة بعمري
أجـمـل فــتــرة يـا مــحــلي
ــــــرّة يــــــا كل أيــــــام ا
نـاسي. األغـنـية من
كـلـمــات الـشـاعـر
قـــصـي بـــاسل
أحلــان مـعــتـز
أمــ وتــوزيع
أســامه عــبـد

الهادي.
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االعالمي االردني اسـتـضـافـه مـنـتـدى عـبـد احلـمـيـد شـومان
الـثقافـي مساء امس اإلثـن في مـحاضـرة بعنـوان (التـجربة
اإلعالمـيـة في تـغـطـيـة األحـداث) قـدمـته وادارت احلـوار مع

اجلمهور اإلعالمية رنا جنم.
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غرب قبـلة للسـفر إلى ا صرية تـستعد خالل األيـام ا الـفنانـة ا
طرب لتـصوير فـيديـو كلـيب أغنـية (بـبساطـة) التي جتـمعـها بـا

غربي فريد غنام وهي ضمن ألبومها اجلديد (أنا لسة هنا). ا
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األسـبوع).وقـال مكـتب الشـؤون العـامة
فـي إدارة الـــــشــــــرطـــــة:إن جــــــوديـــــنج
جـونـيور الـذي شـارك في بـطولـة فـيلم
(جـيـري مـاجـوايـر) اتـهم بـعـد أن سـلم

نفسه للشرطة اخلميس.
ويواجه جونيور اتهـاما باللمس عنوة
في واقـعة حـدثت عنـدما قـالت امرأة لم
س صـدرهـا تـكـشف عن هــويـتـهــا إنه 
في احلـانـة.وقــال مـارك هـيــلـر مـحـامي
جـوديـنج جـونـيور (إنه عـلى ثـقـة تـامة
بـــتــبـــرئـــة ســاحـــة مـــوكـــله). وأضــاف
لــلــصـحــفـيــ (أن جــوديـنـج جـونــيـور
سيـدفع بأنه غـير مـذنب في أول جـلسة
لـلـمـحـاكـمــة).وذكـر احملـامي (أنه شـعـر
بـالصـدمة ألن الـقـضيـة حتركت بـعد أن
قــدم لــلــشـرطــة شــريـطــا من كــامــيـرات
دعي راقـبة األمـنيـة من احلانـة قال ا ا
الـعـام إنه لم يـظهـر أي سـلـوك إجرامي

من جودينج جونيور).
وفاز جونيور بجائزة األوسكار ألفضل
ثل مساعد عن دوره في فيلم (جيري

ماجواير).

{ نـيـويـورك - وكـاالت - قـالت شـرطة
ـمثل مـدينـة نـيويـورك األمريـكـية (إن ا
كوبا جـودينج جونيـور اتهم اخلميس
اضي بلـمس امرأة على غيـر رغبتها ا
رأة بأنه حتـرش بها بعـد أن اتهمـته ا
ــــانــــهـــاتـن في مــــطــــلع فـي حــــانــــة 
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{ مــكـســيــكـو  –وكــاالت - تــوفـيت
كسـيكيـة إديث غونزاليس مثـلة ا ا
الــشـهـيـرة بـشـخــصـيـة مـونـيـكـا في
ـدبـلج خوان ـكـسيـكي ا ـسلـسل ا ا
الغـول الذي عـرض عام  1997 بعد

صراع طويل مع مرض السرطان.

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـيـة جــيـنـيـفـر كــشـفت الـفـنـانــة الـعـا
لوبيز عن موعد زفافها من العب كرة
ـعـلق الـرياضي عـتـزل وا ـضـرب ا ا

أليكس رودريغز وقالت:  
ـقــبـلـة قــريـبــا قـريــبـا لــكن الــسـنــة ا
وأضــافت (انـهــا تـود ان تــقــيم حـفل
زفاف كـبيـر وأن يـتم عقـد الزواج في
الـكـنـيـسـة اذ انـهـا لم تـتـزوج زواجـا
مــسـيــحـيــا في زيـجــاتـهــا الـســابـقـة

الثالثة). 
واعـــتــــرفـت (ان زيــــجـــتــــهــــا االولى
والثانية ال حتسبهـما اذ كانتا لفترة
الصـغيرة االولى  9 اشهـر والثـانية
11شـهــرا امـا زيـجـتـهــا الـثـالـثـة من
الـفــنـان مـارك انــطـوني دامت لـ 10 
ي سنـوات واجنبت مـنه توأمـها  ا

وماكس).

{ نيـودلهي  –وكـاالت - تسـتـمتع
جنمة بوليوود كارينا كابور برفقة
زوجهـا سيف عـلي خـان ووابنـهما
تيمور بأجازتهمنا الصيفية فبعد
أن سـافرا إلى تـوسكـانة بـإيطـاليا
انتقلت العائلة إلى لندن الستكمال
مـا تبـقى من الـعطـلـة.وشارك مـدير
أعـمـال كـاريـنـا جمـهـورهـا حلـظات
اإلجـازة بـنـشر بـعض الـصـور عـبر
انــســتـغــرام كـمــا انــتـشــر فـيــديـو
لـكــاريـنــا وزوجـهــا وابـنـهــمـا وهم
يجـولون في شوارع لـندن الـتقطه
ـعــجـبــ ونـشــره عـلى لـهم أحــد ا

انستغرام.
والحقاً انـضمت النـجمة كـاريشما
كـابــور شـقـيـقــة كـاريـنــا إلـيـهم في
لـنـدن بـرفـقة ولـديـهـا حـيـث نـشرت
بــعض الـــصــور عـــلى حـــســابـــهــا

اخلــــــاص عـــــبــــــر أحـــــد مــــــواقع
التواصل االجتماعي ويظهر في
إحــدى الـصــور الــطـفل تــيــمـور
ــــسك بــــيــــد ولــــدهــــا كــــيـــان
ــشــيـــان ســويــاً في شــوارع و
لـنــدن وعـلــقت كـاريــشـمــا عـلى

الصور بالقول: (كل احلب).
وتـقـوم كـاريـنـا قـريـبـاً بـتـصـويـر
فـيــلـمــهـا اجلـديــد الـذي يـشــاركـهـا
الـبـطــولـة فـيه الـنــجم عـرفـان خـان
كـمــا سـتــظـهـر قــريـبـاً فـي بـرنـامج
الــهـواة (ارقص هــنـد) كــعـضـو في

جلنة التحكيم.
وكـانت القـناة الـعـارضة لـلبـرنامج
نـشرت مـقطـعـا دعائـيا لـكاريـنا في
كــوالـــيس الـــتــدريب وهـي تــرقص
بـرفـقـة بـوسـكــو مـارتـيس والـنـجم

رافتار.

ـا يــتــنـاسب مع  عــلــيك تـقــيــيم الــعالقـة بــالــشـريـك 
طموحاتك من أجل بناء مستقبل أفضل .
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الــروابط مع الــشــريك تــقــوى لــتــصــبح أكــثــر مــتــانـة
وصمودًا .يوم السعد االحد.
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عجـلـة األيام تـدور بـسـرعة فـإذا لم تـتـخذ بـعـد قراراً
ببدء احلمية فأنت اخلاسر .

—u¦ «

ــرونــة ال تــكن كــثــيـــر اجلــدال مع احلــبــيـب وحتلَّ بــا
واللطافة في تعاملك معه.
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تـلـتــبس عـلــيك األمـور الــشـخـصــيـة وتــعـيش صــخـبـاً
قرّب . وتداخالت من قِبل ا
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عـــلــيك  مــراعـــاة مــشــاعــرالـــشــريك. تــمـــر بــيــوم من
التناقضات والتفاعالت والتغييرات.
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ــحــاوالت كـثــيــرة إلبــراز تــفــوّقك وجــاذبـيــتك تــقــوم 
وتأثيرك في الشريك فتنجح في مسعاك .
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ــفــاصل تــســتـدعـي الـعالج بــعض االلــتـهــابــات في ا
سريعاً قبل تفاقم الوضع .
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ا عليك ال تبخل عـلى صحتك بذرة من الـعطاء وقم 
بغية احملافظة عليها سليمة.
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ـآزق قـد يـطـرأ الالمـنــتـظـر الـذي يـنـقـذك من بـعض ا
سار . ويساعدك على تصويب ا
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يـوم مـنـاسب ومـشـجّع لـلـمـصـاحلـة أوإلعـادة الـلُّـحـمة
.يوم السعد السبت.
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ـودة واحلب حـاول تـصـحـيح بـعض األخـطـاء .تـعود ا
بينك وب احلبيب.
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انــقل مـــرادف ومـــعــاني
الــكــلــمـات الــتي تــســيـر
انـطالقــا من الـسـهم مع
عــكس دوران الـــســاعــة
لـــــــتــــــصـل الـى الـــــــربط
الـــصـــحـــيح لـــلـــحــروف

والكلمات: 
1-جزيرة اندونسية

2-اشـــكــال هـــنــدســـيــة
مدببة

يكافيلي 3-كتاب 
4-يفنيان

5-اصحابي
6-عالم نحو ولغة

7-نعدهم
8-حـيـوانــات مـفــتـرسـة

(معرفة)
9-مركبات
10-القمار

11-يحصالن
12-حفل جماعي 

ؤسـسة الـعربـية لـلدراسات الـكاتب االردني صـدرت له عن ا
والنـشر روايـة (حكـايات الـدرج) وتقع في  174صـفحة من

توسط. القطع ا

ـقـيم فـي عـمان ي الـعـراقي ا االكـاد
يـحــاضــر مــســاء الــيـوم الــثالثــاء في
لتقى العراقي االمسيـة التي يقيمها ا
للثقافة والفنون في العاصمة االردنية
ـناسبة عيد الصحافة العراقية عمان 
ــلـحن جــمـعــة الـعــربي في االمــسـيـة ــطـرب وا كــمـا يــقـدم ا

مجموعة من اغنياته.

الروائي العراقي ضـيفته دار الورشة الثقافـية بجلسة قدمها
الــروائي كـاظم الـشــويـلي اقـيـمـت اجلـمـعـة عــلى قـاعـة جـواد

ركز الثقافي البغدادي. سليم في ا

القـائم بأعـمال سـفارة اجلـمهـورية الـعربـية الـسورية في األردن
ـنـتـدى الـعــربي مـسـاء الـيـوم الــثالثـاء في مـحـاضـرة يـضـيـفـه ا
نتدى بعمان. بعنـوان (سورية أين.. وإلى أين?)وذلك في مقر ا
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اسـتـشـاري واسـتـاذ جـراحـة اجلـمـلـة
العـصبية والـدماغ في العـراق تقيم له
كلـيـة الـطب بـجامـعـة بـغداد بـالـتـعاون
ـي الـعراقـي حفل مع نقـابة االكاد
تكـر صبـاح اليـوم الثالثـاء في قاعة

عظم. الكلية بباب ا

كارينا كابور

وامـ جـمال بـطـولة يـاسـم عـبد
الــعـزيــز احـمــد الــعـوضي احــمـد
صالح حــسن ثـــراء جــبــيل مــراد
يتعامل مكرم وفتحي عبد الوهاب
مع احلبكة الدرامـية بشكل غامض
جــدا وتـلــعب (ســلـمى)  –يـاسـم
فارقة عبد الـعزيز  –محور هـذه (ا
الـدرامـيـة) مـهــنـدسـة مـتـزوجـة من
ضابط شرطة (حازم)  –فتحي عبد
الـوهـاب- الـذي يـتـضـح فـيـمـا بـعد
بإنه مـطرود من الـشرطة ويـتعاون
مع مـــنــظـــمــة ارهـــابـــيــة! كـــمــا ان
(سـلـمى) تـتـعـرض الى انـتـكـاسات
عــديــدة بـــعــد وفــاة زوجــهــا مــثل
(خـــطـف اوالدهـــا) واعــــتـــقــــالـــهـــا
وخــطـفـهـا ألكــثـر من مـرة احملـاور
االخـرى تـلـعب عـلـى هـذه اجلـزئـية
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يـــتـــعــــامل الـــبـــعـض مع الـــدرامـــا
االجـتـمـاعـيـة بــشـكل غـامض ويـتم
زج الـعــمل الــدرامي مـنــذ الـبــدايـة
ة قتل او وفـاة مشكـوك بها بجـر
قـــد تـــؤدي الى قــــتل شـــخـــصـــيـــة
رئيـسية في الـعمل ويتم االشـتغال
على هذه اثيمـة وتطوراتها خاصة
اذا تبع ذلك عملية اخلطف وكشف
ـتوفيـة لزيادة اسرار الـشخصـية ا
وغـالبـا ما يـكون عـنصـر التـشويق
لـــلــذكـــريـــات (الــفالش بـك) بــعض
ـشـاهــد الـرومـانــسـيـة واالحـداث ا
االجتـماعيـة والبعـد الزمني لـلعمل

الدرامي.
مــــســـلـــسل (آلخــــر نـــفس) اخـــراج
حسام علي وتأليف عبد الله حسن

االرهـابيـة لـزيادة جـرعـة الغـموض
ـواقف الـدراميـة (تـكر وتـعـقيـد ا
زوجــهــا بــعـد
اســـتــشــهــاده
من قبل وزارة
الــــداخــــلــــيـــة
ويتضح فـيما
بــــــــــعــــــــــد ان
الـبـنـايـة التي
 فــــــــــــــــــــيــه
الـــــــتــــــكــــــر
لـيـست تـابـعة
لـــــــــــــــــــــوزارة
الــداخـــلـــيــة 
زيـــارة لــقـــبــر
زوجـــــهـــــا في
الليل ويتضح

ـصـيـر! واجلــمـيع مـرتـبط بـنـفس ا
هنـاك مبـالغـات في تكـرار االحداث

ان اجلثة غيـر موجودة وفي اليوم
الـثــاني مع ضـابط الـشـرطـة تـكـون
ــفـــارقــة اجلــثـــة في مــحـــلــهـــا ) ا
الـدرامـيــة الـتي حتـدثـنــا عـنـهـا قـد
تكون من اداوات الـدراما النـاجحة
بـشـرط عـدم طـغـيـانـهـا علـى النص
الــدرامـي خلــلق حـــالــة مـن الــنص
(الــدفــ  –الـــــبـــــاطن اكـــــثـــــر من
الـظاهـر- ألن هـذه األمور الـدرامـية
حتـــتـــاج الى حـــلــول قـــد يـــصــعب
ايجادهـا في نهايـة العمل الدرامي
وهــذا مــا يــجـــعل بــعض االعــمــال
تـــبـــــــــــــدو مــشـــوقـــة وقـــويــة في
الــبــدايـة ومع مــرور الــوقت يـحس
ــلل لــيــنــتـهـي الـعــمل ـتــلــقي بــا ا
بــنــهــايــة ال تــمــثل تــلك الــبــدايـات

القوية.

الـــــــــــــــفــــرق بـــ الــــنص االدبي
ـــكـــــــــــــن ان يـــكــــون في الــــذي 
فــضــاء خـــــــــارج االطــار الــزمــني
وبــــ الـــنـص الـــدرامـي الـــذي من
الــــضـــــروري ان يـــكـــشـف بـــشـــكل
ـــكـــان هـــذا واضــــــــح الـــزمـــان ا
الـــــفـــــرق في بـــــعـــــض االعـــــمــــال
تـتجـاوزه فـيـصبح الـعـمل الدرامي
لــيس غــامــضــا ومــشــوقــا بــهـذا
الـــغــمـــوض بل يـــكــون (غـــيــر

مفهوم).
وبــــــــــدال مـن ان يــــــــــصـل
الـــــــــوضع الـى (اخــــــــر
نـفس) ويــنـكـشف كل
شيء قد يصل قبل
ذك الى (الــنـفس

االخير).
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سـرحي سعد  حقق الكـاتب واخملرج ا

هدابي حـضـورا الفتـا وهو يـشارك في
سـرحية التي تقام داخل هرجانات ا ا
وخــارج الـعـراق ونــال فـيـهــا اجلـوائـز
والـدروع والـشـهـادات الـتـقـديـريـة
الــتـي دفــعــته
ان يـــــهــــتم
وبـــــشــــكل
جـــــــاد ان
يــخــوض
الـتـالـيف
واالخــــرا

ــســرحي في كــتــبه الــتي ج والــنــقــد ا
الـــفـــهـــا فــضال عـن تــالـــيف قـــصـــصــا
وسيـناريوهـات سينـمائيـة اخرج عددا
ولـود في الـديوانـية مـنهـا  وهـدابي ا
تـخـرج مـنـهــا قـبل تـوجــهه الى مـعـهـد
الفنون اجلميلة ببغداد وتسلح هدابي
وتتـلمذ علـى يد كبـار فناني الـديوانية
وكـان مجـتـهدا ويـشـارك كمـمـثل ناجح
ـسـرحـيـات التي قـدمـتـها في غـالـبـية ا
احملـافـظـة لـيـدخل مـعـهـد الـفـنون قـسم
ـوهبة تلك ا سـرحية وهـو  الفـنون ا
الفنـية التي طـعمها بـالقراءة والـثقافة
عهد سرحية لينال اعجاب اساتذة ا ا
وحب طــلــبــة دورته الــذين كــان يــقــدم
ــيــ الى ــؤلــفــ عـا مــعــهم اعــمــاال 
جانب حبه للفن ليسارع بالتجربة
في االخراج االذاعي ح دخل
ســتـديـوهــات اذاعـة بـغـداد
لـتـضاعـف خبـرته الـفـنـية
الـــتي اهـــلــتـه ان يــؤلف
اعــمــاال تــلـــفــزيــونــيــة
دراميـة حلسـاب قناة
( الـــشـــرقـــيــة ) الى
جــــــانـب بـــــــرامج
تـــلــــفـــزيــــونـــيـــة
مــنــوعــة وجـذب

ـؤسـسات اجـتـهاد هـدابي الـفـنانـ وا
الـثـقـافيـة الـعـربـية لـتـتـصل به وتـطلب
ساهمة باعمال درامية مشتركة. منه ا
ومـؤخرا اسس هـدابي فـرقـة مسـرحـية
جديدة يشـارك بها في مهـرجان قرطاج
ـسـرحي بـتـونس . ( الـزمـان ) سـالته ا
عـن الـفـرقـة وتـاسـيـسـهـا فـقـال ( ولـدت
فــكــرة تـاســيس اول فــرقــة مــســرحــيـة
عربيـة تضم لفـيف من الشبـاب العربي
العراق ليبيا غرب  تونس اجلزائر  ا
وموريتانيا. ولدت مع تكليفي ان اكتب
اول نص فـيه تـفـعـيـل للـمـشـتـركـات من
باشرة وتمت ا الهم االنساني العربي 
بـالـبـروفـات في تـونس وسـوف تـكـون
هـناك جـوله عـربيـة لـعدد من الـعروض
ــشــاركـة في في كـل الـدول فــضال عن ا
ـيـة و ــهـرجـانـات الـعـربـيـة والـعـا ا
اطالق بــيـان رسـمي لــهـذه الـفـرقـة و
ا يعني تسمية الفـرقة باسم ( قارب) 
ان هنالك ابحـار دائم بكل االجتاهات 
ــســرحــيـة ( وســتـكــون اول مــشــاركـة 
مطبرة) وقريبـا سيرى العمل النور في

سرحي) مهرجان قرطاج ا
وعن الـدرامــا الـعــراقـيــة الـرمــضـانــيـة
لــلــعـام احلــالـي والـتـي فــتـحـت ابـواب
ـؤلف الـنــقـاش واجلـدل وعـدم ظـهـور ا

ســعـــد هــدابي فـي احــد االعـــمــال قــال
(بالنـسبة لـلدراما العـراقية لـهذا العام
وعـــدم ظــهـــور عــمـل لي اقــول ان اربع
شــركـات تــقـدمـت بـاربع اهم نــصـوص
كـنـت قـد كــتـبــتـهــا لـكن الــقـرصــنـة في
الــــقـــــرارات هي مـن ارادت ان يــــكــــون
لـلـدرامـا مـوقــفـهـا الـهـزيـل في غـالـبـيـة
الـقـنـوات واذا مـابـقي االمـر عـلى هـذا
احلـال فــسـنــجـد انــفـســنـا امــام كـارثه
حـــقــــيـــقـــيـــة .. وبـــوصـــفـي مـــعـــنـــيـــا
باالشتغاالت الدرامية ادعو الدولة الى
وضع نـهج انــتـاجي يــرتـبط بــتـفــعـيل
الـشــركـات من جـانـب ومن جـانب اخـر
وضع قـانون يـجبـر القـنوات الـعراقـية
عــلى انـتـاج عـمال درامــيـا واحـدا عـلى
واصفات تـشرف عليـها جلنة االقل و
عـلــيـا وقـتــهـا فـقـط نـسـتــطـيع ان نـرى
دراما عراقيـة نفخر لـها تقدم من خالل
قـنـوات اهــتـمت بـالـدرامـا وحـاولت ان
تعيدهـا الى مسارها الصـحيح. الننكر
ان ( الـــــشــــــرقــــــيــــــة ) كـــــانـت في اول
تاسيـسها حتاول تـقد دراما مـلتزمة
وكـنت قــد كــتـبـت لـلــقــنـاة نص درامي
ومسـلسال نال اعـجاب اجلمـهور وكان
بــعـنـوان بـيت الــشـمع اخـرجه اخملـرج
فـارس مـهــدي وبـطـولـة الـراحل فـاضل
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رئـيس فـرع نـقــابـة االطـبـاء في مـحــافـظـة واسط حـاضـر في
الـندوة التـي اقامهـا البيت الـثقافي الـواسطي  وبالـتعاون مع
الــشـرطــة اجملـتــمــعـيــة بــعـنــوان (اثــر اخملـدرات عــلى الــفـرد
واجملتـمع الواسطي ) وشاركه في احملاضـرة استاذ التاريخ

في جامعة واسط عدي صابر .

وأصـــيـــبـت مـــونـــيـــكـــا عـــام 2016
ـرض الـسـرطـان إال أنـهـا قاومـته
بـكل شـجـاعـة ولم تـقـبل مـطـلـقـاً أن
تـختـفي عن األنـظـار خالل عالجـها
حـتّـى أنـهــا طــلــبت من الــصــحــافـة
ـكــسـيـكــيـة مــواكـبــتـهـا فـي رحـلـة ا
صـــــــراعــــــــهـــــــا مع
ـــــرض. وحــــاولت ا
مــونــيــكــا الــتــغــلب
عـلى الــسـرطـان اال
إنـه في الــــنـــهــــايـــة
تـــغــــلب عـــلــــيـــهـــا
فـــتــــوفـــيت في 13 
حــــزيـــران احلـــالي
عن عـمـر نـاهـز 54 
عــامــاً تـاركــة إبــنـة
وحـــــيــــدة في الـ14

من عمرها. إديث غونزاليس

ـمــثـلــ الــعـراقــيـ  خــلـيل وكــبــار ا
وكانت اقـالم النـقاد اسـتبـشرت وقـتها
بــعـودة الــدرامـا الــعـراقـيــة الى سـابق

عهدها).
وعن عـــنـــوان مـــســرحـــيـــته اجلـــديــدة
ـهـرجـان قال مـطـبـرة والتي سـتـقـدم با
قـبرة وعمـلية (مطـبرة هو مـزيج ب ا
فـاصبـحت مـطـبـرة واتـمنى ان الـطـبـر 

تـــنـــال اعــجـــاب اجلـــمـــهــور
العراقي والعربي)  وعن
اقــــرب نــــشــــاطــــاته
الفـنيـة قال (عـندي
دعـــوة االســـبــوع
الــــــــقــــــــادم الى
سـلطـنـة عـمان
وهـــــــــــــــــــــــــــم
يــشــتــغــلـون
نــــــــــــــــــــــص
مــــســــرحي
لـي اســــــمه
(ارصــــفــــة)
لـــلـــمـــســـرح
الـــــعـــــمـــــاني

وبــــــــدعــــــــوة من
وزارة  الـــــثـــــقـــــافه

ايضا ) . سعد هدابي
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