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لـكن لم تـكن اإلمـكانـيـات متـاحـة وهذا
الـعـام افـتـتـحت دار سيـنـمـا كـبـيرة في
الـغــردقـة سـيـتم تـقـد بـعض عـروض
ـهــرجـان في ــهـرجــان بـهــا).ويـقــام ا ا
األيـام من  19إلى  27أيـلـول ويـعـرض
دولـــة. وتـــشـــمل 40 فـــيـــلـــمـــا من  80
ـسابـقـة الرسـميـة التي يـبلغ إجـمالي ا
جــوائـزهـا  110آالف دوالر  12فــيـلـمـا
مـنها خـمسة أفالم عربـية فيـما تعرض
بـاقي األفالم ضـمن مـسابـقـات وبرامج
ـتنافسة على أخـرى.واألفالم العربية ا
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ـتــد مـهـرجـان اجلـونـة الـسـيـنـمـائي  

بـــدورته اجلــديـــدة الــتـي تــنـــطــلق في
الــتـاسع عــشـر من ايــلـول اجلـاري إلى
مــديـنـة الـغــردقـة حـيث سـيــقـيم بـعض
عـروض وأنـشـطـة دورته الـثالـثـة فـيـما
ـهــرجـان يـقــتـصــر سـابــقـا عـلى كــان ا
مـديـنة اجلـونـة الـسيـاحـية.وقـال مـدير
ـهرجـان انتشـال التـميمي في مـؤتمر ا
ــاضي (إن صـــحــفـي عــقـــد  االثــنـــ ا
الـفكـرة كانت قائـمة مـنذ الدورة األولى

≈Ÿ«bÐ∫ زاير وإهتمام بتالمذته
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ـاضي الـبث الـتـجـريبي انـطـلق االسـبوع ا
لـقـنـاة نـاطقـة بـالـلـغـة الـسـريـانيـة وعن ذلك
قـال رئــيس مـجــلس أمـنـاء شــبـكـة اإلعالم
الـعراقي روميل موشي في تصريح(انطلق
الـبث التـجريبي لـقنـاة العـراقية الـسريـانية
يـوم 27 آب 2019 بـعـد انتـظار طـويل حيث
أن مـشـروع الـقـنـاة الـسـريـانـيـة  إقـراره
مــنـذ عـام 2014 ولم يــتم تـنـفــيـذه ألسـبـاب
الـية التي مرت بها عـديدة أبرزها األزمة ا
الـشـبـكـة في حـيـنـهـا).وبـذلك تـضـاف هـذه
الـقـنـاة الى الـقــنـاتـ الـنـاطـقـتـ الـكـرديـة

والتركمانية.

ألنـهـا تمـنح إلى الـعـمل الذي اسـتـطاع
أن يـــتـــرك أثـــرا فـي نـــفـــوس ووجــدان
ـاضي ذهبت ـشـاهديـن).وفي العـام ا ا
اجلـائزة مـناصـفة لفـيلـمي (يوم الدين)
لــلـمــخــرج أبـو بــكـر شــوقي من مــصـر
و(يــوم آخـر من احلــيـاة) لــلـمــخـرجـ
راؤول دي الفــــونـــتـي من إســــبـــانــــيـــا
ودامــيـان نــيـنــو من بـولــنـدا.وبــجـانب
الـــعــروض والـــنــدوات وورش الـــعــمل
يــتـيح مـهـرجـان اجلـونــة الـسـيـنـمـائي
فــــرصـــة لــــتــــمـــويـل مـــشــــاريع األفالم
الـروائــيـة والـوثـائـقـيـة اجلـديـدة وذلك
لـــلــتـــغــلب عـــلى صـــعــوبـــات اإلنــتــاج
ومـسـاعـدة شـبـاب السـيـنـمـائـيـ على

تقد أعمالهم األولى.
ـهرجـان في دورته الـثـالـثة ويـحـتـفي ا
ـئـوية مـيالد الكـاتب الراحل إحـسان
عـــبـــد الـــقــدوس   1990-1919 الـــذي
حتـــــولت مــــعـــــظم روايــــاتـه إلى أفالم
ــهـرجــان بـهـذه ســيـنــمـائــيـة.ويــنـظم ا
ـنـاسبـة بالـتنـسـيق مع أسرة الـكاتب ا
لصقات أفالم إحسان الراحل معرضا 
عـبد الـقدوس التي يـصل عددها لـنحو
فـيلـما إضافـة إلى بعض مـقتـنياته 47

ـهرجان هي    1982لـلمخرج جـوائز ا
الـلبناني وليد مؤنس و(آدم) للمخرجة
ــغـربـيــة مـر تــوزاني و(حـلم نـورا) ا
لـلـمـخـرجـة الـتـونـسـيـة هـنـد بـوجـمـعة
و(ســتـمــوت في الــعـشــرين) لــلـمــخـرج
الـسوداني أمـجد أبـو العـال و(بابـيشا)

للمخرجة اجلزائرية مونية مدور.
ـهـرجـان مـنـذ دورته األولى في يــرفع ا
شـعــارا دائـمـا هـو (سـيـنـمـا من 2017
أجـل اإلنـســانــيـة) ويــخــصص جــائـزة
حتت هـذا االسم تقـدم بنـاء على تـقييم
اجلـمهور ألفضل فـيلم يُعنى بـالقضايا
اإلنــســانــيــة تــبــلغ قــيــمــتــهــا  20ألف
دوالر.وقــــــال رجل األعـــــمــــــال جنـــــيب
ــــهــــرجـــان في ســــاويـــرس مــــؤسس ا
ـؤتمر الـصحفي (اإلنـسانيـة تتعرض ا
هـازل من حرائق في األمازون الـيوم 
ـراكب الــتي مــا تــزال تــغـرق في إلـى ا
ـهــاجـرين وكـبت احلـريـات الــبـحـر بـا
بـأنـحاء الـعـالم وأنا أرى أن الـسـينـما
أفـضل وسيـلة إليـقاظ الـضمـير والدفع

للتحرك جتاه هذه القضايا). 
وأضــاف (إن جـائــزة ســيـنــمـا من أجل
ـهـرجـان اإلنــسـانـيــة أهم جـائـزة فـي ا

الــــشـــخــــصـــيــــة ووثــــائق بــــخط يـــده
ومــجـمــوعـة من الــصـور الــنـادرة.كــمـا
صـري محـمد ـمـثل ا هـرجان ا يـكـرم ا
هــنــيــدي واخملــرجــة الــفــلــســطــيــنــيـة
نحـهما جائزة الـلبنانيـة مي مصري 
اإلجنــــــاز اإلبــــــداعـي.وعن ذلـك قــــــالت
نـتـجة بـشـرى عبـد الله رزة ـمـثلـة وا ا
ـشـارك ــؤسس ا مــديـر الــعـمـلــيـات وا
ؤتـمر الـصحـفي (هذا لـلمـهرجـان في ا
الـعـام نـكـرم مـحمـد هـنـيـدي من مـصر
ـهـرجـانات وهـو تـكـر مـستـحق ألن ا
الـسـينـمائـية عـادة ما تـهـتم بالـقضـايا
الـكـبـرى وال حتظـى األفالم الكـومـيـدية
بــاالهــتــمــام الـكــافي رغـم مـا تــدره من
عـائدات ضـخمـة). وتابـعت قائـلة (كـما
نـكـرم من الـوطن الـعـربي اخملـرجـة مي
مـصــري وهي مـخـرجـة أفالم وثـائـقـيـة
هـا رسالة ـقام األول لـذلك فـتكـر في ا
ـــهـــرجــان بـــاألفالم ـــدى اهـــتــمـــام ا
الــوثــائــقــيــة الــتي ال تــقل أهــمــيــة عن
األفـالم الـروائــيـة).ولم تــكـشف بــشـرى
ـكـرم .وكرم عـن اسم النـجم األجـنـبي ا
ـمـثل ــهـرجـان في دورتـه الـسـابـقــة ا ا

األمريكي سيلفستر ستالون.
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ـوقف ـاضي  جـون تــرافـولـتــا االسـبــوع ا
مــحـرج خالل مــشـاركــته في حــفل تـوزيع
ه جلـائـزة جـوائـز (ام تـي في) أثـنـاء تـقـد
(أفـضل فـيـديـو لهـذا الـعـام) بـجـانب كوين
لـطيفـة فأخطأ بـتسلـيمهـا إلى جايد جولي
ـية  تـايـلـور سـويفت ـغـنيـة الـعـا بـدال من ا
والـتي كــانت من نـصـيـبــهـا.وكـانت أعـلـنت
كـوين لـطيـفة عـن فوز سـويـفت بأغـنـيتـها
(احـتاج الى الـهـدوء) ليـسلم تـرافولـتا 65
عــامًـا اجلــائــزة إلى جــولي الـتـي بـدت في
هـــيــــئـــة تـــشـــبه ســـويــــفت بـــنـــفس درجـــة
الـشعر.وما كان من جولي إال ان إبتسمت
وعـانـقـت تـرافـولـتـا الــذي أدرك وقـتـهـا أنه
أخـطأ وبـدأ يـبحث عن سـويفـت احلقـيقـية
الـتي كـانت ال تـزال بـالـقـرب من مـقـعـدها
وتـقـدم الـعـنـاق لـبـعض الـنـاس من حـولـهـا
رة بـعـد اإلعالن عن فوزهـا.وهـذه ليـست ا
األولى الــتي يــقع فــيــهــا تــرافــولــتــا بــهـذا
ـوقف احملرج إذ سبق وحصل معه ذلك ا
خالل حــــــفـل األوســــــكــــــار فـي دورته 86
ـغنـيـة إيـدينـا مـيـنزيل فـبـينـمـا كان يـدعـو ا
لــتـغــني أغــنـيــتـهــا(لت ات كــو) ذكـر اسم
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ـهــنــدس االسـتــشــاري الـعــراقي رئــيس فــرع نـقــابـة ا
هـندسـ في ذي قار اقـامت له النـقابـة حفال تـأبيـنيا ا

بحضور مهني واسع.
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ســفــيــر فــلــســطـ فـي الــعـراق
حتـدث في جـلـسـة مـنـتدى هـمم
ــعـــرفي في بـــغــداد لـــلــحـــوار ا
ــــــــاضي. وادار االربـــــــــعــــــــاء ا

اجللسة احمد العنزي.
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ــقـيم فـي عـمــان نـعــته االوسـاط ي الـعــراقي ا االكــاد
االدبـيـة والـعـلـمـيـة اثـر وفـاته في مـنـزله فـي اجلـاردنـيز
بشـارع القـضـاة.واقيـمت الفـاحتة عـلى روحه الطـاهرة
في مـــســجـــد ريـــاض الــصـــاحلـــ يــومي  28و 29آب
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طـربة السـورية قدمت  اغـاني فردية في الـيوم الرابع ا
من أيـام مـهـرجـان قـوس قـزح اخلـامس الـذي ضـيـفـته

خشبة مسرح مجمع دمر الثقافي.
 ÍdO×³ « UO «œ

ـصـريـة تـعـود الى الـسـيـنـمـا بـعـد غـياب 12 ـمـثـلـة ا ا
ؤلف فداء الشندويلي.ولم عاماً من خالل فيلم يكتبه ا

يستقر بعد على إسم نهائى له.
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نـاقشة االديبـة االردنية ضـيفهـا منتـدى الرواد الكـبار 
رواية (روح في حـجـر) لـلكـاتـبة الـعـراقيـة زهـراء طالب
حسن واحلـائزة عـلى جائـزة توفيق بـن بكار الـتونـسية

وادارت األمسية القاصة سحر ملص.
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ــأمـون مــديــر قــسم الــتــرجــمــة الــتــحــريــريـة فـي دار ا
للـترجمة والنشر العراقية اقامت له الدار حفل التوقيع
الثـاني لكـتاب (اكـتشـافات نـينـوى وبابل) لـلمـستـشرق
االنـكـلـيـزي اوسـ هـنـري اليـارد وتـرجـمـة عالوي الى

العربية.
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ـحـاضرة ـنتـدى الـعربي  ي االردني ضيـفه ا االكـاد
ـستـقـبـلـيـة لألزمـة في سـوريا) في عـنــوانـهـا (االفـاق ا

مقره بعمان.

WOŽu²K  WKLŠ ÊËœuI¹ Êu½UM
التوضيـحية كل من الفـنان فارس طعمـة التميمي
وستار خـضيـر وميالد سـري وبتـول كاظم وحـكيم
جــاسـم وبــنــجــاح احلــمــلــة في مــحــافــظــة كــربالء
سنتـوجه الى محـافظـات الوسط واجلـنوب قـريبا).
من جـهـته قـال مـديـر عـام دائـرة الـتـوعـيـة واالعالم
الــبــيــئي في الــصــحــة امــيـر عــلـي احلـســون في
تصريح إن (هـذه احلملة ستكون انطالقتها االولى
 في مـحـافـظـة بـغـداد وسـتـوزع كـمـيـات كـثيـرة من
االكـيـاس مـجـانـا عـلـى عـدد من افـران في مـنـاطق
بــغـداد لـلـمـضي بــتـجـربـة تـغـيــيـر االسـتـخـدام من
ــضـرة بـالـصـحــة والـبـيـئـة الى اكــيـاس الـنـايـلـون ا
االكـيـاس الــورقـيــة) وأضـاف أن (الــوزارة تـوصي
بـاسـتخـدامـها النـهـا صديـقـة للـبـيئـة بسـبب سـرعة
حتـللـها وغـير مـضـرة بالـصحـة كـما تـوصي كذلك
بــعـدم  حــفـظ االطـعــمــة الــســاخــنــة واجلـامــدة في
اكـيــاس وعــلب الــنــايـلــون الضــرارهــا  بـالــصــحـة

والبيئة).
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ضـمـن احلـمــلـة الــوطـنــيـة  الــتي اعـلــنـتــهـا وزارات
الــصــحــة والــبــيــئــة والــتــجــارة حتت شــعــار (نــعم
إلستخدام االكياس الورقية .. ال إلستخدام اكياس
ـضــار اسـتــخـدام اكــيـاس الــنــايـلــون) لـلــتـوعــيــة 
الـنايـلون فـي اخملابـز وافران الـصمـون والـتشـجيع
عـلى اسـتــخـدام االكـيـاس الــورقـيـة الـتـي انـطـلـقت
مؤخرا تـوجه عدد من الفنانـ الى محافظة كربالء
لدعم احلمـلة ومنها ينطلقون الى محافظات الوسط
واجلـنـوب. وقـالت نـائب نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـي
الفنـانة اسيا كمال لـ(الزمان) امس بعد مشاركتها
في احلـمــلـة ان (احلـمـلــة الـتي انـطـلــقت من بـغـداد
ـــوطـــنــ الـى احملــافـــظـــات تـــهـــدف الى تـــوعــيـــة ا
بــاسـتــخـدام االكــيـاس الــورقــيـة اجملــانـيــة بـدال عن
ـضــرة صــحــيــا  وشـارك في اكــيــاس الـنــايــلــون ا
احلــمــلـــة الــتي شــهــدت اقــبـــاال وتــعــاونــا من قــبل
ـواطـنـ الـذين شـجـعـوا عـلى مـثل تـلك احلـمالت ا
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يــعــرف مـتـى يـنــســحب حــتّى يــتـرك
صــورة جـمــيـلــة له لــدى جـمــهـوره).
وكـــان اخــتــار بـــوشــنـــاق ان يــقــسم
حفلته إلى قسـم القسم األول كان
ـدّة سـاعة و ربع طربـيّـا و غـنّى فيه 
جديـده من موشّحـات و قصـائد أما
الـقـسم الـثــاني فـغـنّى فـيه بـوشـنـاق
أشـهـر أغـانـيه الـتـونـسـيّـة الـتي كـان
اجلـمـهـور يـردّدهـا مـعه مـثل (خـوذو
ـــنـــاصب و خـــلـــولي الـــكـــراسي و ا
الوطن) و (هذي غناية ليهم) و (انت

شمسي).
و خـتم بـوشنـاق الـسـهـرة مع أغـنـية
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كــشف الـــفــنـــان الــتـــونــسي لـــطــفي
بـــوشـــنــــاق عن أنـه يـــفـــكــــر جـــديـــاً
بــاإلعــتــزال بـعــد مــســيـرتـه الـفــنــيـة
الكـبـيرة والـنـاجحـة والـتي جتاوزت
الـ 40عــامــاً وجــاء ذلك في مــؤتــمـر
صــحـــفي عــلى هــامـش حــفــله الــذي
أحياه ضمن مهرجان قرطاج الدولي

لهذا العام.
وقــال بـوشــنـاق (ان فــكـرة اإلعــتـزال
تــراوده بــإحلــاح بــعــد مــســيــرة 40
ســـنــة) و أكـــدّ (أنّ عـــلى الــفـــنــان أن
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ــصـريــة ريــهـام عــبـد ـمــثــلـة ا أكــدت ا
الــغـفــور (أنـهــا تـتــطـلع لــتـقـد أدوار
ــا تــقــدمه في ســيـــنــمــائــيــة أقـــوى 
الـدراما التـلفزيونـية وتسـعى إلختيار
ــتــاح أمــامــهــا) دائــمـــاً األفــضل من ا
مـضــيـفـة (أنـهـا تـدقق جـداً في نـوعـيـة
وإخــــــــتـالف األدوار الـــــــــتي تـــــــــوافق
عــلــيـــهــا).وأشــارت عــبــد الــغــفــور في
ــوقع الـفن الى (أنــهـا قـدمت تــصـريح 

شــعــبــيّــة بــعــنـوان  (كــيـف شـبــحت
خيالك).

ـطـرب عــلى صـعــيـد آخــر  احـتـفـى ا
كـاظم الـسـاهـر بـزفـاف ابـنه األصـغر
ــاضــيــة (  30آب عــمـــر اجلــمــعــة ا
ــغــرب. وأشــار مـوقع ــاضي) في ا ا
النهارإلى (أنّ العـروس طبيبة تدعى
نـــــورا الــــدخـش وهي مـــــغـــــربـــــيــــة
أمازيـغيـة). وكان الـساهـر قد اخـتتم
ـاضي  احلـفالت الـفـنـيـة االسـبـوع ا
للـرحلـة البـحريـة (ستـارز أون بورد)
بحـفل قـدم فـيه أجمل أغـنـياته وسط

أجواء رائعة. 

مــؤخــراً فـيــلم "ســوق اجلـمــعــة" وتـرك
دورهـا إنـطبـاعـاً جيـداً عـند اجلـمـهور
وهــذا أســعــدهــا لـلــغــايــة إضــافـة إلى
ـشـهـدين فـقط في ظـهــورهـا قـبل ذلك 
فـيـلم "اخلـلـيـة" وحـقـقت بـهـمـا أصداء
كـبيـرة على الـرغم من الـظهـور كضـيفة
شـرف إال أنـها حـصـلت علـى جائـزت
بـسبـبه) مشـددة على (أنـها حتاول أن
ــهـــمــة والـــتي تــتــرك تـــقــدم األدوار ا

بصمة عند اجلمهور).

حاول ان تـقوم بـدعوة من حتب الى عـشاء رومـانسي
فهذا سيهد من اجواء التوتر.
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 لــديك الــقــدرة عــلى ادارة االمــور بــشــكل جــيــد.يـوم
السعد االربعاء.
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ظهرك اكثـر كي تترك انطـباعاً جيداً حاول ان تهـتم 
لالخرين .
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العـاطفـة تعـطيك الـكثيـر اليـوم لكي تـكون مـتألـقا .يوم
. السعد االثن
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انـت الـيـوم في قـمــة الـسـعـادة مـع من حتب انـتـبه من
اع احلساد و كالم احلاقدين. 
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انـت لست مـرتاح ال تـتـردد في ان تخـرج مع احلـبيب
من الروت . 
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قـد يحـدث اليـوم شئ غير مـتوقع حـاول ان تسـتعد له
و ان تتجاوزه .
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جتـذب الـيــوم احـد االشــخـاص بـوجــهـة نــظـرك حـول
مشروع مستقبلي .
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خالف بـسـيط يـحـدث بـيـنك و بـ من حتـب حاول ان
حتله قبل ان يكبر. 
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ال تـوتـر احلـبـيب بــسـبب وعـودك الـكـاذبـة فـانت تـهـدم
هذه العالقة بيديك.
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خطط جيـدا قبل ان تقوم باتـخاذ اي قرار فانت اليوم
وقف . سيد ا
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ـهـمة فـقط. يوم ابـتعـد عن الـقلق و ركـز عـلى االمور ا
السعد الثالثاء.

 u(«
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تــــكـــتـب مـــفـــردات ومــــعـــاني
الــكـلـمــات بـشـكـل افـقي حـيث
احلـــــــروف داخل الـــــــدوائــــــر
ـطــلـلــة تـشــيـر الى الــكـلــمـة ا
ــطـلــوبــة (صــحــابي وقــائـد ا

غزوة مؤته):
 1-قوة

2-سخرية

3-يناقش
4-من انواع الطيور الضخمة

5-صانع احللوى

6-من انواع احلجارة
7-قابل

8-من ديار االخرة
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ضـيـف مـسـرح الــرافـدين مــؤخـرا حـفالً
لــلـــمــوســـيــقـي مــصـــطــفى زايـــر  اقــيم
سرح. بالـتعاون مع دائـرة السـينمـا وا
وقـــدم  زايــر أول مـــعــزوفــاتـه (بــغــداد)
وحــازت عـلى اعــجـاب اجلــمـهــور الـذي
ـسرح به تلـته معـزوفة (امـتلكت اكتظ ا
ـطر) قلـبي) ثم (اشـتـقت لهـا) و(حـن ا
و (اتـــنــفـس عــطـــرهــا) ثم ضـــيف زايــر
عازف العود والكيتار حيدر كر لعزف
(شـغف). لـيـعــلن  زايـر عن عـمل حـديث
ولـــد قــبل اســـبــوع بــعـــنــوان (ال) وهــو
ـثــابـة رفض وانـتـفـاضــة لـلـسـلـبـيـات
الـتي طــرأت عـلى اجملـتــمع الـعـراقي.ثم
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). كـمــا جـرى عــزف (نــشـيــد الـعــاشـقــ
تضيـيف عازفـة القانـون الطالـبة زهراء
نــائل في ظــهــورهـا األول عــلى خــشــبـة
سـرح. و انتهـى زاير برسـالة وجـهها ا
ــعــزوفـة إلـى عـاشــقـي الــعــراق حـيـث ا
األخــيـرة الــتي تــصـدرت عــنـوان حــفـله
(حــوار) بـ زايـر وتــلـمــيـذه مــصـطـفى
لقـمان .. وكان زايـر قد حتـدث عن حفله
وقع الـرسـمي االلكـتروني لـدائرة الى ا
ــســرح قـائال (حــوار هـو الــســيـنــمـا وا
عنوان الليلة التي وعـدنا بها جمهورنا
الغالي على قلوبنا و الذي ينتظر اقامة
حـفالت موسـيـقيـة كـهذه بـفـارغ الصـبر
ـوسيقى انـطباعا فبعـد كل حفل تترك ا
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ـوسـيـقى .. إلى ـعـتـاد سـمـاعـهـا من ا ا
حـــيث احلب و الــفــرح الـى الــطــبــيــعــة
والصـوفيـة وكان احلـزن أيضـاً حاضراً
قـدمــنــا لــلـجــمــهـور بــعض الــذكــريـات

وأعـمــاالً تـقــدم ألول مـره
للجمهور احلبيب :ال
ونــــــــــشــــــــــيــــــــــد
( الـــــعــــاشــــقــــ

جـمـيال في أذهـان و قـلـوب اجلـمـهـور و
ــرة كــان ــزيـــد و هــذه ا يــطـــالــبــنـــا بــا
مصطـفى زاير  في حوار مع أهم طـلبتهِ
منـذ أكثر من عـشر سـنوات وهو الـفنان
مـصـطـفـى مـحـمـد لـقـمـان  الـذي يـشـرف
األن عــلى طــلـبــة مـركــز مــصـطــفى زايـر

للموسيقى في تركيا وجناحه
ـركـز الــكـبـيــر الـذي حـقــقه ا
هـناك خـالل فتـرة قـيـاسـية
قـدمـنـا مـعـا الـعـود بشـكل
ــــا ســـبق في مــــخـــتـــلف 
أغــلب مــاقــدم في الــعـراق و
أخذنـا الـعود الى عـالم أجمل
ـدرسـية بعـيـداً عن االسـاليب ا

تكر هنيدي في مهرجان سينمائي

فنانون يتابعون
حملتهم اإلرشادية

.مـــضــيـــفـــا (بــعـــد جنـــاح كل مـــشــروع
وخاصـة في هـذا العـام الذي قـدمت فيه
ــســرح حــفل طـــريق الــيـــاســمــ فـي ا
الـوطنـي والنـجـاح الـكبـيـر الـذي حتقق
في مــهـرجـان كـتــارا الـثـالث لــلـعـود في
قــــطــــر وحــــفـل عــــزلــــة في مــــســــرح
ــنـصــور.. بـحــثت عن مــشــروع ا
أخـر مــخـتـلف يــبـتـعــــــد عن
الــــنـــمــــطــــيــــة في تــــقـــد

ـوسـيــقـيـة .. الـعــروض ا
وكــــــــــــــــــــــان حـــــــــفل "
حـــــــــــوار " عــــنــــوانــــا
لـــــــكـــــــســــــر

النمطية).

‰«e²ŽùUÐ ÎU¹bł dÒJH¹ ‚UMýuÐ

tMÐ≈ ·U eÐ wH²×¹ d¼U ريهام عبد الغفور»
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