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أكـــدت الــــفـــــــــــنـــانــــة روبي (أنــــهـــا لم
تــنـــســحـب من مـــســـــــــــــرحـــيــة "عالء
الدين" التي يقوم بـبطولتهـا الفنان أحمد

عز). 
مـوضـحــة (أنـهـا لـم تـتـعــاقـد عـلــيـهـا في

األساس حتى تُعلِن انسحابها منها).
وشــــــــــرحت في لــقــــــــاء مع بــرنــامج
(اي تي) بــــالــــعــــربي (أن ســــبـب عـــدم
ـسرحـية اتفـاقهـا مع القـيـــــــمـ على ا
ــواعــيـد هـو وجــود تــعــــــــــارض في ا
ـــــســـــرح يـــــعـــــنــــــي الـــــتـــــفـــــرّغ وأن ا
والتـدريبـات وهـو ما لم
يكن مـناسـباً مع
مواعيدها).
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الصـحـفي الـعـراقي تـلقى تـعـازي زمالئه لـوفـاة شـقيق
زوجـتـه الـســيــد ريـاض عــبــد الــرشـيــد والــراحل خـال
الـصــحـفي مــروان ابـراهـيـم سـائـلــ الـله ان يــسـكـنه

فسيح جناته.
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سرح الكبير بدار طـربة السورية أحيت حفالً عـلى ا ا
ـوسـيقى ـصـريـة ضـمن فـعـاليـات مـهـرجـان ا األوبـرا ا

العربية بدورته الـ 28 في القاهرة.
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اضي جلـنة الـقصة القـاص االردني ضيـفتـه السبـت ا
والروايـة في رابـطـة الكـتـاب مع الـقاص هـاني الـهـندي

بأمسية عن القصة القصيرة جدا.
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سلـحة. وسيوسع البرنامج الصراعات ا
نطـاق برنـامج آخر هـو (أصوات هـايتي)
والذي الـذي دشـنه بـوتـشـيـلي في 2016 
ــــوســـيــــقي قــــدم الـــعـالج والــــتـــدريـب ا
والدروس والوجبـات لنحو 12 ألف طفل

في واحدة من أفقر دول العالم.
وقـال بـوتـشيـلي (61 عـاما) فـي تصـريح
في باريس بعد توقـيع مذكرة التفاهم مع
الــيــونـســكـو لــتــدشـ بــرامج مــشـابــهـة
ــوســيـقـى في دول مـثـل مـالي لــتــعـلــيم ا
ـكـنهـا أن تـؤثر يـة  ـوسيـقى لـغـة عـا (ا

على روح اإلنسان بشكل إيجابي).
وسـيــنــطـلق بــرنـامج ”أصـوات الــعـالم“
الـذي دشنـته مـؤسسـة أنـدريـا بوتـشـيلي
في 2020 وسـيــركـز عـلـى مـنـاطق مــنـهـا
سوريا والعراق واألراضي الفلسطينية.
وجــاء في بــيــان لــلــمــؤســســة (من خالل
تــشـكـيل جــوقـات إقـلــيـمـيـة وغــيـرهـا من
األنــشـطـة الـتـعــلـيـمـيـة تــسـعى مـؤسـسـة
ـشــاركـ أنــدريـا بــوتــشـيــلي لـتــمـكــ ا
ـوسـيقى من ومجـتـمعـاتـهم عن طريق ا
واهب وحتـفيـز االبتكـار ورعاية تعـزيز ا
التـعاون وإتـاحة فـرص أكبـر للـنجاح في

احلياة).

{ روما  –وكاالت - دشن مـغـني األوبرا
اإليــطــالي أنــدريــا بــوتــشــيــلي بــرنــامج
ــوسـيــقى (أصــوات الــعــالم) لــتــعــلــيم ا
ــتــحـدة بــالــتــعـاون مع مــنــظــمـة األ ا
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدعم
األطـفــال الـذين تـأثــرت حـيـاتــهم بـسـبب

«dÐË_« —«œ w  Âd

WO½UDK «
في دور الــعـرض الـسـيـنـمـائي عـبـر
ـصــورة عـلى خــاصـيــة الـقــصص ا
ــلـصق إنـســتـغــرام حـيث نــشـرت ا
الــدعـائي الـرسـمي لــلـفـيـلم
كـــاشــفـــة تــاريـخ إطالقه في

قبل. 25 كانون االول ا
وتــدور أحـداث هــذا الـفــيـلم
حول أسرة تـتعرض حلادث
ــــــة يـــــــورطــــــهم فـي جــــــر
ويُـدخـلـهم في صـراع كـبـير.
وهــو يــجـــمع في بـــطــولــته
باسم سـمـرة ورانيـا يوسف
وســلـــــوى خــطـــاب وولــيــد
فـواز وعــمـرو عـابـد ونـاديـة

خيري. 
عـلـمــاً أنه من تـألـيف عـمـرو
الـــــــدالـي وإخـــــــراج كـــــــر
إسماعيل وإنـتاج فيلم أوف
ن عـبـد الـباسط. ايـجـيب أ
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أعلـنت الفـنانـة رانيـا يوسـف موعد
طرح فـيلـمهـا اجلديـد دماغ شـيطان

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
أخــــبــــــــــــرت مـــغــــنــــيـــة الــــبـــوب
األمـــريـــكــــــيـــة تـــيـــلــور ســـويـــفت
ـرتـقب مـعــجـبــيـهـا (أن عــرضـهــا ا
خـالل حـــــــفـل تـــــــوزيـع جـــــــوائــــــز
موسـيقـية أصـبح محل شك بـعدما
قـــــــال اثـــــــنــــــان مـن مـــــــســـــــؤولي
الــتـســجـيـالت إنـهــا لن تــسـتــطـيع
تــقــد أغـــنــيــاتــهـــا عــلى شــاشــة

التلفزيون).
ـغــــــنــيـة الـبــالـغـة من ونـاشــدت ا
العـمر 29 عـاما 85 مـليـون مـتابع
عـلى تـويــــتـر الـتعـبيـر عن دعـمهم
لــهـــا في الـــــنــزاع الـــراهن بــشــأن
مـــلـــكـــيـــة أغـــانـــيــــــهـــا واتـــهـــمت
ــسـؤولَــ الـتــنــفـيــذيَـ بــفـرض ا
(ســــيـــطــــرة اســـتــــبـــداديــــة) عـــلى

موسيقاها.
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وقّـعت الـفـنــانـة جنـوى كـرم إســمـهـا عـلى
كـتـاب الـشـرف لـلــضـيـوف عـلى هـامش
حـــفــــلـــهــــا عــــلى مـــســــرح دار األوبـــرا
الـســلــــــــــطــانـيــة في مــســقط وعــلّـقت
(عـقـبـال مـا يكـون بـلـدنـا لـبـنان قائـلـة: ً
بـعــافــيــة تَ يـكــون مــؤهّل لــيـســتــقـبل
ــضــوا عـلى فـنّــانــ الــعـالـم كـلّــو و
كتاب التاريخ عنّا إنّن مرقوا بهالبلد

احللو). 
وتألقت كرم بإطاللت نالتا إعجاب
احلـضـور ومـتـابـعـيـهـا عـلى مـواقع

التواصل االجتماعي. 
هذا ونشـرت غبـر صقـحتـها على
فيـسبـوك مـجمـوعـة من صور من

احلفل في دار األوبرا .

تـطـرأ أحـداث تــبـدل مـجـرى األمـور وتـتــفـاعل بـشـكل
مرض مع محيطك.
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احلظ يــحــالـفـك لـكي تــعــالج مــشـاكــلك الــشـخــصــيـة
والعائلية يوم السعد االربعاء.
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يــحـــمل الــيـك هــذا الــيـــوم انــفــتـــاحــاً عـــلى مــجــاالت
جديدة.رقم احلظ 9.
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ـناسـبة لـلتخـفيف من شريـك مسؤول يـجد الـكلـمات ا
وطأة معاناتك.رقم احلظ.5
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راع ظـروفك الـصحـيـة وال جتازف بـاستـقـرار وضعك
رقم احلظ 7. النفسي
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إن تـنــاول وجـبـة إفـطـار مـنــاسـبـة هي واحـدة من أهم
مارسات الصحية اجليدة . ا
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سـتطاع واخـتر مـكانـاً هادئـاً ترتاح  كن هـادئاً قـدر ا
فيه بعيدا عن اإلزعاج.
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تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن
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تؤازرك العـدالة هذا الـيوم وتـعطيك حـقاً في نزاع أو
دعوى.
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ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا

Ë«b «

أنك مـحاط بـأشـخـاص يـفـهـمـونك ويـقـدرون أوضاعك
وهم قادرون على مؤازرتك.
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 صـــديق مـــقـــرب لك فى حـــاجـــة شـــديـــدة لـــوجــودك
يوم السعد السبت. بجانبه

 u(«
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اعط مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات
اجـمع الـتي تـكـتب افــقـيـا فـقط 
حروف الـدوائـر حـيث مع احلل
الصـحـيح حتـصل علـى الكـلـمة

طلوبة: ا
wÐdŽ dŽUý

1- منطقة لبنانية

الئكة 2- من ا

3- منطقة ريفية مصرية

4- تركه بال عودة

5- جلسة قضائية

6- من احللي للمرأة

7- مدينة اسيوية

8- دولة اسيوية

9- مقوى

اخملرج الـعراقي شاركت مسـرحيته (أمكـنة إسماعيل)
ــســرحي الـــذي اخــتــتم دورته في مــهـــرجــان األردن ا

اضي في عمان. الـ26 اخلميس ا

الـفـنـان الـسـوري يــتـابع الـتـحـضـيـرات لـعـرض الـعـمل
ـسـرحـيـة الـتي أسـسـهـا مـؤخـراً بـأسم األول لـفـرقـته ا
ـعـنـون (سـلـطان زمـانه) من (فرقـة مـسـرح سـوريـة) وا

تأليف سعيد حناوي وتمثيل واخراج اجلراح.

اضي اخلبـيـر االقـتـصادي الـعـراقي ألـقى اخلـمـيس ا
مـحـاضـرة في اجلــامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة في بـغـداد عن
(دور اجلــامـعــة في اجملــتــمع) ضــمن نــدوة اشـكــالــيـة

ضعف االداء العام.

الكـاتبـة االردنـية صـدرت لهـا عن منـشورات مَـجاز في
عـمّـان مـجـمـوعـتهـا الـقـصـصـيّـة األولى بـعـنوان (رامي
والـــنــجــمـــة) وهي مــوجّــهـــة لألطــفــال وتـــضمّ خــمس

قصص.
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جنل العالمة الراحل محمد باقر
ان الـسابق الـصدر عـضو الـبر
بــاشــر مــهــمــات عــمــله ســفــيــرا
مـلكة لـلعـراق فوق الـعادة لـدى ا
ــتــحــدة بــدءا من 30 تــشــرين ا

اضي. األول ا

جنوى كرم الـعـراقـيـ وبـوسـائل تـعـكـس ج
وخـسـة تـلك اجلهـات الـتي ارعـبـها
قرب إنـتصـار ثورة شـعب وحتقيق
طـمــوحــاته في احلــريـة والــكــرامـة

والعدالة). 
مؤكدة (وفي الوقت الذي حتذر فيه
نــقـابــة الــفـنــانـ الــعــراقـيــ تـلك
ــعـروفــة لـديـنــا وبـشـكل اجلـهـات ا
سـاس بـأي شكل دقـيق حتذر مـن ا
من األشـــكــــال حـــيـــاة الــــفـــنـــانـــ
ومحاولة ترويعهم فإنها تناشد كل
اجلهات اخملـتصة أمـنيا وسـياسيا
ـسـؤولـيـة الـكـامـلـة في في حتــمل ا
احلفاظ عـلى أمن وسالمة الـفنان
ـــتـــظـــاهـــرين الـــعـــراقـــيـــ وكـل ا

.( السلمي
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نـاشدت نـقـابة الـفـنانـ الـعراقـي
اجلهات اخملـتصة أمـنيا وسـياسيا
ـســؤولــيــة الـكــامــلـة في  حتــمل ا
احلفاظ عـلى أمن وسالمة الـفنان

. تظاهرين السلمي وكل ا
مـوضـحة في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امس(بعد أن أثـبت الفنـان العراقي
أنه جـــزء فـــاعل من حـــراك شـــعــبه
وبــعـــد الــعـــديــد من الـــفــعـــالــيــات
ـــبــادرات الـــفــنـــيــة والـــتــواجــد وا
تواصل في كـل ساحات الـتظاهر ا
وعــلى امــتــداد تــواجــد جــمــاهــيــر
شعبـنا حتاول خـفافيش الظالم أن
تـوصل رسائل الـتهـديد بـالتـصفـية
واالختطاف لعدد كبير من الفنان

جاءت هذه التصـريحات بعد أنباء
ذكـرت أنهـا ستتـسلـم جائـزة (فنان
وسـيقى الـعقـد) في حفـل جوائـز ا
األمريـكية فـي وقت الحق من العام

احلالي.
وقالت سـويفـت (إنها كـانت تـعتزم
تقد مزيج من أهم أغـانيها خالل

احلفل).
ـــســـؤولـــ هـــمــا وأضـــافـت (أن ا
سكـوت بورتشـيتا وسـكوتر براون
وأنـهــمـا رفــضـا أيــضـا اســتـخـدام
ـة لـهـا أو بث مـقـطع من أغـان قــد
فيـلم وثائقي تـعده شبـكة نتـفلكس

عن حياتها).
وقــالت (الـرســالـة الــتي تـلــقـيــتـهـا
واضحة تماما فحواها األساسي:
كـوني فـتـاة لـطـيـفـة واصـمـتي وإال

ستجدين عقابا).
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جهـت الفـنانـة رويدا عـطيـة مؤخرا
رســالــة ودّ واعــتــذار لــلــشــحــرورة
ــنـاســبــة عــيـد الــراحــلـة صــبــاح 
مـــيالدهــــا. وذلك عــــبـــر تــــغـــريـــدة
نـشـرتـهــا عـلى حـســابـهـا اخلـاص
حـمـلت كـلـمـات مؤثـرة تـمـنت فـيـها
لـلـشعـب اللـبـنـاني حتقـيق أحالمه.
حيث كتـبت بالعامـية: (مبارح مرق
عـيـدك مـا تـقـولي نـسـيـتك. بـس انا
صرت مـاما يـا صبـوحه وكل وقتي
معو. من وقت ما اجا زين ع الدنيا
وانـا بـغـنيـلـو من اغـانيك وحـيـكـبر
عــلى مـــحــبــتـك ورح خــبــرو اديش
كـنــتي حتــبـيــني لـهــيك ال تــكـوني
زعـلـتي ويــنـا رويـدا مـا عــايـدتـني
الــله يـرحــمك يــا حــبـيــبــتي وخـلي

عــيـنك ع لـبـنــان وشـعـبه حـتى
تتحقق احالمو).
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رويدة عطية

تاليف وكتابة واخراج الفنانة عواطف
نعيم تناص مع الصوت البشري جلان
كـوتـو والــعـمل من انـتـاج
ـسرحي محـترف بـغداد ا
ـــعــهــد بــالــتـــعــاون مع ا
الــثـقــافي الـفــرنـسي يـوم
23 من تشرين ثاني

اجلـاري والعـمل يـنـطلق
من الـهم الـعـراقي وحـلم

ااحلرية.
ـــســـرحـــيـــة قــال وعن ا
الـفـنان عـزيـز خـيون لـ(
الـــــزمـــــان ) (نـــــحن في
مـــــحـــــتــــــرف بـــــغـــــداد
ــــســـرحـي ومن خالل ا
ــــنـــــظم الـــــتـــــعـــــاون ا
ــعــهـد والــنــاجح مـع ا
الــثــقـــافي الــفـــرنــسي
بـــبـــغـــداد نـــحــاول ان
نقدم جتارب تعبر عن
هذا الـزمن وفي نفس
الــــوقت نـــطـــلع عـــلى
الـثـقافـات االنـسـانـية
ـانــنـا االكـيـد بـان ال

من ال مـسـرح له ال وطن له  ومن خالل
هــذا الــفــهم نــفــتح نــوافــذنــا مــشــرعـة
باجتـاه التـجارب االنـسانـية لـلمـبدع

ي ). سرح العا في ا
سـرحية واضاف ( في هـذه التـجربـة ا
حـاولت الفـنـانة عـواطف نـعيم ان تـقرا
مـسـرحـيـة الـصـوت االنـسـاني لـلـمـبدع
ـسـرجي جـان كـوتـو قـراءة والـشـاعـر ا
عـراقيـة وبالـلهـجة الـعامـية ضـنا مـنها
ان مـشاكل الـعالم طـمـوحاته ومـايقـلقه
هـو واحــد وان اخــتــلـفـت اجلـغــرافــيـة
وتـبــاعــدت احلـدود وتــؤكـذ ثــانــيـا من
خـالل هـذه الـتــجـربــة فـتج كـل بـوابـات
الـعـالم بـاجتـاه الـثقـافـة االنـسـانـية من
اجل انسان آمن يعيش بـحياة توفر له

الطمانينة والسالم) .
واكد (ماكان يقلق جـان كوتو الفرنسي
في ذلك الـزمن هـو ذاته يـتـكـرر االن في
الـــــعـــــراق وبـــــغـــــداد من خـالل قــــراءة
شاكسة والقراءة مسرحية فيها روح ا
لـلــكـاتـبـة واخملـرجـة عـواطف نـعـيم من
ـسرحي ونـؤكد خالل محـترف بـغداد ا
في هــذه الــتـجــربــة شــكـرنــا لــلـمــعــهـد
الــثــقـافـي الـفــرنــسي الــذي يــفــتح لــنـا

الــتي مــرت عــلى الــبــلــد وهـي طــالــبـة
ترتبط بخطـيبها في العسـكرية تتمنى
سمـاع صوته وتطـرح معـاناة احلروب

وخارجها ) .
وسيقـة والصوتية ؤثـرات ا و جسد ا

ــسـرحــيـة ضـيــاء عـايـد في ا
واالضــاءة عــبــاس
قـاسم ومـديـر
ــــســــرح ا

ابوابه للمرة الـسادسة هذا يعني
ان هنـاك مشـروع عمل نـعمل على

انـضــاجه وتــقــد جتـربــة مــسـرحــيـة
ـتلـقي وتـعـبـر عمـا يـقـلقه في حتـتـرم ا
ـسرحـية حتكي هذا الـزمن الصعب وا
زمن بـعـيـد اربـعـة عقـود خـتـمـنـاها في

ساحة التحرير) .
عن دورهـا قـالت الـفـنـانـة سـمـر مـحـمد
(دوري امراة عـراقـية عـاشت حقـبة من
الــزمن الـذي مـر عــلى نـســاء عـراقـيـات
كانت مـعاناتـها بانـتظار زوجـها وهو
في جبـهة الـقتـال تنتـظر سـماع صوته
مـن خالل الـــهــــاتف لـــتـــتــــعـــرف عـــلى

مصيره ).
وقالت الـفـنانـة سوسن شـكري ( دوري
امراة عـراقـية تـفقـد االبنـة والزوج ولم
يــتــبـــقى لي فــقـط حــفــيــد واحــد. هــذا
ـساواة لـكن احلـفـيـد يـطـمح لـلـعـدل وا
في الـنـهـايـة حاله حـال شـبـاب الـعراق
مع جــدتـه يــقــضي حــيـــاته بــانــتــظــار

ساواة).  احلرية والعدل وا
امـا الـفـنـانـة شيـمـاء جـعـفـر فقـالت عن
دورهــا ( دوري فـتــاة تـمــثل حــقـبـة
زمــنــيــة وهي حــقــبــة احلــروب
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سرحي تسـتعد فـرقة محـترف بغـداد ا
لـتـقـد مـسـرحـيـة (انـتـصـارات حـرة )


