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لقطتان من مسرحية عبد الله كبر

vŽË√ VOKJÐ œuFð ÈËd

ــــوســــيـــــقى أشــــرف عـــــلي وتــــوزيـــــــــع ا
الـــبـــرنس ومـن إخـــراج عـــــــــمـــر حـــفـــيظ.
اجلـديــر ذكـره ان مــروى كـانت قــد عـرضت
وجـود عـالداون مؤخـرا مـسـرحـيـتـها عـبـد ا

لوود.
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الفنـان التشكيلي العراقي .. افتتح في العاصمة اللبنانية
ـــعــرض الــشــخـــصي جــمــال قـــاسي قــدم فــيه بــيــروت ا
ـعـانـاة الـتي مـجـمـوعـة من االعـمـال الـفـنـيـة الـتي حتـكي ا
شـاهد وسن يعيـشها الـشعب العـراقي بفرشـاة وثقت ا

احلرب التي عاشها 
 U dÐ bŽ—

تحدة   سجل مؤخرا قيم بالواليـات ا طـرب العراقي ا ا
اغنـيـة  كـتاب الـعـمـر من احلـانه وتوزيـعه كـتـبهـا الـشـاعر
ــلـحن الـراحل عـبـد احلـسـ يـحـيى الـسـمـاوي وأحلـان ا

السماوي .
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وسـيقية التي أحيتها ايسـترو السوري  قاد األمسية ا ا
فــرقــة األوركــســتــرا الــشــرقــيــة الــتي أعــادت إلـى ذاكـرة
جمهـور مسرح دمـر الثقافي أجـواء شرقيـة عابقـة بصفاء

اللحن وجماله.

كـارداشـيـان مؤخـرا مـتابـعـيـها في
صــفــحــتــهـا الــرســمــيــة عــلى احـد
مـــــــــــــــــــواقـع
الـــــتــــــواصل
االجـتــمـاعي
بـــصــور لــهــا
إلــتــقــطــتــهــا
خـالل زيــــارة
قصيرة قامت
بــــــــهــــــــا إلى
بـــــــــــــــاريـس
إحـداهـا على
الــــــشــــــرفــــــة
وأخــــــرى في
الــــــغــــــرفــــــة
بـــيــنـــمـــا في
مـنـشـور آخـر
إلـــــتــــــقـــــطت
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شاركت جنمة تلـفزيون الواقع كيم
صورة لزوجها جنم الراب الشهير
كانـيي ويست وهو يـتناول طـعاماً
جــاهـزاً فـيـمـا أشـارت إلى مـصـمم
فـسـتانـهـا الذي بـدا اسـمه مكـتـوباً
عـلى األرضــيــة مـا قــد يـشــيـر إلى
أنـهـا كـانت مـوجـودة في دار أزيـاء

مصمم شهير. 
إشــارة إلى أن كـيـم وصـلت نــهـايـة
ــــاضي إلـى بــــاريس االســـــبــــوع ا
بـرفـقـة زوجـهـا وإخـتـارا الـتـخـفي
فـوضـعت نظـارات شـمسـيـة بيـنـما
غطى كـانيي رأسه بــقبـعة الـبلوزة
الــقــطــنــيـة الــريــاضــيــة الــتي كـان
ـعـجـب يـرتـديـهـا وذلك لـتفـادي ا
ـشاكل خـصوصـاً أن كـيم لديـها وا
ذكــريــات ألــيــمــة في بــاريـس بــعـد
تـعـرضهـا لـلـسـرقـة أثـنـاء إقـامـتـها

فيها منذ سنوات.

الـــــتـــــواصل اإلجـــــتـــــمـــــاعـي في
ـاضــيـة. ويـبـدو أن الـســاعـات ا
شيما احلـاج وحسب مانشرته
وكـــاالت االخـــبـــار الــــفـــنـــيـــة
جتـاوزت أزمـة الـفـيـديـوهات
اإلباحيـة التي أثيـرت حولها
ـــمـــثـــلـــة مـــنى فـــاروق مـع ا
وتسعى الى متابعة حياتها
بـــشــكل طـــبــيـــعي من خالل
إعالن خطوبـتها وظـهورها
قــبل أشــهــر فـي فــعــالــيـات
مـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــاهــــرة
السينمائي الدولي.وكانت
ــمـــثــلــة شــيــمــا احلــاج ا
أثـــــارت جــــدال كـــــبــــيــــرا
بظهورهـا على السجادة
احلـــمــــراء في افـــتـــتـــاح
مــــهــــرجــــان الــــقــــاهـــرة
الـــســـيـــنـــمـــائي الـــدولي

بدورته األخيرة.

ـــســـرحـي الـــعـــراقـي  يـــشـــارك في لـــكـــاتب واخملــــرج ا
لتقى الدولي لفنون الفرجة مسرحيته موجز االبناء  في ا
ـديـنـة قـصـر هالل ويـشـارك فـيـهـا نـخـبـة من في تـونس 

مثل العرب . ا

ـلحن ـوسـيقـيـة  الـتقى مـؤخـرا ا مديـر عـام دائـرة الـفنـون ا
جعفـر اخلفاف وبحثا مبادرة اقامة مشروع موسيقي شامل
وسيقي العراقي . شهد ا في العام احلالي يهدف لتفعيل ا

وسـوعة االديب واالعالمي االردني  صـدرت له حديـثـا ا
صـورة  كيس الـراعي أشجار األدبـية الـثقـافيـة العلـميـة ا
وأزهـار في الثـقـافـة احمللـيـة األردنـية   كـحـصـيلـةِ جـهود

حثيثة طويلة ولتكون إصداره التاسع عشر.

ــمــثــلــة الــعــراقــيــة  تــشــارك في ا
ـــســلـــسل االذاعي تـــمــر ولـــبــنى ا
تـالــيف حــســ الــنــجــار واخـراج
حــسن جـــاسم وبــطـــولــة عــدد من
مـثل العراقي  في ستديوهات ا

دراما اذاعة بغداد .
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وزيـر الـثـقـافـة االردني  الـتـقى اعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة
ـئوية لـلمـتقاعـدين السـابق تـمهـيدا لالحتـفال بـالذكرى ا

قبل . الثانية في نيسان ا

تشارلي هاورد
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قـــــدمت فـــــرقــــة جـــــذور الــــطـــــيب من
الـنـاصـريـة مـؤخـرا عـلى قـاعـة بـيـتـنـا
الــثـقـافي في سـاحـة االنـدلس بـبـغـداد
مــســرحــيــة (عــبـــدالــله كــبــر) تــألــيف
تـمـثـيل لـيـلى واخـراج عـمـار مـطـشــر 

هادي وعمار مطشر.
ــســرحــيــة حتــدث اخملــرج الى وعن ا

(الـــزمــان) قــائـال(الــفــرقـــة جــاءت الى
بــــغـــداد وهـي حتــــمل رســــالــــة سالم
ومــحـــبـــة الى عـــاصـــمـــة الـــسالم من
نكوبة دن ا الناصرية التي تـعد من ا
بـعــدمـا شــهـدت احــداثـاً دامــيـة اودت
طالب بحياة العشرات من الشباب ا
ـسـرحـية بـوطن سـعـيـد ).وعن فكـرة ا
قـال(هـو عـمل تـراجـيـدي يـحـكي قـصة

قـــريــة تـــعــرضـت الى شــتـى االهــمــال
وصــعـوبــة الــعــيش وعــاشت صــراعـا
داخليا ب اخلير والشر لكنها تسعى
الـى الـــــــسالم واحلـــــــلـم بـــــــحـــــــيــــــاة
هـانــئـة.وقـصــة عـبــدالـله كـبــر الـطـفل
الذي كبر بعيون والدته واسرته وعند
درسة كان حلمه ان يكبر دخوله الى ا
ويسـمع عن الـوطن لكـنه فارق احلـياة
عــنــدمــا نــزل الى سـاحــات الــتــظــاهـر
مطالـبا بحـقوقه وبقيت اسـرته حزينة
عـلـيـه كذلـك قـريتـه بـقـيت مـهـجورة اال
من حــمـــامــات الــسـالم واالنــســان في
زمن ماتت فيه االنـسانيـة ولم يستطع
ــزقـوا نــســيــجــهـا رغم الــغــربــاء ان 
ــغــريــات لـــكــسب اصـــوات الــقــريــة ا
لـضـمــان الـفـوز في االنـتــخـابـات كـون
ـلـكون ـال لـكن  ـلكـون ا الـفـقـراء ال 

الشرف والضمير وحب الوطن).
ــسـرحـيـة ودورهـا فـيه حتـدثت وعن ا
ـمــثـلــة لـيــلى هـادي قــائـلـة(دوري ام ا
الـشـهـيـد وحـ يأتـي خبـر اسـتـشـهاد
ابـنـهـا في سـاحـات التـظـاهـر تـتـباهى
وتـفتـخـر به وكانت حتـمل امـانة تـريد
توصـيلهـا الى ساحات الـتظاهـر فكان
العلم العراقي الذي يحمل نعش ابنها
وكـان شعـور ال يوصف حـ اختـلطت

دمـوعــهـا وهي تـعــيش هـذه الـلــحـظـة
وتــــقــــول: الـــــعــــراق يـــــســــتـــــاهل كل
شيء).وعن مشاعرها وهي تؤدي هذا
الـدور قالـت(تمـالـكت اعصـابي الكـمال
شهـد لكن سؤالك عن مـشاعري فهي ا
اني بـكـيت بـحـرقـة وانـهـمـرت دموعي
هم حــزنــا عــلـى شــبـابــنــا الــشــهــداء 

:نريد وطناً). يودعوننا قائل
ـنــدالوي بـعـد وقـال الــفـنـان صــبـاح ا
سرحي(انه عمل حضوره العـرض ا

مــسـرحي جــيـد خــصـوصـا ان
مـــوضـــوعـه يالمس هـــمـــوم
سـرحية سلطت الناس وا
الــــــــــضــــــــــوء مـن خالل
مشـاهدهـا على الواقع
الــذي نــعـيــشه وجنح
ـســرحـيـة في كــادر ا
ايـــــــصـــــــال هـــــــدف
الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض
ورسـالـته)واضـاف(
جلــــراءة الــــعــــرض
تـأثـيـر مهم عـلى كل
من شـاهده من خالل
سـرحيـة فقد فصـول ا
تــمـكــنت من االقــتـراب

من هموم الناس).
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سرح الـوطني الذي يـعد من اهم الصروح تتـسارع اخلطوات بـترميم مـفاصل ا
ـسـرح الـفـنان الـثـقـافـيـة والـفنـيـة وتـتـضـافـر جـهود مـديـرعـام دائـرة الـسـينـمـا وا
سرح الوطني من الفنان واالداري اجملتهد احمد حسن موسى ومعه كوادر ا
وبدعم مـتواصل وخـاص من وزير الـثقـافة الـدكتـور عبـد االميـر احلمـداني الذي
تابـعة شخـصية ـيدانيـة الى الدائرة ودوائـر الوزارة كافـة و يتـواصل بزياراته ا
سرح الـتجريبـي ومقره في الدائـرة ويقينـا ان تاسيس مـسرح الثوار في لبـناء ا
سـرحية تظـاهرين ليـتبنى الـعروض ا البـاب الشرقي والـذي اسسه شبـاب من ا
تـظـاهـر لـدعم احلركـة الـثـقـافيـة والـفـنـية والـسـيـنـمائـيـة الـتي يـقـدمهـا الـشـبـاب ا
ـطـالبـات الـسلـمـية الـتي يـطالـبـون فيـها ويـؤكدون ان الـثـقافـة والـفن هي احدى ا
ـسـرح الـتـجـريـبي الـذي بـاشـرت به ـعـنـيـة  ويـاتي بـنـاء ا احلـكـومـة واجلـهـات ا
سـرح رسالة الدائرة دعـما حـقيقـيا للـشبـاب الداعم للـفن والثقـافة مـؤكدين ان ا
شـروعه للعـراقي طـالب ا انسانـية تـدعم احلراك الشـعبي والـسلمي لـتحـقيق ا
الذين هـبوا في ثـورة تشـرينـية عـمت مدن الـعراق كـافة مـازالت تطـالب باحلـقوق
ـشـهـد ـسـرح واحـد من اهـم مـفـاصل ا ــسـلـوبـة لـعـمــوم الـشـعب ويـقـيــنـا ان ا ا
الثـقافي والفني الذي يسهم وبشكل جاد بـدعم هذا احلراك السلمي مثلما حقق
ـوسيقي واالعالمي جنـاحا في دعم  احلراك شـهد التـشكيـلي والسيـنمائي وا ا
هجور الى صـرح ثقافي واعالمي بجهود الشباب طعم التركي ا بعـد ان حول ا

ــتـطــلع لــشـمس احلــريـة  فــتـحــيـة جلــهـود وزارة الـواعي ا
الثـقافة  ووزيرها احلمداني الداعم جلهود دائرة السينما
ديـرهـا العـام وكل من سـاهم وشارك ـسرح  وحتـيـة  وا
سـرحي التـجريبي الـذي يعد في تاسـيس هذا الـصرح ا

رسالة انسانية حقيقية .

ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.
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تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.
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اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا
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قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.
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ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.
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ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.
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ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.
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هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات
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عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.
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كـرم مــهـرجــان الـفــجـيــرة الـدولي لــلـثــقـافـة
واالعالم االعـالمي الـــعـــراقـي جـــواد عـــبـــد
هرجان اجلبـار العلي  وانطلقت فـعاليات ا
بـدورته الثالثـة  حتت رعاية الـشيخ حمد بن
محمد الشرقي عضو اجمللس األعلى حاكم
الــفــجــيـــرة لاليــام من 20 إلى 28 شــبــاط
ــشـاركــة عـربـيــة ودولـيــة واسـعـة.  2020
وقـــد وُجّـــهت الـــدعـــوة لالعالمـي الــعـــراقي
ـا قدمه جواد عـبد اجلـبـار العـلي  تقـييـما 
من خــــدمــــة طــــول مــــســـيــــرتـه اإلعالمــــيـــة
ـهـنـيـة مـديـراً الذاعـة بـغـداد والـصـحـفـيـة وا
والتـي بلغت تـسعـة عشر عـاما وتـعد اطول
فـترة يـديـر فـيـهـا اي اعالمي لـهـذا الـصرح
هـرجان ـهم. وتـضمن بـرنـامج ا االعالمي ا
اإلعالن عـن نـتـائج الــعـديــد من الـفـعــالـيـات
ـــونـــودرامــا االبـــداعـــيـــة من الـــنــصـــوص ا
ـوسـيقى .. ويـعـتـبر سـرح والـسـينـمـا وا وا
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إنتـهت الـفـنانـة الـلـبنـانـية مـروى من تـصـوير
قرر ان كـليب أغنيتها اجلديدة اوعى ومن ا
تـطـرحه قــريـبـا عـلى قـنـاتـهــا الـرسـمـيـة عـبـر
يــوتــيــوب. األغــنــيــة من كــلــمـات
مـــحــــمـــود الــــشــــرنـــوبي
وأحلـان كـر عفـيفي
ــوسـيـقى وتـوزيع ا
حـمـادة عـصـمت
وإخـــراج عـــمـــر
حــفـــيظ. كـــمــا
تـستعد مروى
لــتـــقــد ديــو
غـنائي جـديد
بـعــنـوان بـنت
نــــــــــــاس الـى
جـانب الـفـنان
ــــــــــصــــــــــري ا
حـجازى مـتقال
من كـلـمـات بـيـنـو
وأحلــــــــان سالمـــــــة

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــيـة هــاجــمت عــارضــة األزيـاء الــعــا
تــشــارلي هــاورد األشــخــاص الــذين
يــشــجــعــون اأديل بــعــد أن خــســرت
وزنها معـلقة بالـقول( خسارة اديل
لــوزنـهــا أمــر ال يـخــصـنــا. عـنــدمـا
تــتــنــاقـــشــوا بــهــذا األمـــر فــأنــتم
تـرسلـون رسـالة بـأن الـنـحف أمر

ايجابي ويجب أن نحتفل به).
وفاجأت أديل مـتابـعيهـا مؤخرا
فـي أحـــدث ظـــهـــور لـــهـــا بـــعـــد
اختفائها لـفترة. وانتشرت على
مــواقـع الــتــواصل االجـــتــمــاعي
مجـموعـة صـور للـفنـانة الـبالـغة
من العمر 31 عاماً وبدت رشيقة
و نحـيفـة حـتى ان البـعض كاد ال
يـعــرفـهـا بـسـبب الــتـغـيـر اجلـذري

الذي قامت به.
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إدعى طــبــيب ســوري إســمه بــهـاء
كـــشـــف مــعــلــومـــات خــطــيــرة في
قـضيـة سارق فيـال الفـنانة نـانسي
عــجـــرم وزوجــهــا الــدكــتــور فــادي

الهاشم.
 وقـــال ان (مـــعـــلـــومـــات وصـــلـــته
بوجود بقع زرقاء على ظهر القتيل
ـــوسى والــتي تــؤكــد أن مــحــمــد ا
دة اجلثة ظـلت مُلقـاة على بطـنها 
ســـاعــتــ أو ثالث عــلى األقل ألن
هـذه الــعالمـات تــبـدأ في الــظـهـور
ــتــوفى بــعـد تــوقف عــلى جــســد ا
الــعـالمــات احلــيــويـــة في جــســده
ـكـان ـقـابـلـة  وتـظـهـر في اجلـهـة ا

استلقاء اجلثة ).

وتـابع (هـذا يـؤكـد أن الـصـورة
الــتي  تـــداولــهـــا لـــلــقـــتــيل
الـــســوري وهـــو مُــلـــقى عــلى
ن غـيـر حقـيـقـية جـانـبه األ
ألنه لـــــو مــــــات عـــــلى هـــــذا
الـوضع لـظهـرت هـذه الـبقع

على جانبه األيسر).
إال ان مواقع الفن كانت قد
كــشــفت في شــهــر كــانــون
االول عـن صــــــور جــــــثـــــة
السـارق وال تظهـر علـيها
أية بـقع زرقـاء على ظـهره
خالل فــــحص الـــطــــبـــيب
الــشـرعـي له مـا يــثـبت ان
ـذكـور عـار كالم الــطـبـيب ا

من الصحة.

ــوصل وعـشت فـي مـديــنـة مــديـنــة ا
الــبـصــرة و حـبي لــلـمــوسـيــقى كـان
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أقـامت مــؤســســة بـيــتــنــا لـلــثــقــافـة
والــفــنــون والــتــراث امــســيــة فــنــيـة
ناسبة زيارة الفنان خليل ابراهيم
وصل بـحضور نـخبة طـيبة دينـة ا
دينة. من فناني و مثقفي وشباب ا
االمسيـة التي قـدمهـا االعالمي صقر
ال زكــريــا بـدأت بــكـلــمــة تـرحــيـبــيـة
بابـراهـيم ومن ثم كلـمـة لرئـيس فرع
نـقـابة الـفـنـان فـي نيـنـوى حتـس
حـداد رحب بـهـا بـالـضـيف .و من ثم
بــدأ الــفــنــان الــضــيف كــلـمــته الــتي
حتـدث بهـا عن اصـوله من مـحـافـظة
نـيـنـوى و ســفـر والـده الى الـبـصـرة

والعمل فيها سنوات.
وقــال وفــقــا لـــصــفــحــة بـــيــتــنــا في
(فيسـبوك) (انني مـحظوظ النني من

نابـعـاً من البـصرة و تـعـلمي الـعزف
عــلى آلــة الــعــود و من ثم ســحــبـني
القـدر لـلتـمثـيل من خالل الـعود الول
مـــرة في مــســـرحــيــة  بـــاب وخــمس
بـــيــبــان ) ثـم  حتــدث ابـــراهــيم  عن

مسيرته الفنية و اعماله .
وصـل قال وفي سـؤال لـلـمـقدم عـن ا
ابــــراهــــيم ( ذهــــلت وانــــا اشــــاهــــد
ــوصل بــعــد فــراق 20 عــامــاً ومــا ا
ـدينـة الـكبـيرة فعـلت احلـرب بهـذه ا
بـإهلـهـا وثقـافتـهـا وتراثـهـا) واكمل

حديثه والدموع لم تفارق عيناه 
واختـتـمت االمسـيـة بغـنـاء (يردلي )
شاركـة جميـلة من الفـنان مـحمد
زكي و رأفت الـنــجم وحتـسـ حـداد
ـــــشـــــاركــــة و فـــــاضــل الـــــبـــــدري 

احلضور. خليل ابراهيم

 U uKF  nAJ¹ VO³Þ

Âd−Ž öO  W dÝ sŽ

مروى

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صريـة شيما احلاج مـثلة ا نشرت ا
خــبــر خــطـــبــتــهــا عـــلى أحــد رجــال
األعمال في مصـر عبر خـاصية على
حـسـابـهــا اخلـاص عـلى أحـد مـواقع

ـثابة سـوق عكاظ كـبير مهـرجان الفـجيرة 
بدع من يقدم اإلبداع احلقيقي ويحتفي با
كل أرجـاء الــوطن الــعـربي والــعــالم وشـارك
هرجان عدد من جنوم الفن العراقي. في ا


