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وتقد فكرة أوضح عن سبب نشوء
فـكــرة مـسـرح أقـلـيــات والـهـدف مـنه
وما سـيـرفد الـساحـة مـستـقبال. و
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ضمن فـعاليـات بغـداد مديـنة اإلبداع
االدبي- اليونسكو أقيم مؤخرا حفل
ــسـرحي ــشــغل ا انــطالق مــنـصــة ا
عـلى قـاعـة ســيـتي في بـيت احلـكـمـة
بـبــغـداد وسط حــضـور نــخـبـوي من
ــهـتــمـ بــالـشــأن الـثــقـافي األدبي ا
سرحـية بضـمنهم الـفنان والفنـون ا

الرائد سامي عبد احلميد .
تـخـلل احلـفل مـحـاضـرة عن (مـسرح
ـــســــرح الـــتـــركـــمـــاني األقـــلـــيـــات ا
ـــــوذجــــا) مع عـــــرض مــــســــرحي ا
مونودراما. وفي ختام العرض جرت
عــدة مــداخـالت من احلــضــور حــول
مـــحــاور احملــاضــرة كـــونــهــا قــدمت
شـــروحــات تــفــصــيــلــيــة عن هــمــوم
ــــســـرح الـــعـــراقـي ولم تـــبـــرز دور ا
ــيــزهـا ــكــونــات أو مــا  مــســارح ا
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الــتـــنــويه عن تــهــيــئــة مــحــاضــرات
لـلـتـعـريف بـاالقـلـيـات من نـاحـيـة فن

سرح. ا
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عضـو مـجلـس اللـوردات الـبريـطـاني من حزب الـعـمال
حـــاضـــر امس االحـــد في مـــجــلس الـــنـــائب الـــســابق
ابراهـيم بحر الـعلوم بـبغداد عن (دور الـقيم احلسـينية
في تــقــريــر مــســتـقــبـل الـعــراق) بــحــضــور نــخـبــة من

. ي والسياسي العراقي االكاد
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ــــصـــري انــــتــــهى من تــــصـــويــــر دوره في ـــمــــثـل ا ا
ــؤلـفه مـحـمـد مـســلـسل(حـشـمت فـي الـبـيت األبـيض) 
الـشــواف ومـخـرجه مـصــطـفى فـكـري.وهــو من نـوعـيـة

يني دراما والتي تتكون من 13 حلقة. ا
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االعالميـة العراقية مقـدمة برنامج (كهـرمانة) على قناة
ـاضي بـعـيـد ميـالدها (الـشـرقـيـة) احـتـفـلت االربـعـاء ا
ديد السعيد. وسط امنيات االهل واالصدقاء بالعمر ا
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ي والــفــنـــان الــعــراقي االكـــاد
ـعــنـون صــدر كــتـابه اجلــديــد ا
(الــــــتّـــــذوق الـــــســــــيـــــنــــــمـــــائي
والـتــلـفــزيـوني ) عن دار الــفـتح

للطباعة والنشر .
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صـرية انتهت من تـسجيل أغـنية من ألـبومها طـربة ا ا
ـقــرر طـرحه قـريـبـاً.األغـنـيـة حتـمل الـطـابع اجلـديـد وا
الرومانسي من كلمات محمد القاياتي وأحلان حمزة.
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احـمــد  وعـبـد الــرحـمن مــهـدي وروكـيـان
الوادي وعلي جواد الركابي   مع ضيف
الشرف الفنان الـرائد طارق الربيعي .اما
الـفـريـق الـفـني و الـتـقــني فـيـتـألف  من :
صممـة و اخملتصة بـفنون الدمى زينب ا
عبد االمير  والـسينوغرافيـا  للفنان علي
مع ـــاكــيــر ايــاد حـــمــيــد  الـــســوداني وا
ـربـعـات  وفـرقة مـشـاركة فـاعـلـة لـفـرقة ا
الـچـالـغي الـبـغـدادي و الـفـنـانـ صـبـاح
هــــاشم وصــــبـــــاح كــــاظم ورافــــد عــــبــــد

اللطيف).
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ــســرحي حــســ عــلـي هـارف اخملــرج ا
مشغول حاليا بإجراء التمارين اخلاصة
ــسـرحـي (حـلم بــغـدادي). بــالـكــرنــفـال ا
والذي سـيـقدم في احـتـفالـيـة يوم بـغداد
في رحـاب جـامعـة بـغـداد . واشـار موقع
(دنيـا الفن) الـذي نشـر اخلبـر (ان العمل
برعاية وانتاج أمانة بغداد بالتعاون مع
جــامــعــة بــغــداد وهــومن تــألــيف رحــيم
الـــعــراقـي  والـــســـيـــنـــاريـــو واإلخــراج
ويــشــارك فـي هـذا حلــســ عــلي هــارف

العـرض الـفنـانون
ســــامي قــــفــــطـــان
وعـــــزيــــز كــــر و
امـــــيــــرة جــــواد و
ــقـــام طه قـــارىء ا
ـــطــرب غـــريب و ا
كــــــر الــــــرســــــام
وخـــــالــــد احـــــمــــد
مـصـطــفى وهـاشم
سلـمان و د. زينب
عــــبــــد االمــــيـــر  و
ـقام طيف قارىء ا
الـــقــــطـــر وقـــارىء
ــــربــــعـــات عــــلي ا
شـــــاكــــر وعـــــمــــار
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ـسودة في لألغـنيـة).وسـتـباع هـذه ا
مــزاد تــقــيــمه في نــيــويــورك في 19
تــشــرين الــثــانـي اجلــاري مــاكــسـ
زوجـة تـوبــ األولى. وامـتـنـعت دار
بـونـهــامس عن إعـطـاء تــقـديـر دقـيق
ولـكنـهـا قـالت (إنـها تـتـوقع أن تُـباع
بلغ مؤلف من ستة كلمات األغنيـة 
أرقام).وقـال جون خالل مـقابالت في
أوائل السبعيـنات(إنه فور أن أعطاه
تـوبـ كـلمـات األغـنـيـة لم يـسـتـغرق
تـــلــحـــيـــنـــهـــا ســـوى عـــشــر دقـــائق
فـــقـط).وفي عـــام  2013أبـــلغ جـــون
مـجــلـة رولـيــنج سـتـون (إنــهـا كـانت
أغنية كاملة. في كل مرة كنت أغنيها
فيها تصـبح أفضل .. كان عمري 22
سنة وهو  19سنة وقد منحتنا قدرا

كبيرا من الثقة).
وأصـبحت كـلـمـات األغاني والسـيـما
كتوبـة بخط اليد هـدفا يسعى إليه ا
ـوسـيـقـيـة. هـواة جـمع الـتـذكـارات ا
وبيعت الكلمات األصلية ألغنية مثل
حــجــر يــتــدحــرج (اليك إيه رولــيــنج

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
كـتـوبة تُـعرض الـكـلـمات األصـلـيـة ا
بــخـط الــيـد ألغــنــيــة أغــنــتــيـك (يـور
سـوجن) للـمـغـني إيلـتـون جـون التي
حــقـقت جنــاحـا كــبـيــرا في مـزاد في
ــتـــوقع أن تـــبــاع نـــيـــويــورك ومـن ا
ــئــات اآلالف من الــدوالرات.وكــتب
هــذه األغـنـيــة الـرومـانــسـيــة بـيـرني
تــوبـ الــذي ظل يــتـعــاون مع جـون
فترة طويلة وكانت أول أغنية حتقق
ـــغـــني جنـــاحـــا ضــــخـــمـــا لـــهــــذا ا
الـــبــريـــطـــاني عــام  1970ومــازالت
واحـدة من ب أشـهـر أغـانـيه.وظلت
هذه األغنـية أساسـية في كل حفالت
باشرة كما غناها أيضا على جون ا
مدار سنوات عدة مـغني ابتداء من
فـرانك سـيـنـاتـرا وبـيـتـوال كالرك إلى
أل جــارو ولــيـــدي غــاغــا.وقــالت دار
بــونـهــامس لــلـمــزادات ( إن كـلــمـات
ـكـتـوبـة بــخط يـد بـيـرني األغـنـيــة ا
سودة توب وعلـيها توقـيعه هي ا
األصــــلـــــيــــة واألولـى والــــوحـــــيــــدة

الــريـح (كــانــديل إن ذا ويـــنــد) الــتي
أعــيــدت كــتــابــتــهــا من أجـل جــنـازة
األمـيــرة ديـانــا في لــنـدن عـام 1997
فـي مــــزاد آخـــر فـي نــــيـــويــــورك في

التاسع من الشهر اجلاري.

ـبـلغ قـيـاسي سـتـون) لـبـوب ديالن 
بــلـغ مــلــيـــوني دوالر خالل مــزاد في
نيويورك عام 2014. وسيبيع توب
كثيرا من كلمات أغانيه األخرى ومن
بينـها كلـمات أغنـية شمـعة في مهب
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ــنـتج عـصــام حـجـاوي من انـتـهــــــــــــى ا
ـــســـلـــسل الـــبـــدوي  (صـــبـــر تـــصـــويـــر ا
الـعــذوب) لـلــكـاتــبــة سـارة ســوار الـدهب
واخملرج مـحـمـد عـلوان واشـتـرك به نـخـبة
: عال الفارس وسام من الفنان األردني
الــــبــــريــــحي وعال مــــضــــاعــــ وحــــسن
خمايسة ومـحمد العبادي وعـبير عيسى
وجـمــيل عـوّاد وجــولـيــيت عـوّاد ومــحـمـد
الــضـمــور وســهــيــر فـهــد وعــبــد الــكـر

القواسمة واخرون. 
ـيت وقـد  تـصـويـره في مـأدبـا والـبـحـر ا
وجرش وسـوف يتم بـثه في شـهر رمـضان

بارك القادم. ا

يـة فـيكـتـوريا { وكاالت - فـازت مـصمـمـة األزياء الـعـا
ستحدثـة ضمن جوائز وضـة) ا بيكهام بجائزة (أيـقونة ا
(جـوائـز اخــتـيـار الـنــاس) لـتـكـون أول فــائـزة بـهــا وتـتـسـلم

جـائـزتـهـا فى حـفل يـقـام في الـ 11من شـهـر تـشـرين الـثـاني
اجلاري.

ناسبة: وقالت بيكهام في بيان أصدرته لهذه ا
ـتنـة لـلـغـايـة أنـا أحب مـا أقـوم به وأحب أن (أنـا 
أتـيــحت لي الــفـرصــة لــتـمــكـ الــنــسـاء من خالل
ـثـابة مـجـمـوعاتـي وسـيـكـون يوم 11 نـوفـمـبـر 

حلظة خاصة بالنسبة لي). 
وبـحـســــــــــب مــوقع مـجــلـة (فـيــمـيل فـرست)
(فـإن إخــــــتـيــار بـيــكــهـام جــاء لـتـــــــــأثـيــرهـا
ي عـلى صــنـاعــة األزيـاء وهي صــاحـبـة الـعــا
عالمـــــــــــة جتـاريــة عـمـرهـا 10 سـنـوات في
عالم األزيـاء وتـــــــــــــبيع مـنـتجـاتـها في أكـثر
من 400 مــتــجــر بـــأكــثــر من 50 بــلــدًا حــول

العالم).

الـتـجـربة اجلـديـة امـر مخـيف احـيـانا ولـكـنه امـر مهم
عليك ان تقدم عليه .
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ال تـظن أن الـطــريق مـعـبــدة تـمـامـاً أمــامك  تـعـلّم من
دروسها.رقم احلظ 8.
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أنت الـيوم في رحـلـة اسـتـكـشافـيـة  ومـعك أشـخاص
من حولك .رقم احلظ.9
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عـلـيك اخلروج إلى احلـيـاة و الـتجـريب  وإذا تـعـثرت
فال يجب أن يحبطك ذلك .
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تــرقّب بــعض االكـــتــشــافــات  ووجّه كـل الــتــغــيــرات
احملتملة في االجتاه الصحيح .
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ـكن أن يكـون شيئـاً جديـداً و جيداً مـا يحـدث اليوم 
في احلقيقة. 
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اعمل بعـيداً عن موقع الشركـة  والحظ كيف تتحسّن
احلياة .رقم احلظ 2.
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كن جـاهـزاً لـلـتـرحـيب بـكلّ شيء بـأذرع مـفـتـوحـة.يوم
 . السعد االثن

Íb'«

جتنّـب النـضـال الـقـوي في الـعـمل وبـرهن أنك تـتـفهم
جميع أبعاد احلياة .

bÝô«

العمل الـذي تبحث عنه قد جتـده قريبا واحلـبيب يعبر
لك عما بقلبه.

Ë«b «

إن الـتـنـويع في الـتـجـارب يعـطي احلـيـاة نـكـهـة لـذيذة
.يوم السعد االربعاء.
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علـيك ان تثق بقـدرة الشريك عـلى ادارة بعض االمور
و تتفرغ للعمل قليال.
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اكـتب مـرادف ومـعـاني الــكـلـمـات افـقـيـا
فـقط فـي الـعــمـود الــوسط حتــصل عـلى
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مـديـر حـسـابـات دائـرة  االذاعـة والتـلـفـزيـون الـعـراقـية
ـوت في مــديـنـة االســبق نـعــاه زمالؤه بـعــد ان غـيـبـه ا
سـائـلـ الــله ان يـسـكـنه فـسـيح ديـتـرويت االمــريـكـيـة 

جناته.

ــاضي دائـرة ي االردني ضــيـفــته اخلــمـيس ا االكــاد
كـتبة الوطـنية بالـتعاون مع جامـعة احلس بن طالل ا

في ندوة بعنوان (أطروحة نظرية األمن الفكري).

ÍËôb−  ‚Ë—U

الـكاتب الـفلسـطيـني صدر له عـن دار روائع مجدالوي
للنشر كتاب مذكرات بعنوان (أنا من الرملة..حاضرة

لك). جند فلسط في عهد سليمان بن عبد ا
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انـطـلقت فـي تونـس امس االول الـسبت
فــعــالــيــات الــدورة الـ 29أليــام قــرطـاج
السيـنمائـية التي سـتتواصل لـغاية الـ
 10من الــشــهــر اجلــاري.وســيــتم خالل

هـذه الـدورة عـرض  206فـيـلـمـا من 47
بـــلــدا من بــيـــنــهــا أفالم ســـتــشــارك في
ــســابــقــة الــرســمــيــة وأخــرى ســيــتم ا
وازية.وتقام على عرضها في األقسـام ا
ـهــرجـان عـدد من الـتـظـاهـرات هـامش ا

ؤتمر الصحفي الذي توفيق جابر في ا
اقيم في بـغـداد قبل اشـهـر (بان الـعراق
ســيـكـون ضــيف الـشــرف الـعــربي لـهـذا
العام  2018 على ارض الواقع .. حيث
اعدت قـرطاج احتـفاء خـاصا بالـسيـنما
الـــعـــراقـــيــة و تـــكـــر شـــخـــصـــيـــتــ
سينمائيت هـما  اخملرج محمد شكري
جـمـيل و اخملـرج فـيـصل الـيـاسـري  ..و
توقـيع اتـفاقـيات ثـقافـية وفـنيـة رسمـية
بـ البـلـدين لـدعم االنـتـاج السـيـنـمائي
الـعراقي ضـمن الـيـة االحـتفـاء بـالـعراق

كضيف الشرف العربي ).
وقــوبـل هــذا االعـالن الــفـــني الـــكـــبـــيــر
بــــاســــتـــــعــــدادات اداريــــة مــــســــبــــقــــة
وحتـضـيــرات فـنـيـة و اعـالمـيـة من قـبل
سرح االدارة العامة لدائرة الـسينما وا
حيث عـمل قسـما ( الـسيـنمـا والعالقات
واالعالم ) لشهرين متتالي على تهيئة
ـــشـــاركــة ـــســـتــوى ا كل مـــا يــرتـــقي 
الــــعـــراقــــيـــة و جتــــهـــيــــز عـــروضــــهـــا
السيـنمـائية الـتي  اختيـارها من قبل
هرجان فضال على مشاركة فرقة ادارة ا

التي تـهـدف إلى تنـشـيط شارع احلـبيب
بـورقيـبـة بالـعـاصمـة يـشارك فـيـها 135
فنـانـا من بيـنهم 40 أجنـبـيا سـيقـدمون
 53عـرضـا فــنـيـا.كـمــا سـيـتم خالل هـذه
الــدورة تــكـــر ســيــنــمــا في  4دول من
ثالث قــارات وهي الــعــراق والــهــنــد من
آسيـا والسـنـغال من افـريقـيا والـبرازيل

من أمريكا اجلنوبية .          
ـهـرجـان بـتـمـثيل ويـشـارك العـراق في ا
رســمي و ثــقـافـي وفـنـي حـيـث ضم وفـد
سرح وزارة الثقافة و دائرة السينما وا
الــذي وصل اجلــمــعـة الـى تـونـس وزيـر
الـثـقافـة  وكـالـة احمـد الـعـبيـدي رئـيـسا
لــلـــوفــد وعـــضـــويــة مـــديــر عـــام دائــرة
سـرح اقـبـال نعـيم و مـدير الـسيـنـمـا وا
عـام دائــرة الـعالقـات الـثـقــافـيـة الـعـامـة
فالح العاني و اخملرج جمال عبد جاسم
مـديـر الـسـيـنـمـا و مـجـمـوعـة كـبيـرة من
الــفـــنــانــ حــيث االحــتــفــاء الــعــربي و
هرجان ي بالسينمـا العراقية في ا العا
ـهـرجـان جنيب جتـسـيدا العالن مـديـر ا
ــثل اخلــارجــيــة الــتــونــســيـة عــيــاد و

(اخلــشــابـة ) لــتــقـد اجــمل الــعـروض
الــبـصــريـة واكــثـرهــا اصـالــة جلـمــهـور
ـــهـــرجـــان  ,مع عـــروض تـــاريـــخـــيـــة ا
وتراثية لـالزياء لدار االزياء الـعراقية ..
مـع اقـامــة مــعــرض دعــائي لــلــبــوســتـر
الـــســـيـــنـــمـــائـي الـــعـــراقي و مـــعـــرض
فوتـوغرافي كـبيـر يسـتعـرض القـائمون
عـــــلــــــيه ومـن خالل الــــــصـــــورة مـالمح
متنـوعة من تاريخ الـسينـما العـراقية و
حـــاضـــرهـــا و ابـــرز جنـــومـــهــا  ,ودعم
عرض للـكتاب يضم مؤلفات شاركة  ا
تـوثـيـقـيـة ونـقـديـة لـلـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة
ؤرخ لـلمـؤرخـ و النـقـاد و ابـرزهم ( ا
ؤرخ مهدي عباس و ضياء البيـاتي و ا
الــــنـــاقـــد كـــاظم ســـلـــوم) و اخـــرون.. و
سـيـعلن عـن عرض فـيـلم وثـائـقي انـتاج
شـبــكـة االعالم الــعـراقي يـوثق مــسـيـرة

السينما العراقية.
وقع الرسمي االلكتروني واعلن ا
لــلــدائـرة اســمــاء  مـجــمــوعـة
االفـالم الـــعــــراقــــيـــة الــــتي

تــــشــــارك فــــيه والــــتي 

هـرجان ومن اختـيارهـا من قـبل ادارة ا
بـ االفالم الـروائـيـة الـطـويـلـة:(ما قـبل
( صـمت الـثــلج) لـلـمــخـرج هـشــام زمـان
الراعـي) للـمخـرج رعـد مشـتت (احلـياة
بــعــد الــسـقــوط) لــلــمـخــرج قــاسم عــبـد
(االـــــرحــــلــــة) لــــلــــمـــــخــــرج مــــحــــمــــد
(الـعـراق سنـة صفـر) لـلمـخرج الدراجي
(غـيـر صـالـح) لـلـمـخـرج عـبـاس فــاضل 
عـدي رشـيـد.فـضال عـلى عـدد من االفالم

القصيرة .
وهـــنـــاك افالم من تـــاريخ الـــســـيـــنـــمـــا
ــنــافــســة) الــعــراقــيــة (خــارج نــطــاق ا
و(الـضـامئـون) لـلـمـخرج مـحـمـد شـكري
جــمــيل  و(احلــارس) لــلــمــخــرج خــلــيل
شــوقي و( بــابل حــبــيــبــتي) لــلــمــخـرج

فيصل الياسري.
/ وضـيـفت قاعـة سـيـنـما افـريـكـا مـساء
امس االحــد حــفل افــتــتــاح (الـســيــنــمـا
الـــعــراقـــيــة حتت اجملـــهــر) مع
عــرض فــيــلم (ســيــنــمـا +
100) لـلمـخـرج جـمال

العبيدي. هرجان اقبال نعيم في لقاء اذاعي ضمن فعاليات ا

لوس اجنلوس- وكاالت - قال مغني
الراب ومـصـمم االزيـاء كـاني ويست
بـعـد ثالثـة أسـابـيع من اجـتـمـاع في
البيت األبيض مع الرئيس األمريكي
دونالـد ترامب (انه يـنأى بنـفسه عن
السياسة).وسعى ويست أكبر مؤيد
شـاهـيـر أيضـا لـلـنأي لـترامب مـن ا
بــنـفــسه عن حــمـلــة جــديـدة تــشـجع
األمـريـكيـ الـسـود عـلى االنـسـحاب
ــــقــــراطي.وكــــتب مـن احلــــزب الــــد
ويسـت في تغـريـدة على تـويـتر دون
أن يذكـر تـرامب باالسـم (عيـناي اآلن
مـفــتـوحـتـان عـلى اتــسـاعـهـمـا واآلن
أدرك أنه  استـغاللي لنـشر رسائل
ال أؤمن بــهــا. ســأنــأى بــنــفــسي عن
الــسـيــاســة وسـأركــز بـالــكــامل عـلى
االبـتــكـار).كـمـا أضــاف ( أنه ال يـريـد
”أي صلة “بحـمـلة دشـنت األسـبوع
اضي وتسعى الجتذاب األمريكي ا
من أصل أفـريـقي بـعـيـدا عن دعـمـهم

.( قراطي التقليدي للد

وارتبط ويست ( 41عامـا) بـاحلمـلة
بــعـد أن قــالت زعـيــمـتـهــا الـنــاشـطـة
احملافـظـة كـانداس أويـنـز (إنه صمم
الــشــعــار الــذي طــبع عــلى قــمــصـان
احلركة وقـبعاتهـا) وكتب ويست في

تـــغــــريـــدة (عـــرفـت كـــانــــداس عـــلى
الــشـخص الــذي صـمـم الـشــعـار ولم
يــكن يـريــد اسـمـه عـلى احلــمـلــة لـذا
اسـتــخـدمت اسـمي.. ال تــربـطـني أي

صلة بها).
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كاني ويشت

ايلتون جون
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محاضرة عن مسرح االقليات


