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b¹bł qLŽ∫ ابطال مسرحية (رماد) يحيون اجلمهور في ختام العرض
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زار مـــــديــــــر عـــــام ديــــــوان الـــــوقف
االيزيدي الـشيخ شيـروان و السيدة
أمـيـة وأعـضـاء من الـوقف و شـيوخ
ــثــلــون الــطــائــفــة االيــزيــديــة في
الـعـراق و نـاشـطـون مـدنـيـون مبـنى
سرح الوطـني تلبية لـدعوة قدمها ا
ـسـرحي و دائـرة مـحــتـرف بـغــداد ا
ـشـاهـدة اجزاء ـسـرح  الـسـيـنمـا وا
من فصول مـسرحيـة (سبايـا بغداد)
لـلـمـؤلـفـة و اخملـرجـة عواطـف نعـيم
قبل اإلعالن عن موعد العرض العام
تـلك الـفـصـول لـلــجـمـهـور الـعــراقي 
الــتـي تــوثق جــوانـــــــبــا من جــرائم
قـوى الـظالم عـلى أرض الـرافـدين و
تــركـز عـلى الــطـــــــرق الــتي  بـهـا
ــســرح الــســبي وتـــوجــز بــبـالغــة ا
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التـدريسي في جامعة بغداد العراقية قرر وزير التعليم
ـهام العـالي والبـحث الـعلـمي قصي الـسهـيل تـكلـفيه 

مدير عام دائرة البحث والتطوير وكالة.
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اخملرج الـعـراقـي  عـرض فيـلـمـه (اجـنحـة عـاريـة)في
ـوصل عن قصة جلـسة لـصالـون قنطـرة الثـقافي في ا

للكاتب بيات مرعي.
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ـعـنـون (عربـيـة حـمراء) الشـاعـر االردني وقع ديـوانه ا
الــصــادر عـن وزارة الــثــقــافـــة االردنــيــة ويــضم 130

قصيدة بجلسة نظمت من مديرية ثقافة الزرقاء .
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ـتـخـصـص الـعـراقي في عـلم  ا
الــــفــــلـك صــــدر له كـــــتــــاب عن
االبـراج بعنـوان (انتصـار جبهة

احلياة على جبهة اخلراب). 
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ي األردنـي صـــــدر لـه عن (اآلن نـــــاشــــــرون األكـــــاد
وموزعـون) في عمّـان كـتاب متـرجم بعـنوان (الدمـاغ..
أســطـــورة الـتــكـــوين)  عـن مـؤلفٍ لــلـعـالـم األمـريـكي

ديفيد إيجلمان.
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اخملـــرج االذاعي الـــعـــراقي  تـــلـــقى تـــعـــازي االواسط
االعالمية والثقافية لوفاة والده  سائل الله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.
Íd¹dŠ w

طـربة اللبـنانية تـستعد إلصـدار أغنية جـديدة بعنوان ا
(أنــــا وهـــو) حــــيث نــــشـــرت صــــورة لـــهــــا من داخل
االسـتــوديـو عـبـر حــسـابـهـا اخلــاص عـلى احـد مـواقع

التواصل االجتماعي وهي من كلمات سليم عساف.
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مـديــر تـصــويـر فــيـلم (عـلـى سـطح دمــشق ) الـسـوري
حصـد جائـزة أفضل تـصويـر في مـهرجـان ( إيراتو )
السـيـنـمائي الـدولي حلـقـوق اإلنـسان فـي ليـبـيـا ضمن
ـؤسـسة الـعـامة سـابـقة الـرسـميـة  وهـو من إنـتاج ا ا

هند كلثوم . للسينما السورية  خملرجه ا
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÷d*« V³ Ð حـبــيـبـهـا وعـلــقت عـلـيـهــا بـالـقـول: (قـلت
نعم).

يــذكـر ان كــلـوم ارتــبـطت بــكـولــتـيــز مـنـذ
حوالى 8 اشهر وتـطورت العالقـة بشكل

سريع الى أن أعلنت عن خطوبتهما.
كلـوم تزوجت في حـياتـها مـرت الزواج
ــــمـــثل (رك األول في الــــعـــام 1997 من ا
ـــــغـــــني بـــــيـــــبــــنـــــو)وفي الـ 2005 من ا

البريطاني (سيل).

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - أعــلــنت
ـــيــة هــايـــدي كــلــوم عن الــنــجـــمــة الــعــا
اني توم خطوبـتها من عـازف الغيـتار األ
كـــولــتـــيــز الــبـــالغ من الـــعــمــر 29 عــامــاً
ويصـغـرها بـ 16 عامـاً حـيث تبـلغ كـلوم
من العمر 45 عاماً.كلوم كشفت عن اخلبر
عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص عـلى أحـد مـواقع
الــتـــواصل اإلجــتــمــاعي عــنــدمــا نــشــرت
صـورة تـظـهرهـا في لـقـطـة رومـنـسـية مع

{ الس فــــيــــجـــاس  –وكـــاالت -
قـالت مـغـنـيـة الـبـوب أريـانـا غـرانـدي إنـهـا ألغـت حـفـلـها

وسيـقي في الس فيـجاس بـسبب مشـكالت صحـية.وكان ا
ـغـنيـة الـبـالغـة من الـعـمر 25 فـتـرض أن يـقام حـفل ا من ا
تحدة عاما وهي إحدى أشهر جنوم الـبوب في الواليات ا
ـاضي في فندق ذا كـوزموبولـيتان.وكـتبت غراندي السبت ا
ـشكالت على إنـسـتـغرام (فـيـجاس أعـاني اآلن من بـعض ا
الصـحـيـة وأنـا في شـدة األسف ألنـني لن أسـتـطـيع أن ألـتقي

بــــكم في نــــهــــايـــة هــــذا األســــبـــوع).وذكــــر مــــوقع (تي.إم.زي)
ـغـنـيـة أنـها اإللـكتـروني الـتـرفـيـهي نـقال عن مـصـادر مـقربـة من ا

مصابة بالتهاب شعبي. 
غنية عام  2018بتصدر أغنيتها (ثانك يو نكست) قائمة وأنهت ا
بيلـبورد هوت  100لألسبوع الـسادس على الـتوالي. وشهـد العام
احلـالي أيـضا وفـاة صـديـقـهـا الـسـابق فـنـان الـراب مـاك مـيلـر في
مثل األمـريكي بيت ديفيدسون في أيلول وانفصالها عـن خطيبها ا

أكتوبر تشرين األول.
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الــدرامـا الـعــراقـيـة بــيـنـهـم : شـذى سـالم
ومحـمود ابـو العـباس وفـاطمـة الربـيعي
ومــنــاضل داوود وبــتــول عــزيــز وســتـار
خـضـيـر ومـحـمـد طـعـمـة وغـيرهـم والذي
ـبادرة يـعد اولـى اعمـال الـلـجنـة الـعـليـا 

دعم الدراما العراقية.
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ــاضـي قــرب ســاحــة انـــطــلق الــســـبت ا
ــشـاهـد الــشـهــداء في الـكــرخ تـصــويـر ا
سلـسل االجتمـاعي ( يسكن االولى من ا
قلـبي ) لـلكـاتب بـاسل الـشبـيب واخملرج
ع جنوم أكرم كـامل وبطـولة نـخبـة من أ

انت شجاع وحـازم. طموح ومتعطش لبناء شعبية في
اجملتمع. 
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أيّ تأخيـر قد يلحق بعض الضـرر بعالقتك بالشريك.
يوم احلظ االربعاء. 
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انت تـتـمـتع بـذكـاء مـتـمـيـز. لـكـنك حـذر في الـقـضـايـا
 . تعلقة بالقوان ا
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تـتوسم خـيـراً بـالـعالج الذي تـخـضع له وخـصـوصاً
بعدما استعدت عافيتك.
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هناك احتماالت غير جيدة قد تسبب لك عدم االرتياح
نتيجة بعض الوثائق الرسمية.
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ـا يـشـير إلى يلـوّح هـذا الـيوم بـبـعض االلـتـباس ور
فسخ عقد مع أحد الشركاء .
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انت سـريـع الـتـأثر وتـبـدي رد فـعـل سريـع بـاحملـيـط
بك.رقم احلظ 2.
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يـكـون لـلـحـوار الـصـريح بـيـنك وبـ الـشـريك مـفـعول
إيجابي في إجناح عالقتكما.
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إيجابيات كبيرة في حياتك العملية وإجنازات تدهش
قرّب منك. ا
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تـقوم برحـلة مـع بعض األصـدقاء تـستـمتع بـها كـثيراً
وترفّه فيها عن نفسك.
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تــرسم عالمــات اســتــفــهــام حـول قــدراتك ,حــاول أن
تعيش الواقع .
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تـكـلّم! فلـن تسـتطـيع مـسـاعدة الـناس الـذين يـنـتبـهون
إليك إذا لم يعرفوا ما تريد.

 u(«
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الكـلـمـات تـرتـبط كل مـنهـا بـحـرف مـع
اجـمع حـروف الـدوائـر لـتـعـرف الـكـلـمة

طلوبة: ا
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1- نقيض أبكى

2- غذاء لالطفال

3- يستقلون احلافلة

4- احلب

5- سم

6- أصوب
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اريانا غراندي
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مثلـة حنان مطاوع الى فريق انضمت ا
مثل س أكتاف)بطولة ا عمل مسلسل (
يـــاســـر جالل تـــألـــيـف هــانـي ســـرحــان
نـباوي وإنتـاج شركة وإخراج حسـ ا
ــقـــرر عــرضه فـى شــهــر ســـيــنـــرجي وا
لـتحق ـقبل لتكـون أحدث ا رمضان ا
بـاسـرة الـعـمل الـتي تـضم أمـيـنـة خلـيل
وفتـحي عبـد الـوهاب وهـبة عـبد الـغني
ــســـلــسل وكــرم جـــابــر.وبـــدأ ابــطـــال ا
اضي ـشاهـد اخلمـيس ا تصـوير اول ا
ـشــاهـد االولى حــيث سـيــتم تـصــويـر ا
فـقط والـتـوقـف لالحـتـفـال بـاعـيـاد راس

الـــســـنـــة واســتـــئـــنــاف
الـتـصــويـر مـرة اخـرى
بـــعـــد االنـــتــهـــاء من
عمـلـية الـتعـاقدات
مــع بـــــــــــــــــاقـي

الــفـــنــانــ
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 ضيـفت خـشبـة مسـرح الـطلـيعـة عرض
ـاضي لفـرقة مسـرحيـة (رماد) الـسبت ا
احملــمــوديــة لـلــتــمــثـيـل والـتـي عـرضت
بــالــتــعـــاون مع دائــرة ثــقـــافــة وفــنــون
الـشـبـاب وهي مـن تـألـيف سـعـد هـدابي
واخــراج عــقــيل عالوي الــذي الــتـقــته (
سرح فـاعلية الزمان ) قـائال ( خلشبـة ا
في نـضــوج الـفـكـر االنـســاني وتـكـويـنه
ثل حاجـة انسانـية كبـيرة حسب النه 
ـسرحـيـة التـي يتم عـرضـها مـعطـيـات ا
ـسـرح الـعــراقي فـقـد الـكـثـيـر من كـون ا
رصــيـده بــســبب اعــتـمــاده عــلى بـعض
الـــنــصـــوص غــيـــر اجلــادة لــكـن هــنــاك
بــــصـــــيص امل يـــــخــــرج من خالل اداء
مــســرحـي جــاد وهــادف في بث ثــقــافــة

مسرحية جديدة) .
سرحية تدور حول واضاف ان ( فكرة ا
مــحـــاربـــة الـــذكـــوريــة داخـل اجملــتـــمع
سـرحية ـراة اينمـا حلت وا وانصاف ا
تـبـحث عن االنـسانـيـة وتـنـاقش احلـياة
الــيــومــيــة واحلــوادث بـشــفــرات فــنــيـة
ــيـة وحتـاكي كل امــراة عـراقـيـة واكـاد
راة حزينة وتقول كفى العبث بحقوق ا
سرحية يتم من بهذه احلياة وخطـاب ا
ــتـــمــثــلــة خالل الــلـــغــة الــبــصـــريــة وا

وسـيقى من خالل العرض باالضاءة وا
ـطـلـوب لـلـمـشـاهد لـلـوصـول لـلـتـاثـيـر ا
سـرحية تنبع من الواقع وجتربة هذه ا
الـذي نـعـيـشه من خالل مـشـاكـلـنـا الـتي
تــزداد يـومــا بـعــد يـوم وهي ادانــة لـكل

تـــاســـست عـــام  2007 عـــلى يـــد
الفنان علي هويد وشاركت في
ــهـرجــانـات الــعـديــد من ا

وقـــدمت اكـــثـــر من 12 
عــــمـال مــــســـــرحـــــيــــا
واعـــضــــاء الـــفـــرقـــة
متـنـوعـ ينـتـمون
خملــــــــــــــتـــــــــــــــلـف
الـــــــــــدراســــــــــات
ــــــدارس و وا
اخــتـــيــار كــادر
ــــســـرحــــيـــة ا
عـلـى اسـاس

وهبة . ا

شئ يـصــيب االنـســان). وعن دورهـا في
مـثـلة هـدى محـمود ( سـرحـية قـالت ا ا
ــسـرحــيـة تــنـاهض اســلـوب اجملــتـمع ا
ـــراة في اكـــثــر من الـــذكـــوري ومــبـــدأ ا
صورة اظـهرها اخملـرج في بدايـة العمل
كـانهـا مـقـبورة نـتـفض من عـليـهـا تراب
الـقـبـر وهـو داللـة عـلى الـقـمع ومـحـاولة
اثبات شخصيتها وهويتها في اجملتمع
رافـضـة كل االسـالـيب ومـحـاوالت النـيل
مـنـهــا كـامـراة وانـا ابــحث عن اخملـتـلف
دائــــمـــا في ادواري وهـــذه هـي مـــهـــمـــة

الفنان ان يقدم مشاكل اجملتمع كافة).
ــسـرحــيـة مـن تـمــثـيل هــدى مـحــمـود  ا
سـيف شادان  عـلي الـشـافـعي  رفاعي
الــســيــد  هــيــثم عــلــوان ويــاسـر قــاسم
ــــــالـك عالوي .االخــــــراج الــــــصـــــــوري 

وتقنيات بشار فليح ومروه.
يـشار الى ان فـرقـة احملمـوديـة لـلتـمـثيل

شـارك في البـطولـة. يذكـر أن مطاوع ا
ــاضي من ظــهــرت في درامــا رمــضــان ا
خالل مـسلـسـلـ االول هو (الـرحـلة) مع
باسل خـياط وريـهـام عبـد الغـفور ومي
ســـلـــيـم وولـــيـــد فـــواز وإخــراج
حــســام عــلى والــثـانـي هـو
(ضد مـجهـول) مع غادة
عـــــــــبـــــــــد الــــــــرازق
وروجـــــــيـــــــنــــــا

ودياب.

مــصـائـب نـســـــــاء تـعــرضن لــشـتى
أنــواع الــعــذاب وطــرق االغــتــصـاب
وتــتــعــرض بــجــرأة إلى مــســتــقــبل
(أجــنــة) بـــوصــفـــهم اطــفـــال الــريح
السوداء ...  ووفقا لـلموقع الرسمي
ــســرح فــان لــدائــرة الــســيـــنــمــا وا
ـسـرحي حـضـره اخملرج (الـعـرض ا
السينمائي العراقي نوزاد شيخاني
سرح الذي كرمته دائرة السينما وا
بـدرع الــســيــنــمـا الــعــراقــيــة ضـمن
فعالـيات أيام الـسينـما العـراقية عن
فــيــلـمه (تــوران) الــذي يـروي قــصـة
الـــســبي أيــضــا حــاز عــلى اعــجــاب
احلـــاضـــــــــريـن وتــقـــديــرهم لـــهــذا
ــسـرحـي الـكــبـيــر حـيــنـمـا اجلــهـد ا
ــســرح الــوطــني ارتــقــوا خــشــبــة ا
لاللـــقــاء الــتـــــــحــيـــة عــلى مـــؤلــفــة

ومخرجـة العـمل وجنماته
القديرات .. اللواتي أكدن
للضيـوف على اهمية ان
تــكـــون ســبــايــا بــغــداد
ــســرحي بــوصـــفــهــا ا
ومكنوناتها وتأثيرها
ـيـة تروي رسـالـة عـا
لـــلــــعــــالـم بــــأســـره
قـــصص ضـــحـــايــا
الـــــعـــــصـــــر ومـــــا
تـــكــــتــــنـــفـه هـــذه
الــــــقــــــصـص من
مــــــــــــــــــــــــــــآســي
مـــســتـــقــبـــلــيــة
تتخذ من أرض
الـــــــــــعـــــــــــراق

موطنا).

اسرة (سبايا بغداد)
في حوار مع الوفد

اآليزيدي
عدسة: اسامة

صبري
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ـرحــلـة األولى من تـصـويـر ـمـثــلـة دانـا جـبـر ا إنـتـهت ا
مـشـاهـدهــا في بـطـولــة مـسـلـسل (حــركـات بـنـات) من

تأليـــــف سعيد حناوي وإخراج محمد معروف.
وكـــــشــفت جــبــر (أنـهــا جتــســد شـخــصــيـة ورد وهي
فــتـــــــــاة مــشــــــــــاغــبــة ومــجـــــــنـــونــة وهي أصــغــر
أخــواتـــهــا تــطـــــــــبق عــلــــــــيــهن وعـــلى خــالــــــــتــهــا
والـضـيـــوف الـذين يــزورونـهن مـقـالب  كــمـا جتـمـعـهـا
قــــصـــة حـب مع بــــلـــبـل (ســــمـــــــــيــــر شــــمـــاط) عــــلى

السوزوكي).
من نـاحـيـة ثــانـيـة بـدأت جــبـر تـصـويـر مــشـاهـدهـا في
مــســلــسل (أثــر الــفــراشــة) مع اخملــرج زهــيــر قــنــوع
وتستـعد أيضـاً للمـشاركـة في مسلـسل (غفوة الـقلوب)

مع اخملرج رشاد كوكش.
وكاــــــــــنت قـد إنـتـهت سـابــــقاً من تـصـويـر مـسـلسل
ورد أحــمـــر لـــلــمـــخـــرجــة ســـارة الــزيـــر إضـــافــة إلى
مـشــاركـتـهــا في خـمــاسـيــة حلـظـات ثــالث خـمــاسـيـات
مــســلـــــسل (عـن الــهــوى واجلــوى) مع اخملــرج فــادي

سليم.
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كواليس تصوير (يسكن قلبي)


