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طـــائــراجلـــنــوب
الــفــنـان حــسـ
نـعمـة حمل معه
رائــحــة اجلــنـوب
وتــربــة الــنــاصــريــة
وطـيب اهـلهـا لـيتـعـطر
ـلــونـة بــرائـحــة الــورود ا
الــتـي قــدمــتـــهــا اســرة
(الــزمــان) له تــقــديـرا
ــطــرب وتــرحـــيــبــا 
الـــشــجن واالصـــالــة
بـــــعـــــراب يـــــاجنـــــمه
ــة وابن آدم ويـــاحــر
وعــــشـــــرات الــــروائع
الــــتي ســـــتــــبــــقى في
ذاكــرة  الـــعــراقــيــ 
قـــدم (ابــــو عـــلي) من
الــنــاصــريــة لــيــنــثـر
الـــــهــــيـل في اروقــــة
(الــزمـان) الـتي يـحل
ضـيـفا عـزيـزا علـيـها
لـلــمـرة األولى بـعـدمـا
ه اعــلن االســتـــاذ ســعــد الــبــزاز تــكــر
ـبـدع بـقالدة االبـداع ومن مبـدأ تـكر ا
في حـيـاتـهـم وقـمـة عـطـائـهم قـبل رحـيـلـهم
ــســيــرته وجــهــوده ــا  وتــقــديــرا وتــكـــر
وعـطاءه  الثر  ضيفنا نعمة الذي عبر عن
سـعـادته وفـرحـته وهـو يـجـلس بـ اسرة
(الـزمــان) ورغم حـديـثه الــذي اليـخـلـو من
الـعتب فـانه اليخـلو من الـذكريـات العـذبة
واسـتذكار اصدقائه والناس الذين قدروا
مـسيـرته الفـنيـة واثنـوا على مـاقدمه من
عـطاء متميز كان وسـيبقى تاريخا رائعا
في مـسـيـرته الـفـنـيـة  ومـاقـدمه مـؤخرا
من رسـالـة صـريـحـة وواضـحـة وجـهـهـا
عنية كان لها االثر للحكومة واجلهات ا
الـبـالغ لـدى االوساط الـثـقـافـية والـفـنـية
واثـنى على رسالته كل من استمع اليها
عـــبــر حـــســابـه اخلــاص او فـي وســائل
االعالم عـنـدمـا نـاشـد احلـكـومـة ضرورة
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ـبدع وله مـنصب في لـندن فـكان يـتابع ا
من الــعـراقــيـ وكــان لـهم االخ والــصـديق
فــمـبـادرتـه رائـعـة اتــمـنى ان تــتـواصل مع
ــبـدعـ ـبــدعـ الن هـنــاك الـكــثـيـر من ا ا

العراقي .
{ لنبـتعد االن عن الـغناء ونـدخل حقل التـشكيل

واللوحات التشكيلية ?
ـوهــبـة هي مــلـكــة من الـله - اذكــر لك ان ا
عـزوجل فـلـقـد اعطـاني ربي مـلـكـة الـصوت
اضـافـة الى مـلـكة الـشـعـر والـلـحن والرسم
وكـما تعلمـون اقمت معرضي في برج بابل
فـنــال اسـتـحــسـان اصـحــاب االخـتـصـاص
واجلـمهور معا وطالبوني باالستمرار رغم
انـنـي عـاتب عــلى جـمــعـيـة الــتـشــكـيــلـيـ
والسـيــمـاان رئـيــسـهـا صـديــقي جـدا وهـو
فـنان وانـسان وانا عـضو جمـعيـة لم تبادر

في يوم ان تقيم لي معرضا تشكيليا.
{ ولكـنك اعلنت على ان جتـعل من كل اغنية من

اغانيك لوحة تشكيلية ?
- نــعم وهــو مــشــروع قــائم وســافــاجئ به
احملـبـ حلـسـ نـعـمـة عـنـدمـا يـشـاهـدون
ه وربطتها لـوحة تشكيلـية بعنوان يـاحر
بـاغــنـيـة يـاجنــمـة واسـمـاء اغــنـيـاتي عـلى
شـكل لوحات تشكيلية اتمنى ان تنال رضا

اجلمهور .
{ قلت انك شاعر ?

- نـعم شاعر وقلت لك انهـا موهبة من الله
وارى ان لي مـواهب متـعددة مـنذ الـطفـولة
فــالــشـعــر احــبــبــته ولي ديــوان ســيــصـدر
يـتالف من  31قـصيـدة سيـرى النـور قريـبا
ـقــدمـة له الــشـاعــر مـوفق مــحـمـد وكــتب ا
قدمه  اذ قال وكـان له شرط قبل ان يكتب ا
لي (اذا لم تـكن قصائد شعرية  ومهمه فلن
ـا قــرأه قـال لي اكــتب لك حــرفـا واحــدا) و
بـاحلـرف الـواحد ( انت شـاعـر خـطر ) النه
اعـجب جدا بـقصـائدي وهـذا افرحـني جدا

تعددة . وهذه جزء من ملكوت مواهبي ا
{ نتفق ان الـناصريـة والدة  باالصوات الـطربية

والتاريخ يشهد  فماسر ذلك ?
- بـكل تــاكـيـد ان الـنـاصــريـة الـتي خـرجت
داخل ونـاصر وحـضيري وطـالب وعشرات
ـبـدعـ واالصـوات االصـيـلـة تـبقى والدة ا

انــصـاف الــفـنــان وحـفظ االرث الــذي قـدمه
رواد الــــفن  وقــــال في اول حــــديـــثـه (انـــا
صــريح وواضح جــدا والاخــاف لــومـة الئم
ورغم ان الـــبـــعـض ظل مـــتـــحـــفـــظـــا عـــلى
مـناشـدتي االخـيرة لـكني ابـقى مصـرا على
ـا فــيـهم الـرواد الـذين ـبـدع  ان الـفــنـان ا
ـنـا االخر يـجب ان يـنصـفوا رحـلـوا الى عا
ـسؤولـة فـليس من قـبل الـدولـة واجلهـات ا
ــتـــلك فـــنـــان مـــبــدع من االنـــصـــاف ان ال
ومـعطاء قطعـة ارض او داراً سكنية وليس
ـتـلك فنـان جـواز سـفر من االنـصـاف ان ال
دبـلوماسي او تامـيناً صحـياً خاصاً وليس
من االنـصاف ان يعاني الـفنان العراقي من
ضـمان مسـتقـبل اوالده وعائلـته وتبقى بال
تعي باستحقاقهم الطبيعي ورب عائلتهم
ــشي في فــنــان مـعــروف اليــســتـطــيع ان 

. عجب سوق او شارع من زحمة ا
{ وسالناه كيف كانت لقاءاتك مع احلكومة?

- والـله الاخفـيكم سـرا كانت الـرحلـة جيدة
واشـكـر فـيهـا كل من اسـتـقـبلـني اسـتـقـباال
عـراقـيـا رائـعا بـدءاً من رئـيس اجلـمـهـورية
ــــان ورئـــيـــسه الـــذين الى اعـــضـــاء الـــبـــر
ـعـلـنة اسـتـجـابوا لـرسـالـتي الـصـريحـة وا
واحـسـست اني في بـيـتي وبـ اهـلي وفي
كل مـكـان ادخـله او اتـصال هـاتـفي تـلـقـيته
فسعدت جدا ولكن ابدا لن انسى مناشدتي
لـكل مـسـؤول لالهـتـمام بـأوضـاع الـفـنـان
ومــنـهــا تــخــصـيص راتـب شـهــري لــلـرواد
وتـشــكـيل جلـان خـاصـة حلـفظ ارث الـرواد
ـعـقــول ان النـحـفظ ارث داخل فـلــيس من ا
حـسن وحـضيـري ونـاصـر حكـيم وعـشرات
ـبدع فـكانت االستـجابة رائـعة واثلجت ا
قـلـبي  وهنـا البد ان اذكـر مـبادرة صـديقي
الـقريب لي ابـا الطيب االسـتاذ سعـد البزاز
ي بـقالدة االبـداع وهـذا الـذي بــادر بـتـكـر
مـااعطاني امال كـبيرا في احلـياة بل اعطى
ـبـدعـ من الــشـبـاب ان يـبـدعـوا جلـمــيع ا
ويـتــفــانـوا بــعـطــائـهم الن هــنـاك من يــقـيم
ـهم وهم احــيـاء نـعم االبــداع واالهم تـكــر
مـبادرة ابـا الطـيب كان لـها وقع مـؤثر على
حـيــاتي والانـسى ابـدا مــبـادراته ومـواقـفه
مـنذ ان كان مديرا عاما لالذاعة والتلفزيون

وتـفـضل اسـتمع الـى هذا الـصـوت ( اخرج
وبايل واسمعنا صوت ابنته وهي جـهاز ا
تـغني اغـنيـة تـراثيـة وتمـتلك صـوتاً عـذباً)
نــعم هــذا صــوت ابــنــتي فــطــومه تــســجل
صـوتها بعيدا عني ومن ثم تسمعني النها
ـكن تـخــجل مـني وابـصم ان لــهـا صـوت 
احسن من صوتي . فتبقى الناصرية والدة
بـاالصـوات السبـاب اولهـا جـمال الـطـبيـعة
والـــفــرات الـــعـــذب واالرض واالضــطـــهــاد
بـسبب التقـاليد االجتمـاعية كلـها اجتمعت
لـتخـرج لنـا اصواتـا رائعة وازيـد على ذلك
كـثرة االسـمـاك يضـيف للـصوت حالوة الن
ــهــمــة لــبــنـاء في االســمــاك مــادة الــيـود ا
اجلــسـم واحلــنــجـــرة وهــذا ســبـب تــفــوق
االصـــوات اجلــــنـــوبــــيـــة عــــلى االصـــوات
الـشمـاليـة لـنقص االسـماك عـندهم  ولـهذا

السبب لن افرط في الناصرية ابدا.
{ وماهي االغاني الـتي ستمتـعنا بـها بعـد اغنية

ب علي الكبر?
- الانـكـر ان اغـنـيـة بـ عـلي الـكـبـر اعادت
لي الــكـــثــيــر من االلق والـــتــواصل والــتي
احـبـها الـنـاس كثـيـرا وخاصـة من عـراقيي

ــهـجــر واذكــر ان احـدا اتــصل بي يــبـكي ا
وقـال لي بعصبية: مـاذا فعلت بي باغنيتك
ــواقـف بــســبب حب هــذه. وغــيـــرهــا من ا
االغـنـيـة الـتـي تـتـحـدث عن الـكـبـر والـعـمـر
والـهموم  و االغنـية من كلمـات فاضل لفته
ـلحن عـبـاس ضاري وهـو خريج واحلـان ا
ــيـة الــفـنـون اجلــمـيـلــة عـازف عـود اكـاد
جــيـد وهـو مــلـحن جــيـد يــذكـرني بــطـالب
الـقره غولي في بـداياته  ايضا لـدي اغنية
جـديـدة لـلـشـاعر بـشـيـر الـعـبـودي بـعـنوان
خـلص عمرنه نغني للنـاس  واغنية لشاعر
مـظــفـر الـنــواب بـعـنــوان عـودتـني انــتـظـر
وارسم عـلى االيام عمر . وتبقى امنيتي ان
اغــني لالطـفــال ولـلــريـاضـة وان شــاء الـله

سيتحقق .
{ اذن نـــنــتــظـــر مــنك ديــوانـــاً شــعــريـــاً جــديــداً
ومعـرضاً تـشكـيلـياً يـحمل عـنوان اشـهر اغـنياتك
واغـنيـت سـتضـاف الى رصـيدك الـغنـائي . لكن

ماذا عن اروع ماغنيت واجمل اغنياتك ?
- كل اغـنـيـاتي هي كـاوالدي وبـنـاتي كـلـها
جـميلة والواحـدة اجمل من االخرى وهكذا

فلن افضل واحدة على اخرى .
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ـي واالعالمي الـــعـــراقي االكـــاد
صــدر له عن دار غــراب لــلـنــشـر
والـتــوزيع كــتــاب بــعــنــوان (فـوق
الــغـيــوم حتت الـغــيــوم) ويـقع في
 208 صــــفــــحـــــات من الـــــقــــطع

توسط. ا
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الــنـــائب الــعــراقي تـــلــقى تــهــاني
ـانـيـة والـسـيـاسـية االوسـاط الـبـر
لــنـــيــلـه شــهـــادة الــدكـــتــوراه عن
ـــــوســــومـــــة(جــــرائم رســــالـــــته ا
الــتــنــظــيــمــات االرهــابــيــة ومــدى
سـؤولية اجلنائية والدولية عنها ا

وذجا).  –جرائم داعش في العراق ا
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مثـلة السـورية تصـور مشاهـدها في اجلزء الـعاشر من ا
مـسـلـسل (باب احلـارة)  لـلـمؤلف مـروان قـاووق واخملرج

محمد زهير رجب  مجسدة دور رتيبة.
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نـتخب الوطني العراقي لكرة القدم السابق عينته مدرب ا
الـهيـئـة االدارية لـنـادي الزوراء مـديرا فـنـيا لـلـفريـق خلـفا
لــلـمـدرب ايــوب اوديـشــو الـذي اعـلـن اسـتـقــالـته في وقت

سابق.
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اخملـــرج االردني عـــرضت مــســـاء الـــســبـت مــســـرحـــيــته
ـسـرح الرئـيسي (نـيـرسان ورحـلة األلـوان) عـلى خشـبة ا
في مركـز احلس الثقافي بامـانة عمان الكبرى وهي من

تاليفه واخراجه.
 qOLł ÍœUý

ــنـجــزه مـن قـبـل نـدوة ـطــرب الــســوري  االحــتــفــاء  ا
أماسي الـشهرية التي خصصت نسختها الـ  25للحديث
ـركـز الثـقـافي الـعربي عن مـسيـرته بـجـلـسة اقـيـمت في ا

بأبو رمانة.
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الباحث الـعراقي تنظم له دائرة الفنون العامة في الساعة
 11من صبـاح اليوم االثن  معرضـا للصور بعنوان (أنا

وحضارة العراق).
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الــشـاعـر االردني شـارك مـع رغـيـد الـشـخــشـيـر ونـضـال
اضي بـدعوة بـرقـان في امسـية شـعـرية اقـيمت الـسـبت ا

من جلنة الشعر في رابطة الكتاب.

 b½uLKO¼ s¹dŁU  VÒOG¹  u*«

كاثرين هيلموند 

أعد حسـاباتك بـدقة  و تذكّـر أن في التـأني السالمة
و في العجلة الندامة.
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سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Ê«eO*«

 تعلّم من جتارب غيرك فال تقع في احلفرة التي ترى
شخصاً قبلك يقع فيها.
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تـعاون تـفاعل مع احلـبيب  وبـعد ذلك سـتكـون قصّة
حبّك كما في األفالم . 
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ال بقدر ما في عالقاتك  كن حذراً جداً في أمور ا
الغرامية. رقم احلظ.8
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 ال تبالغ في الضغط على نفسك اثناء العمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .
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ـشــاكـلك الـعـائــلـيـة. يـحـمل لك سـتـجـد حــلـوالً جـيـدة 
الي صفقات مثمرة. احلقل ا

ÊUÞd «

حتلّ صـعـوبـاتك الـصـغـيرة عـلى الـصـعـيـد الـعـاطفي.
تعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل.
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في الـعـمل هنـالك من يـحـاول تـشـويه صـورتك بـسبب
نافسة ال تسمح ألحد بذلك. ا

bÝô«

 هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على
كاسب ,رقم احلظ .7 بعض ا
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علـيك أنّ تـكون طـمـوحاً بـاعـتدال. الـظـروف ستـمـكّنك
من أن تكون حتت األضواء . 
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حاول أن ال تـكون عدواني في الكلمات مع من حولك.
يوم السعد االربعاء.

 u(«
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اشـــطب مـــرادف الـــكـــلـــمــات
ـكن شــطب احلـرف اكــثـر و
من مرة لـتحصل على الـكلمة
ــطـــلـــوبــة: (وكـــالــة انـــبــاء ا

عربية):
الـطـفل - الـرضـيع - سـهـر -
نعـناع - ناعـمة -  مناورة -
جــزر جـــزيــرة -  لــيـــمــون - 
الــيـــابــان -  انـــدونـــســـيــا -
الـسوفـييت - ضب - محالت
كـــــــبـــــــرى -  مـــــــعـــــــارض -
رياضـيات -  عمر -  عامر -
مرج -  سـهر -  ر -  هالل
- تــــــمـــــارى -  نـــــابــــــولي -
البـنـدقـية -  مـواويل- رعـايا
-  مالئكة - تكافل -  رباب -

المع- كف.
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زارت (الـزمـان ) مع عدد من الـفنـان
رئيس جمعية التشكيلي الـتشكيلي 
الـعــراقـيـ ومـديــر قـاعـة حـوار قـاسم
سـبتي الـذي يرقد عـلى فراش العـافية
في داره ببغداد. وسبتي الذي تعرض
الزمــة صـحــيـة رقــد عـلى اثــرهـا بـدار
التمريض  في مدينة الطب وخرج بعد
اسـتـقرار حـالـته الصـحـية يـعيش االن
بـفترة نـقاهة  وشـكر سبـتي ( الزمان
) وجــمـيع الــفـنــانـ  والــشـخــصـيـات
الـتي تابـعت حالتـه الصحـية واكد (ان
ـتـابـعة الـيـومـية لـنـشـاطات اجلـمـعـية ا
وقــاعــة حــوار تـســبــبت لي بــاالجــهـاد
الـــبـــدني والـــنـــفـــسي وادت الـى ازمــة
صـحيـة  مفـاجأة واحـمد الـله واشكره
عــلى جتــاوزي حملــنـتي  واشــكــر مـرة
ثقف ثـانية جميع االخوة الفـننان وا
والـسـيـاسـيـ الـذين تـابـعـوا بـاهـتـمام
وبـشكل يـومي حالتـي الصحـية واكرر
شـكـري السرة ( الـزمـان ) التي تـتابع
انـــشـــطـــة اجلـــمـــعـــيـــة وقـــاعـــة حــوار
واليــفـــوتــهــا ايــضــا مـــتــابــعــة احــوال

ثقف ). الفنان وا
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تـــعـــرضت قـــنــــاة مـــانـــغـــو تي في
الصينية النـتقادات بعد أن حرفت
ـمـثل رامي فـي مـضـمـون خــطـاب ا
مـــالك الــفــائــز بـــجــائــزة أوســكــار
ثل هـذا العام خـالل بثها أفضل 
لـوقـائع حـفل تـوزيـع اجلـوائـز عـبر
اإلنـــتــرنـت إذ غــيـــرت الــقـــنــاة في
ثليـة اجلنسية. مقطع حديـثه عن ا
اذ قــال خالل كـلـمــته لـدى اسـتالمه
جائزة األوسكار عن دوره في فيلم
بـوهـيمـيـان رابـسودي ( إن الـفـيلم
قـد يــسـاعــد هـؤالء الــذين يـعــانـون
بــــســـــبب هــــويـــــتــــهم).  وأضــــاف
مـالك:(لـقـد صنـعـنا فـيـلـما عن رجل
مثلي اجلنس مهاجر عاش حياته
بـطـريـقـة ال يــأسف عـلـيـهـا).واشـار
تـقريـر لـلبي بي سي(ان مـانـغو تي
في وهي واحدة من أكـثر الـقنوات
الـتلـفـزيـونـيـة شـعـبـيـة في الـص

جتــنــبت اســتـخــدام عــبــارة مــثـلي
اجلــنس وبـدال مـن ذلك تـرجـمــتـهـا

إلى جماعة خاصة). 
وفي الـــســــابق واجـــهـت الـــقـــنـــاة
انتقادا بـعد حتريفـها في مضمون
ثـلي خالل احلديث عن مجـتمع ا
مـسـابـقـة يـورفـيـجن لألغـانـي.واثار
حتريف الـترجـمة مـوجة انـتقادات
عبر اإلنترنت. وفي عام  2018منع
احتــاد اإلذاعـات األوروبـيــة الـقـنـاة
الصيـنية من بث فـعاليات مـسابقة
يورفـيجن لألغاني بـعد أن مارست
رقــابـة عــلى عـنــاصـر مـن مـجــتـمع
ا في ذلك ـسـابـقـة  ـثـلـي في ا ا
وضع عالمـات ضـبـابـية عـلى أعالم
قــوس قــزح الــتي حــمــلــهــا بــعض

. ثلي اجلمهور وترمز جملتمع ا
وقال احتاد اإلذاعات األوروبية (إن
هـذه الــرقـابـة ال تــتـسق مع قـيــمـنـا
ـية وشمولـها وتقلـيدنا الذي العا
نـــفــــخـــر به مـن خالل االحــــتـــفـــاء
وسـيـقى). ولم ترد بـالـتنـوع عـبـر ا
قـنـاة مـانـغو عـلـى االنـتـقـادات عـبر

اإلنترنت.
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زمالء قاسم سبتي وأصدقاؤه يطمئنون على صحته

{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - قـالت
ــمـثـلــة األمـريــكـيـة وكــالـة فـنــيـة إن ا
كـاثــرين هـيـلـمـونـد بــطـلـة مـسـلـسـلي
(ســــــــوب) و(هــــــــوز ذا بـــــــــوص) في
سـبــعـيــنــيـات وثــمــانـيــنــيـات الــقـرن

الــعـشــرين تــوفــيت قـبـل أيـام عن 89
عـامـا.وفـارقت هــيـلـمـونـد احلـيـاة في
ـديـنة لـوس اجنـلـوس يوم مـنزلـهـا 
 23شـبـاط بسـبب مـضـاعـفـات مرض
ر.وقال ديفـيد كريستيان زوج الزها

هـــيـــلــمـــونـــد في بـــيــان ( كـــانت حب
حــيــاتي ... قــضــيــنــا مــعـا  57عــامـا
جــمــيـلــة ورائـعــة ومــلـيــئــة بـاحلب).
وقـــدمت هــيـــلــمــونـــد دورا ال يــنــسى
عندما جـسدت شخصيـة امرأة تافهة
مــهـووسـة بــجـراحــات الـتـجــمـيل في
فيلم الـبرازيل للمـخرج تيري جـيليام
عام .1985وفازت هيلموند بجائزتي
غـولـد غـلـوب إحـداهـا عـام  1981عن
دورها في مـسلـسل (سوب) واألخرى
عـــام  1989عن دورهــــا في (هـــوز ذا
ي بـــوص). وتـــرشـــحت جلـــوائـــز إ
سبع مرات بـينهـا مرة عن مشـاركتها
في مـــســـلـــسـل (إيـــفـــري بـــادي الفـــز
ـونـد). وشـاركت هـيـلـمـونـد أيـضا ر
في فـيـلم (فــامـيـلي بـلـوت) آخـر أفالم
اخملـرج الـشـهـيـر ألـفـريـد هـيـتـشـكـوك

وكان ذلك عام .1976

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

هرجان بغداد أعلنت اللجنة التحضيرية 
الـدولي لـعـروض مـسـرح الـشـارع بـدورته
اخلـامـسـة والـذي يـنـظـمه ويـقـيـمة جتـمع
شاركة فنانو العراق عن الفرق العراقية ا
فـقد اختارت اللجنة التحضيرية من أصل
 42فـــرقــة مــســرحـــيــة عــراقــيــة  14فــقط
تـنـافـست لـلمـشـاركـة في تقـد عـروضـها
ـهـرجان بـغداد الـدولي لـعروض مـسرح
الــشـارع بـدورته اخلـامــسـة وهي : (فـرقـة
ـسرح الكوني محافـظة الديوانية  ,فرقة ا
ــقـداديـة مـحــافـظـة ديـالى ,فــرقـة مـعـهـد ا
الــفــنــون اجلــمــيــلــة كــفـري  ,فــرقــة االمل
ــضيء مــحـافــظـة مــيـسـان  ,فــرقـة شـةم ا
مـحافظة السـليمانية  ,فـرقة نون محافظة

بابل  ,مـسرح وطـن محـافظـة بغداد ,فـرقة
صـدى لـلفـنـون االدائيـة مـحافـظـة نيـنوى,
سرح في الفلوجـة محافظة االنبار فـرقة ا
 ,فـرقـة كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة مـحـافـظـة
ديـالى ,كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة مـحـافـظة
الـبـصرة  ,فـرقـة كازيـو للـمـسرح مـحافـظة
الــسـلـيــمـانـيـة  ,فــرقـة سـكــاني لـلــمـسـرح
مـحافظـة كركوك  ,فـرقة بانـتياي لـلمسرح
مـحـافـظـة حـلـبـجـة ) حـيث سـتـقـدم الـفرق
الـعـراقيـة والعـربـية واالجـنبـيـة عروضـها
ـــركــز الــثـــقــافي في  15اذار اجلـــاري بــا
ــتــنـبـي و حـدائق الــبــغـدادي فـي شـارع ا
ـهـرجـان ابــونـؤاس كـمـا ســتـشـهـد ايــام ا
ورش ومـحاضرات وندوات علمية يقدمها
كــبـــار الــفــنـــانــ الــعــراقـــيــ والــعــرب.
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صرية غادة عبد الرازق أثناء دردشة انتشرت مؤخراً العديد من مقاطع الفيديو للممثلة ا
تابع على إحدى صفحاتها اخلاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي قامت بها مع ا
وأشارت عبد الرازق فيها إلى (أنها تلقت عرض زواج من شاب أقصر منها قال لها إنه
شاعر واحلب شاعر.فقالت (أن يعوض لي قصره با سوف يعوّض لها قصره باحلب وا
ال يلزمني أبدًا. إذا كان أقصر مني كثيرًا لن أقبل طبعًا هتبقى فضيحة وهيبقى شكلي
وحش ولن أستطيع أن أدخل معه إلى أيّ مكان وهل أحمله مثلًا. لكن إذا كان أقصر
كن أن أقبل به. ما الذي يجبرني على كن أما القصير جدًّا ال  مني بـ  5سنتم 

ذلك?).
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