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ــسـرح االحــتـفـالي تـدريـبــهم عـلى اداء ا
وكــيــفــيــة احــيــاء الــشــخــصــيــات فــيه )
واضـــاف (  الـــعـــرض بـــنـي عـــلى شـــكل
لوحـات كل لوحـة حتتـوي على مـوضوع
حـكـايـة وهــذه الـلـوحـات الـبــعض مـنـهـا
يل الـى االداء الصـامت والـكـيـروكراف
في حـ اخـر ان الـبـعض مــنـهـا يـعـتـمـد
قاطع نطوقة وتتخلل هذه ا على اللغة ا
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ــيــة يــضــيـف مــســرح الــرواد فـي اكــاد
الـفنـون اجلـمـيـلـة الـيـوم االربـعـاء عرض
مـســرحــيـة (تــنـهــدات طه ســالم) تــالـيف
الـراحـل طه ســالم واخــراج زهــيـر كــاظم
ـسـرحـية ( الـذي قـال لـ ( الـزمان )  عـن ا
بعـد قرائتـي جململ مـسرحيـات طه سالم
في اجلـزئـ االول والـثـاني تـولـدت لدي
فــــكـــــرة اعـــــداد نص عـن جــــمـــــيع تـــــلك
الـنـصـوص حـيث اثـارني تـاكـيـد الـراحل
في جميع نصوصه على احلس اجلمالي
الكوميدي الـهادف ووجود بعض االفكار
الـتـنـبـوئـيــة من االحـداث ولـهـذا الـسـبب
ـــقـــاطع وقع اخـــتـــيـــاري عـــلـى بـــعض ا
شـاهد الـتي حتتـوي على االحـتفـالية وا
الشعبـية التي اجـد فيهـا منهـجا صاحلا
ـعـاصــرة جـمــيع االحـداث فـجــاءت لـغـة
ملونـة ب الفـصحى والعـامية من خالل
الـــرقص والــــغـــنـــاء والــــعـــزف االني مع
تداولة رغم قوالت الشـعبية ا االمثال وا
ــمــثـلــ هم ان كل الــكــادر الــفـاعـل من ا
ــســرحــيــة ومن طــلــبــة قــسم الـــفــنــون ا
بـتدئـ والهـواة وحاولـنا قـدر االمكان ا
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ثالث لقطات حلفل افتتاح ساحة اكيتو لالحتفالت الكبرى في بغداد عدسة (الزمان) آدهم يوسف

سرحية  هو اجلبوري قائال (دوري في ا
جتسـيد شخـصيـة الفـنان طه سـالم بطل
ـســرحــيــة الـتـي كـتــبــهـا الــراحل وهي ا
عــبـــارة عن 32 نــصـــا اعـــده ويـــخــرجه
الفـنـان زهـير كـاظم وان الـرابط بـ هذه
ــشــاهــد هــو ان الـظــلم الــنـصــوص او ا
والطغيـان اليدومان وحـرية االنسان هي
اثـمن مـافي الــوجـود ) واضـاف ( يـوجـد
ب االسطـر التي كتـبها الراحـل معاناته
الـشــخـصــيــة في بـدايــة حـيــاته الــفـنــيـة
ومـاتـعـرض لـه من مـضـايــقـات وسـجـون
ــعــانـاة وفـقــدان ولــده الــبــكـر كل هــذه ا
مـوجــودة في مـســرحــيـة تــنـهــدات الـتي
تــصــلـح لــكــافـــة االزمــان واالمـــاكن لــكن
سرحية مقولة عش الهدف االسمى في ا
حيـاتك بـحريـة والتـسلب حـريـة االخرين
فـنــاضل بــجـد واخـالص لـتــحــصل عـلى
لقمة عيش شـريفة وهذه رسالـة انسانية
ـســرحي وتــربـويــة مـن خالل الــعــرض ا

يعيد هذه القيم والتقاليد ).
وقـال الــطــالب هـاشـم صـالح ( دوري في
ــســرحـيــة اجــســد ســتــة شــخــصــيـات ا
ــســرحــيــة حــسب رئــيــســيــة ومــحــور ا

فردات اجلمالية شاهد الكثيـر من ا او ا
التـي بني عـلـيـهـا الـعـرض في حـ جند
بــعـض بــنـــيت عـــلى الـــغـــنـــاء والــرقص
واالخـــرى عــلـى الــنـــثـــر والـــشـــعــر لـــكن
ـشـاهـد انـها نـقـشت مـايـجـمع بـ تـلك ا
مشـكالت مـعـاصرة وآنـيـة لـكنـهـا طرحت
ــســرحــيـة بــاشـكــال شــعــبــيــة ) . وعن ا
ــمــثل اســمـاعــيل ودوره فــيـهــا حتــدث ا

ــقـــبــرة والــعــاشق ــشــاهــد االول ا ا
والــثـــالـث صــاحـب مــكـــتـــبــة الـــرابع
ـــلك واخلـــامس هــو مــنـــصب وزيــر ا
شارك فالش باك )وحتدث عـدد من ا
في تــنـهــدات عــنـشــخــصـيــاتــهم الـتي
ـــعـــد واخملـــرج ـــؤلف وا رســـمـــهـــا ا
ـســرحـيـة ومـنـهـا وحـسب احـداث ا
ــقـــبــرة والـــفالح ومــديـــر مــلـــجــأ ا
ـلك. ويـضـيف والـوزير وقـرنـدل وا
اخملـرج زهـيـر كـاظم بـالـقـول (جنـد
ان هنـاك بـعض الـشخـصـيات رغم
الـــبـــعـــد الـــزمـــني واالني مـــابـــ
حضورها التاريخي تالشت بفعل
ـتــلـقي النـتـســابـهـا الـيه شـعـور ا
ولتـعدد الـشـخصـيات وجتـاوزها
العشرون شـخصية لـذلك نعمدت
ــمـــثـــلــ تــوزيـع االدوار عــلـى ا
ويقوم الواحد بتجسيد اكثر من
شخـصيـة بطـرق مخـتلـفة تـتفق
ـــمــــثـل واخملـــرج وان ورؤيــــة ا
التــخـــلـــو من اســـلـــوب الــلـــعب
والــــفــــكـــاهــــة دون االســــالــــيب

االخرى ).
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الـــشــاعـــر الــعـــراقي وقع ديـــوانه اجلــديـــد (جتــلـــيــات
الـومض) بــجــلـســة اقـيــمت في قــاعـة الــبـيـت الـثــقـافي

الواسطي بحضورعدد من مثقفي محافظة واسط.
ÍœU¼ ÊUŠd

ـســرحي الــعــراقي اعـلـن انـطالق مــهــرجـان الـفــنــان ا
ـشـاركة البـصـرة االولى لـلـمونـدرامـا الـيـوم االربعـاء 

وفود عربية ستعرض مسرحياتها.
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ــمـثـلـة الــسـوريـة نــشـرت عـبـر ا
حـسابـها الـشخـصي في تويـتر
مقـطع فيديو يجمعها مع الفنان
عـــمــاد رشــاد ضــمـن كــوالــيس
ـتـوقع مـسـلــسل ابن األصـول ا

قبل خملرجه محمد بكير. عرضه في شهر رمضان ا
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مـثـــــــــــلة الـسوريـة بـدأت تصـويـــــر دورهـا سراب ا
ـان ســعـيـد في مــسـلـسـل (مـســــافـة أمــان) تـألـيـف ا
إخــراج الـلــيث حـــــــجـو لــعــرضه في شــهـر رمــضـان

قبل. ا
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ـمــثل الــعــراقي عــرض فـيــلــمه (الــشــيخ نـويـل) عـلى ا
ي في محافظة هامش مـهرجان النهج السينـمائي العا

كربالء.
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الـــروائي االردني اقــــام له احتـــاد الــــكـــتـــاب واألدبـــاء
االردنـي حـفل تـوقيع روايـة (أطـياف حـائـرة) وقدمت
الدكـتـورة أمل بورشك قـراءة تـفصـيـليـة نـقديـة ألحداث

احلكاية وشخصياتها.
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ــســرحـي الــعــراقي تــســلم جــائــزة ــؤلف ا اخملــرج وا
ــهــرجــان بـابل حــمـورابـي خالل مـشــاركــته مــؤخـرا 

للثقافة والفنون.
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الشـاعر السوري صدر له عن دار يـافا العلمـية للنشر
ضي) وسبق ـضي وال  ديـوانه اخلامس  بعـنوان (

ان صدرت له أربع مجموعات شعرية.
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الثقافي عـمر السعـيدي بحضـور جمهور
عـــربي كــبــيـــر ووســائل إعـالم وفــنــانــ
ي من الدول العـربية واالجنبية وأكاد
الذين اشـادوا بالـعـمل .  كمـا شاركت في
ـهـرجـان  فـرقة مـسـرح بـغـداد لـلـتـمـثيل ا
ــسـرحــيـة (سـتــربـتــيـز) بــعـد ان قـدمت
سرحية سابقاً في مهرجان أيام قرطاج ا
سـرح الـوطني وفي بـغداد عـلى خـشبـة ا
ـسرح بـالـتـعـاون مع دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ــسـرحــيــة من تــألـيف ا
مـــخــلـــد راسم وإخــراج
عـالء قـــــــــــحـــــــــــطــــــــــان
ســـيــنـــوغــرافــيـــا عــلي
الـــســــوداني ومـــحـــمـــد
رحــــــيم والــــــتــــــألــــــيف
ــوسـيــقي والــتــنـفــيـذ ا
.. اإلدارة زيـدون حـسـ
سرحيـة محمد سامي ا
و اإلشـــــــراف الـــــــعــــــام
قـــــحــــــطـــــان زغــــــيـــــر..
ـســرحـيــة من بــطـولـة ا
أحــمـــد شــرجي وســام
عــدنـــان يــاســر قــاسم

عامر نافع
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حــصــدت الــفــنــانه شــذى ســالـم جــائـزة
ـثـلـة في مـهـرجـان  4/4الدولي افـضل 
للـمسـرح احملتـرف الذي اقـيم في تونس
لـلمـدة من 4 ولـغـاية 7 نـيـسـان اجلاري
عن دورهــا في مـســرحـيــة (مـكــاشـفـات )
خملـرجـهـا غـا حـمـيـد وتـمـثـيل مـيـمـون
اخلالدي و فاضل عباس وعرضت ثاني
ركب هرجان على خـشبة مسرح ا ايام ا
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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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ـمثـلة روبـ عيسـى عن تعـرضها كـشفت ا
لـعمـلـيـة سرقـة من قـبل احـدى العـصـابات
حــيـث أنــهـــا روت مــا حــصـل مــعــهـــا عــلى
حسابها اخلاص على أحد مواقع التواصل
االجـتماعي قائـلة (احذروا أول امـبارح بعد
انــتــهـــائي من الــتــصــويــر وخــروجي من
الـلوكيشن تعرضت لـعملية سرقة من
ـوتـورات بـطـريـقة قـبل (عـصـابـة) عـا
نطقة بـشعة ومؤذية وغير مفهومة 
راقـية بوسط دمـشق ويفتـرض انها
ناطق اآلمنة وهي (دخلة من أكتر ا
نـــــــــادي الــــــــــشـــــــــرق - مــــــــــواجه
الـفورسـيـزن) ومـعي حدا مـرافـقني
من االنــتـــاج مـــاشي مــعـي لــوصل
عـــالــســـيـــارة والــشـــارع فـــيه نــاس
ومـلـيـان كـامــيـرات (الـلي اكـتـشـفت
الـشرطـة بعـدين انه ماكـانت شغـالة
بـــســـبب انـــقــطـــاع الـــكـــهـــربــاء ?!)
وأضـــافت (طـــبـــعـــا (الـــعـــصـــابـــة)
مـاشيـ بـسرعـة جـنـونيـة وبـعكس
الـــســيـــر.. نــشـــكــر الـــله ســـرقــوا
ـا فيها كـله بيتعوض.. حـقيبتي 
والــلي عــرفــتـو بــعــدين انـه هـذه
احلـوادث تتـكـرر وابشـع منـها
بـطرق مخـتلفـة بهذه الـفترة..
بـتـمــنى من اجلـمـيع احلـذر

واالنتباه). 
وتــــــــابـــــــعـت (حـــــــوادث
الـســرقـة واخلـطف عم
تـصـيـر بـكل سالسة
وثـقة وقلـة ضمير).

الـسالم اجلــمــهـوري من قــبل الـفــرقـة
الــســمـــفــونــيـــة الــعـــراقــيــة بـــقــيــادة
ثم قراءة ايسـترو محمـد ام عزت  ا
ســورة الـفــاحتــة تـرحــمــا عـلى ارواح
فـكـلمـة وزيـر الثـقـافة شـهـداء العـراق 
والـــســـيـــاحـــة واالثـــار عـــبـــد االمـــيــر
احلــمـــداني مــشــــــيــدا فــيــهــا (اعــادة
احلــيـاة من جـديـد الـى ابـنـيـة اجملـمع
الـــثــقــــــافي في ســـاحــة االحـــتــفــاالت
الـكبـرى  لتـضاف رئـة ثقـافيـة جديدة
لــبـغــداد بـاعــتـبــار ان الـثــقـافـة تــمـثل
اجلــــــســـر احلـــقـــيــقـي بـــ شـــعــوب

االرض). 
و تـناول االثـاري عبـد السالم طه عـبر
عـرض موجـز يوم اكـيـتو ومـوقعه في
ثل حضارة العراق القد باعتباره 
مــوسم احلـصــاد الــسـنــوي  وبــدايـة
الـســنــة اجلـديــدة وفــصل الــربـيع في
احلــضـارات الــســومـريــة واالشــوريـة
والــبــابــلــيــة..وفــقــا لــصــفــحــة دائـرة
الــعالقـــات الــثــقـــافــيــة الـــعــامــة في

(فيسبوك).

كـــــمـــــا قـــــــــــــدم الــــبـــــاحـث االثــــاري
تخصص باثار البريطاني ريتشارد ا
ـة فـاصال ـوسـيـقى الـعـراقـيـة القـد ا
من العزف عـلى الة القـيثارة الـعراقية
ا دفع بوزير الثــــقافي الى ة  القد

ه بباقة من الزهور. تكر
وتــضـــــــــــمــنت االحــتـفــالــيــة تــقـد
عـرض لـدار االزيـاء العـراقـيـة مسـتـمد
مـن مالبـس وتـــــــراث احلـــــــضـــــــارات
ـة  وايــضـا لـلـفـرقـة الـعـراقــيـة الـقـد
الــســمـــفــونــيـــة الــعـــراقــيــة بـــقــيــادة
ــايــسـتــرو مــحـمــد امــ عـزت عــبـر ا
وسـيـقـية قـطـوعـات ا مـجـمـوعـة من ا
ــــيــــة حــــازت عــــلى اعــــجــــاب الــــعــــا

احلاضرين. 
في نـــهـــايــة االحـــتـــفـــالــيـــة  اطالق
ــلـونــة زيـنت االلــعــــــــــاب الــنـاريــة ا
ســـمــاء بــغــداد  كـــــــــمــا كــان هــنــاك

مــــعـــــــــرض لــــعــــدد مـن الــــلــــوحـــات
ــهــمــة احلــضــاريــة والــتــراثـــــــــيــة ا
تـنـاولت حـقب تـاريخـيـة عـدة  ويإتي
اعـــــــــادة افـــــــــتـــــــــتـــــــــاح ســـــــــاحــــــــة
االحـتـفــاالت(سـاحـة اكـيــتـو) بـعـد 15

عاما من اغالقها.
واكــيـتــو هـو عــيـد رأس الــسـنــة لـدى
األكــاديـ والــبــابــلـيــ واآلشــوريـ
والـكــلـدانـيــ حـيث يـبــدأ عـيـد رأس
الــسـنــة اجلـديـدة فـي الـيـوم األول من
ـدة اثنـا عشر شـهر نيـسان ويـستـمر 

يوماً. 
ويـــعــود االحـــتـــفـــال بــرأس الـــســـنــة
الــرافـــديــة في األول من نـــيــســان إلى
الـــساللـــة الــبـــابــلـــيــة األولى أي إلى
يالد مـطـلــــــــــع األلف الـثـاني قبـل ا
إذ  عـــــلـى عــــهـــــد هـــــذه الــــسـاللــــة
الــعــمــوريـة تــرتــيب حــلـقــات احلــيـاة
بشكلها شـبه النهائي في حياة سكان
بالد مــــا بــــ الـــنــــهــــرين ســــواء من
الـنـاحـيـة الـديـنـيـة أو االقـتـصـادية او

االجتماعية .
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ـاضي ساحة افتـتحت عصـر االثن ا
االحـتـفـاالت الـكـبـرى (سـاحـة اكـيـتو )
بـبـغــداد  ضـمن احـتـفـالــيـة اقـامـتـهـا

وزارة الــثــقـافــة عــلى خــشـبــة مــسـرح
ــنــصـــور والــتي اســـتــهـــلت بــعــزف ا
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يـتواصـل في دور العـرض الـسـيـنـمائي
ـصـري (خط بـالـقـاهـرة عـرض الـفـيـلم ا
ـوت) بـعـد ان شـهـدت سـيـنـمـا بـورتـو ا
كـايـرو الـعــرض اخلـاص لـلـفـيـلم  وفـقـا
ـــمـــثل ـــوقع دنـــيـــا الـــفن..و يـــلـــعب ا
العراقي باسم قهـار احد ادوار البطولة
في الـفيـلم الى جـانب عال غـا واحـمد
صـالح حـــســــنـي ورزان مـــغــــربي ور
الــبـارودي .. الــفـيــلم من انــتـاج شــركـة
الـدرة لالنــتـاج الـفـني والــسـيـنـمـائي و
فــكـرة ســحـر عــصــام وتـألــيف واخـراج
مـحـمــد عـادل وتـدور األحـداث في إطـار

تشويقي أكشن..
كـمـا يـطل قـهـار في رمـضـان هـذا الـعـام
مـن خالل مـــســـلـــسل (آلخـــر نـــفس) مع
مثلة ياسم عـبد العزيز حيث يلعب ا
دور أميـر جلمـاعـة ارهابـية مـتطـرفة .. 

ودجـيــمــون هـونــســو ومـارك ســتـروجن
ويخـرجه ديـفيـد سـاندبـيرج. وجـاء فـيلم
ركز الرعب اجلديد (بت سمـاتيري) في ا
مليون الثاني مـحققا إيـرادات بلغت 25 
دوالر.الــفـيــلم بــطــولــة جــيـســون كالرك

{  لــوس اجنـــلــوس - وكـــاالت - احــتل
غامرات اجلديد (شازام) فيلم احلركة وا
صـدارة إيـرادات الـسـيـنـمـا بـأمـريـكـا في
مـطـلـع األسـبـوع مــسـجال 53.5 مـلـيـون
دوالريقـوم بـبطـولة الـفـيلم زكـاري لـيفي

ي سـيـمـيـتـز وإخـراج كـيـفن كـولش وإ
غـامرات ودينس ويـدمر. وتـراجع فيـلم ا
ـركـز الـثـالث (دمـبـو) عن الـصـدارة إلى ا
محققا  18.2مليون دوالر.يقـوم ببطولة
الـفـيــلم كـولــ فـاريل ومــايـكل كــيـتـون
وإيفـا جـرين ويـخـرجه تـيم بـرتـون.ونزل
أيـضـا فـيـلـم اإلثـارة والـرعب نـحن (أس)
ـركـز الـرابع هذا ركـز الـثـاني إلى ا من ا
األسبـوع بـإيرادات قـدرها 13.8 ملـيون
دوالر.الـفـيــلم بـطــولـة لـوبــيـتـا نــيـوجنـو
وونسـتـون ديوك وإلـيـزابـيث موس ومن
إخراج جـوردن بـيل.كمـا تـراجع فـيلم

ـغامرات (كـاب مارفل) احلركة وا
ـركــز الــثـالـث إلى اخلـامس من ا
هـــذا األســبـــوع مـــســـجال 12.7
مـلـيــون دوالر. والـفــيـلم بــطـولـة
بـــــــري الرســــــون وصـــــــمـــــــويل

جاكسون.
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شذى سالم في مشهد من مسرحية (مكاشفات)

وت ملصق الفيلملقطة من خط ا

عرض ازياء
في افتتاح
ساحة اكيتو


