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ـمـثـلـة  االء حـســ لـتـصـويـر فـيـلم تـسـتــعـد اا
) و االسم قــابل لـلـتــغـيـيـر.. (الــنـوتـة والــسـكـ
كـتـابـة و اخـراج رعـد مـشـتت وهـو مـأخـوذ عن
قـصـة قــصـيــرة حلـسن بالسـم من مـجــمـوعـته
وقع دنيا الـقصصية الله 99 . وقـالت حس 
ـوصل... ن ا الـفن (الـفـيـلم يـتـنـاول احـداث ا
ـساعدة جرحى في ويتـحدث عن طبيـبة تقوم 
ـوصل و يتم محاصـرة بيتهـا الوحيد احداث ا
مع زوجهـا في شارع مـهدم تمـاماً.. ). وتؤدي
ـوصـلـيـة حــسـ في الـعـمل الـدور بـالــلـهـجـة ا
شـاهـد في حـيث سـبق لـهـا ان قـدمت بـعـض ا
مسلـسل ايدز و مسلسل سليمة باشا باللهجة
ـوصـليـة.. مـضـيـفة( الـعـمل بـاكـمـله مـوصلي ا
الــلـهــجــة مع الـتــرجــمـة لــلـفــصــحى لـيــتــسـنى

للمهرجانات فهمها).
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عـرضت امس االربعاء مسرحية
( كـــونــتــرول ) عـــلى خـــشــبــة
مـســرح الــرافـدين  وهي من
تـــــألـــــيف حـــــســـــ أمـــــيــــر
ومـرتـضى صـادق .. إخـراج
كـرار جثير تمثـيل شموس منير
..سـجـاد السـعـدي .. حـسـ بـريسم ..
مرتضى صادق .. حس أمير..
مـرتضى فالح .. علي عويس
ــعــهـد ــســرحــيــة هي  .وا
الــفـــنــون اجلــمــيــلــة  -
بـــغــداد بــالـــتــعــاون مع
دائـــــرة الــــســـــيــــنـــــمــــا
ـسـرح حيث تـتـحدث وا
ثـيمة الـعمل عن سـيطرة
انـــــســــان واحـــــد عـــــلى
مـــــــقــــــدرات اجلــــــمـــــــيع
وحتـويل اإلنـسـان الـعاقل
إلـى فــزاعــة يــؤدي مــهــمــة
واحـــــــــــــــــدة فـــــــــــقـط فـي

احلياة.
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ــصـري  كـر مـحـمـود عـبـد ـمـثل ا يــسـتـعـد ا
الـعـزيـز لـلـمــشـاركـة بـعـمل تـمــثـيـلي سـيـجـمـعه
ـمــثــلـ هــشــام مـاجــد وشــيـكــو اال انه لم بــا
يفـصح عن اسم الـعمل او اي تـفاصـيل اخرى
ـسـلـسل عـنه. وشـارك عـبــد الـعـزيـز مـؤخــرا 
(هــوجــان)  تـــألــيف مــحـــمــد صالح الــعــزب
وإخــراج شــيــرين عــادل ومن بــطـولــة مــحــمـد
إمــام وعـــبــيـــر صــبـــري وصالح عــبـــد الــله
وريــاض اخلــولـي وأوس أوس ومــيـــرنــا نــور
الــدين وعــارفــة عــبـد الــرســول وأســمــاء أبـو
اليـزيد وهاجـر أحمـد وقد حقق جنـاحا كـبيرا

ح عرضه.
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الية الـعراقية مديـر عام دائرة عـقارات الدولة بـوزارة ا
ــنــاســبــة عــيــد بــعث رســالــة تــهــنــئــة الى (الــزمــان) 
االضــحى مع االمـنـيــات ان يـعـيـده الـلـه عـلى اجلـمـيع

باخلير والعافية.
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اخملــرج الـعــراقي حـل الـثـالثـاء
ــلــتــقى االذاعي ضــيــفــا عــلى ا
والــتـــلــفـــزيـــوني مــتـــحـــدثــا عن

جتربته االخراجية.
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رأة الشـاعرة الـعراقـية ضـيـفتـها امس  جلـنة تـمكـ ا
في وزارة الـثــقـافـة والــسـيـاحـة واالثــار بـنـدوة ثــقـافـيـة

عنوانها (رحلة شاعرة مع الشعر).
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مديـر الثقـافة بالالذقيـة في سوريا اعـلن ان أوركسترا
البـيت العربي للموسيقى والفنون شاركت في فعاليات
ـوسـيقي األول عـلى مـسرح ملـتـقى مـحمـود الـعجـان ا

دار األسد للثقافة بالالذقية.
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الـفـنــان الـعـراقي يـحــيي عـصـر الـيــوم اخلـمـيس حـفل
ـواهب الـذي يـقـيمـه نادي افـتـتـاح بـرنـامج احـتـضـان ا

القراءة في البصرة.
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اخملرج الـسوري اعد سيـناريو مسرحـية (فاجعة حب)
دينة جرمانا. التي عرضت في صالة الزورد 
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وسيـقى العربـية في لنـدن أستقـبلها يـة ا مديـرة أكاد
اضي مدير عـام الدار العراقـية لألزياء عقيل االثنـ ا
ــنــدالوي في مـكــتــبه بــبـغــداد لــبـحـث سـبل إبـراهــيم ا
شتـرك إلقامة نـشاطات مسـتقبلـية ب الدار التـعاون ا

ية. واألكاد
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ــنـتــدى الــعـربي الــثالثـاء ي االردني ضــيـفه ا االكــاد
ـحـاضـرة عـنــوانـهـا (ثـورة الـتـحـرر الـقـومي ـاضي  ا

نتدى بعمان. العربي إلى أين?) اقيمت في مقر ا
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يــحــرص فــرع الــديــوانــيــة لــنــقــابــة
الـفـنانـ الـعـراقـيـ على
ــــشــــهـــد الــــفــــني دعـم ا
والثقافي في احملافظة
مـن خـالل اقــــــــامــــــــة
ــــــهـــــــرجــــــانــــــات ا
ــــــــســـــــرحــــــــيـــــــة ا
والـــســيـــنــمـــائــيــة
والــتـــشــكــيــلــيــة
والـــثــقـــافـــيــة
العراقي  الـذي شكل تظـاهرة ثقـافيةوالتي تقام

ـتـازة في مـنــجـز الـديـوانـيـة كـذلك
سمبوزيوم الديـوانية للرسم احلر و
مــهــرجــان لالفـالم الــقــصــيــرة الـذي
ســـيـــقـــام قـــريـــبــا ) واضـــاف ( ومن
اولويـات برنـامـجنـا  مشـاركة فـناني
الــديـــوانـــيـــة في فـــعــالـــيـــات دائــرة
سـرح ليـكون هـناك يوم السـينـما وا
لــلــديــوانــيــة وهـي تــقــدم مــنــجــزهـا
ــــســـرح الـــوطـــني االبــــداعي عـــلى ا

.وتـضمـن اللـقـاء بـ فـنـاني ورئيس
مجلس مـحافظـة الديوانـية  احلديث
عن حــقـوق الـفــنـانــ ومن ضـمــنـهـا
قــطع االراضي والـرعــايـة الــصـحــيـة
وتسهـيل مهـام الفنـان بالتـنسيق مع
مـديـريـة شرطـة الـديـوانـيـة ومـديـرية
صــحــة الــديــوانــيــة ). وزارت كــمــال
الــفـنــان الـديــواني الــرائـد مــؤيـد طه
لألطــمـئــنــان عـلى حــالـته الــصـحــيـة

متمنية له الشفاء العاجل.

بـاشر مع مـحيطك و عـند الـغضب جتـنب االحتكـاك ا
حاول االبتعاد لفترة مع الطبيعة .
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إنه جلـديـر بالـثـناء أن حتـاول توسـيع حـدودك لكن ال
تغالي في تقييم نفسك.
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اذهب الـى أي مكـان حتس فيه بـالراحـة ريثـما تتـمكن
من استعادة توازنك النفسي .
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حـاول ان تـنــظـر الى نــفـسك كـمــا يـنـظــر اآلخـرين لك
بشكل فعلي كي تقييم اخطائك .
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ال تغرك صـفقات العـمل الواعدة بـأرباح عظيـمة ألنها
في الواقع قليلة الضمانات. 
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 اقبل على مشاريعك بجد و ال جتعل التردد يثنيك
عن متابعة نشاطك .
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ـسـتـتـر سـيـظـهـر نـفـسه مـرة أخـرى بـأمراض قـلـقك ا
اضي. عدة كما كان في ا ا
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عالقـاتك العـاطـفـيـة في قـمة االزدهـار  لـقـاء بـصديق
.يوم السعد االربعاء. قد
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حتلى بالـواقعية في التـعاطي مع كل ما هو جديد كي
تكسب صحتك اجلسدية.
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بـالغة و كن واقـعيـا في تقـدير األمور كي ابـتعـد عن ا
ال تخسر ثقة من هم حولك.

Ë«b «

ــــزاولــــة الـــتــــأمل أو حــــرّر نــــفــــسك من تــــوتّــــراتك 
الرياضة.يوم السعد السبت.
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 حـــــاول ان تـــــوطـــــد عـالقـــــتـك مع الــــــشـــــريك قـــــدر
االمكان,يوم السعد الثالثاء.
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اشــــــــــــــــــــــــطــب
مرادفات الكلمات
ادنـــــاه بــــجـــــمـــــيع
ـــكن و االجتـــاهـــات
شـطب احلرف اكـثر من
مرة لـتحصل علـى الكلمة
طلوبة:(من انواع الشجر ا

الصحراوي):
كـامـيــلـيـا  –روال  –سـورنـيـا –
ا – مـايا  –نيـرم  –ر  –ر
تــهــاني  –وســيم  –تــســنــيم –
مـيـسون  –هـزار هـند  –هـيام –
داليد  –هويدا  –هديل  –ياسر

 –عامر  –نيلي  –سالم –

اماني  –شويكار  –سها -  ربا
ان –  –رهف  –مصطفى  –
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قـام البغدادي حضر عـدد من عشاق ا
واالغاني الـتراثـية العـراقيـة الى قاعة
ــوسـيــقـيـة الــربـاط بــدائـرة الـفــنـون ا
ـعــنـون (مــقـامـات ــتـابــعـة حــفـلـهــا ا
بـغــداديـة واغــان تـراثــيـة) الــذي اقـيم
اضي وعـبـر عدد من مـساء االثـنـ ا
ــقــام والــغــنـاء ـهــتــمــ وعــشــاق ا ا
االصــــيل عن ســـعـــادتــــهم في اقـــامـــة
فــعــالـيــات تـعــيـد لــهم انــغـام الــتـراث
العـراقي االصيل وتـطرد النـشاز الذي
ـــوســـيــقي ــشـــهــد ا ســـيــطـــر عــلـى ا
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والــــغـــنــــائي مــــؤخــــرا وعـــبــــروا عن
ــقـام ــشــاركــة ســيــدة ا ســعــادتــهـم 
ـطرب الـعـراقي فـريـدة محـمـد عـلي وا
الرائد سعدي توفيق البغدادي ورواد
ـــقـــام الــــعـــراقي عـــمـــومـــا ومـــؤدي ا
والـبــغـدادي خــصـوصــا مـتــمـنـ ان
تتـكرر مـثل هذه االمـاسي التي تـسهم
بـاعـادة االسـتـقـرار الـنـفسـي  واالمني
وعودة اصالة الفن احلقيقي العراقي.
وتضـمنت احـتفالـية مـقامات بـغدادية
مــشــاركــة عــدد من الــفــنــانــ الــرواد
ـــقـــام الــعـــراقي والـــشــبـــاب وقـــراء ا
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واغنية الله لو تسمع هلي.
ــركــز الـدولـي لـلــمــوســيـقى واســهم ا
ـــعـــرض لـــلـــصـــور الـــتـــقـــلـــيــــديـــة 
ــقـام الــفــوتــغــرافــيــة  وادت ســيــدة ا
الــعــراقـي فــريــدة مـحــمــد عــلـي مــقـام
واغــنـيـة  هـذا مـو انـصـاف مـنك الـتي
تـفـاعل مـعـهــا اجلـمـهـور كـثـيـرا وقـدم
صــبـــاح هـــاشم اغـــنــيـــة من الـــتــراث
طرب سعدي توفيق البغدادي وادى ا
البـغدادي اغـنيـت من الـتراث  وختم
احلــفل  الــفـنــان جنـاح عــبــد الـغــفـور
باغنيـة سلمت الكـلب بيدك وفي ختام

ـوسـيـقـيـة الـتـابـعة تـرافـقـهم الـفرقـة ا
ـوســيـقــيـة بــقـيـادة لــدائـرة الــفـنــون ا
الـفــنـان جنــاح عـبــد الـغـفــور وقـدمت
تـالفـة من حارث مـجمـوعة الـفـنانـ ا
نـوري  يـوئيل طـلـيا طالل قـريـاقوس
وعبيـر قرياقـوس  قدمت زجنيل رست
شــعـر وابــوذيـة من مــقــام الـصــبـا مع
اغـــنــــيــــة حــــركت الــــروح وادى زيـــاد
الهـاجري مقـام قطـر واغنيـة اليوم اله
يــومـ  وشــارك جـبــار عـبــد الـســتـار
بـاغـنـية الـلـيلـة لـيـلة من الـعـمر وادت
ــطــربـــة غــادة واصف مــقــام اوشــار ا

ـقـام احلــفل  تـكـر عــدد من رواد ا
الــعـــراقي والــشــخـــصــيــات الـــفــنــيــة
ــتــمــيــزة ومــنــهم: قــيس االعــظــمي ا
مــوفق الـبـيـاتـي حـسـ سـعـد داخل
حـمـد طه غـريب حـيدر شـاكـر مـاجد
حـسـ و ابـراهـيم الـعـزاوي. واشرف
على احلفل الـلجنـة التحضـيرية التي
تالفت من مـدير عام  الدائـرة  محمود
عــبــد اجلــبــار مــوسى مــشــرفــا عــامـا
وعـضـويـة الفـنـان جنـاح عبـد الـغـفور
ومـديــر الـعالقـات عــبـد االمــيـر كـاظم.

وتصوير الفوتغراف علي االسدي.
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أمـد نـظري إلـى منـتـهاه . أنـا أطل من طـاقـة واسعـة نـحـو فضـاء واسع 
نسيم ليس هناك مـايصدم البصـر ..مدينة متآخـية عماراتهـا متصاحله 
يدفـعـني الن اتغـزل بـاالمكـنـة .هنـاك درب يـفضي الى الـظـهيـرة مـنعـش 
إن سلكت غيره فـلن أجد سيارة تقلني الى الشارع يبعث على الـتفاؤل 

عملي ..
ثم تـنـحـني  تـبـتـسم  مـتـسـولـة أنـيـقه  مـوسـيـقى بــذاتـهـا   عـطـر خـاص 
التسـأل الـنـاس إحلافـا ! مـوسـيقي عـاش عـهـد التـلـبانـي وكارم مـحـمود
يعـزف على الـكمان في به كـشر وجـيل جنوى فـؤاد  ومـحمد رشـدي و
سـوق جـارا والـنـاس تـرمي له الـعـمـلـة بـسـخـاء حـتى تـمـتلـيء مـثل قـبـعة

شابلن ..
 كلـهم يبعـثون عـلى طاقة ايـجابيـة .. حتى حارس الـعمارة يـقول : مزاج
كل ياريـت تدفعـها  سـعادتك ايه? فـان تبـسمت قـال (عنـدي فاتـورة نور 

السكان دفعوا فاضل معاليك)!
قـموع في الـدائرة يـغدقه عـليـك وانت ا  قـاموس خـالص مـنتـقى بعـنـاية 

ستقيم الطويل ... الشارع . ربع ( البيت ) وا وا
 هيـفـاء حـسوني  تـقـول : صبـاح الـطـاقة االيـجـابيـة . فالتـنـقطع الـطـاقة

صعد الشاقولي .. الكهربائية فتدخل في جوف الظلمات في ا
كلمـا قالت : نـنتقل كـانت هناك مـذيعة تـعيش االن في دولـة اسكـندنفـيه 
ا ور خـسر الـفريق بـفارق كـبيـر من االهداف  بـكم الى ملعـب الشعب 

تعادل بشق االنفس !
ـدير العـام  بتغـيير جدول  لذلك فـأن مطالب  جـماهيـرية بلـغت اسماع ا
ظهورها .. هذا احلدث يؤرخ لزمن جميل كان العراق يصل الى خواتيم
ولم يـكن لنا غير مـلعب الشعب بديال عن مـلعب الكسرة كأس الكؤوس 
فقد كانت ولم ترتق اخلالفات ب مؤيد ومناهض حلفل سابق للبطولة 

الناس  تذهب لترى اللعب وحسب .
ـمــثــلـة : إرفــعي هـذه  ذات مــرة قـال اخملــرج من فــوق في االسـتــوديــو 
إنهـا التنـتسب الى عـصـر اجلواري في ذلك الـعهـد . قالت له : الـقالدة 
ــنـحــني طــاقــة إيــجــابــيـة .. ضــحــكت من كــانت إنـه ذكــرى من مــحب 
تـناوئـهـا   في كل شيء وصار اجلـو غـير قـابل لالداء .. غـضب اخملرج

ونادى من فوق من كابينة الكونترول : فركش!!
 كـان الـنسـيم رائـقا بـالـقيـاس الى مـايتـناهـى لنـا من اخبـار الـطقس في

النشرات ..
 قـال لي الـنـاشـر : هل هـذا اللـون مـنـاسب ? تـخيـلت صـورتي مـطـروحة

كـترث ـر بي طيف من غـير ا ـتنبي  على االرض في ا
بـشيء .. قـال من مـعي(طـوخ لـو شـويـة افـتـح .. زرقة
زائدة عن اللزم ... لون الورد يعطي طاقة إيجابية)..
 الشيء في نــشــرات االخــبــار يــبــعث عــلـى الــطــاقـة

االيجابية ..
وقف محرج  ية كاتي بيري  غنية العا { لوس اجنلوس  –وكاالت - تعرضت ا
أثناء قضائها عطلة قبالة شاطئ بناريا الصخري بإيطاليا مع مجموعة من النجوم
منهم برادلي كوبر وأوبرا وينفري اذ وبينما كانت بيري حتاول الصعود على م
وقف في ساعدتها وكان ا زورق صغير انزلقت بشكل مضحك وتدخل كوبر 
غاية اإلحراج األمر الذي دفع بوينفري إلى الضحك عليها. وبحسب ما نشرت
يزة بإيطاليا على م صحيفة ديلي ميل البريطانية فإنهم كانوا يقضون عطلة 
تلكها رجل األعمال األمريكي باري ديلر والتي تبلغ سفينة (اي او اس)التي 
تكلفتها  200مليون دوالر وانضم إليهم إدوارد إنينفول احملرّر اجلديد جمللة

غنية كاتي بيري. ذيعة التليفزيونية جيل كينج واروالندو بلوم خطيب ا فوغ وا
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عــلى مـــدار الـــعــام دعـــمــا لـــفـــنــاني
احملـافــظـة  ومـؤخـرا اوفــدت نـقـابـة
الـفـنــانـ الـعـراقـيــ نـائب الـنـقـيب
الفنانـة اسيا كـمال لزيارة الـديوانية
واالطالع على الفـعاليـات التي تبادر
بــهـــا الــنــقــابــة في احملــافــظــة الــتي
يراسها الفنان حليم هاتف الذي قال
(فنـانـو واعضـاء نـقابـة الـفنـان في
احملافـظة سـعداء بـاستـقبـال الفـنانة
اســــيــــا كـــــمــــال لـالطالع عـــــلى اهم
الـنـشـاطـات التي  نـسـتـعـد القـامـتـها
ـقبل) والتقت خالل العام احلالي وا
كـمــال بــصــحــبــة اعــضــاء الــنــقــابـة
ورئـــــــيـس الــــــــلـــــــجـــــــنـــــــة
التحضيرية لنقابة الفنان
 فائز ميران  رئيس مجلس
احملـــافـــظـــة الـــذي اكـــد (دعم
نقابة الفنـان في الديوانية
بـــــكـل تـــــطـــــلـــــعـــــاتـــــهــــا
وتــوجـهــاتــهــا وبـاألخص
ــســرح مــهــرجـــان ربــيع ا

مشهد من مسرحية (كونترول)

آسيا كمال تطمئن على صحة مؤيد طه
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