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ـسـرح الـوطـني عـرضت عـلى خـشـبـة ا
مــؤخـرا مـسـرحـيــة (افـتـراض مـاحـدث
فـــعـال) ضـــمن فـــعـــالـــيـــات ايـــام الـــفن
الــعـراقي لـيـالي الـبــصـرة تـالـيف عـبـد
الــنــبي الـــزيــدي اخــراج حــســام عــبــد
الكر الـذي قال عن مسـرحيته ( تدور
ــســرحـــيــة فـي مــســتـــشــفى احـــداث ا
لـلـمــجـانـ حــيث يـقـرر هــؤالء الـقـيـام
بــلـعــبـة تــتــمـثل فـي الـبــحث عن جــثـة
لــدفـنـهـا في نــصب اجلـنـدي اجملـهـول
ــسـتــشـار يــنـفــذ لـكن الـقــائـد يــامـر وا
الوجـود جلـثـة اجلـنـدي اجملهـول وهي
ـلكون لعـبة مجـان يتـهيـا لهم انهم 
العالم اما ان تكون مجنونا نتقبل هذا
ــنــطق او تــكــون عـــاقال فــتــتــعظ من ا
كنك خطاب يقوله مجـان لكن كيف 
وانت جــــالس عــــلى مــــقـــعــــد تـــتــــابع
مــايـســمى لــعـبــة اجملــانـ ان تــتــبـ
اخليط الـفاصل بـ اجلنـون واحلكـمة
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ــكــنك ان تــتــقــبل احلــكــمــة من وهل 
ـــســرحـــيــة ).  وعن ا افـــواه اجملــانـــ
ــمـثـل ضــرغــام سـرمــد قــائال حتــدث ا
ـســرحـيــة هـو جــنـدي من (دوري فـي ا
دولة اخـرى مـقطـوع اليـدين والرجـل
لدفنه ليكون هو اجلندي اجملهول لكنه
رفض الدفن قـائال :تـريدون دفـني وانا
ــكـن). وعن دوره حتــدث هـــذا ال حي 
مثل عباس عبد السادة قائال (دوري ا
هـو احـد اجملـانـ تـعـرض الى مـاساة
اجلـنـون من خالل احلـروب الـتي مـرت
ــســرحــيــة به او الــتي شــارك بــهــا وا
تتحـدث عن مجانـ في مصحة عـقلية
مــــــرضى مـن جـــــراء احلــــــروب الـــــتي
ــســرحــيــة شــاركت في خــاضــوهــا وا
ـسـرحـي بـدورتـيه مــهـرجــان كـركــوك ا
االولى والثانية). وقـالت الناقدة جنية
السـميري (الـنص يقـول للمـشاهد انت
مـجــنــون اذا اعـتــبــرت احلـوار مــجـرد
لعبة مجان ألن انت في لعب مجان
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 تـلـقت (الـزمـان) مـنـاشـدة من مـجـمـوعـة
من مــــوظـــفـي وزارة الـــثــــقــــافـــة قــــالـــوا
ــقــر الــعـام فــيــهــا(نـحـن مــوظــفــ في ا
ــنـســبـ إلى دائـرة لـوزارة الـثــقـافـة و ا
ــسـرح نـرجـو من اجلـهـات الـسـيـنـمـا وا
ــعـنــيــة في الــوزارة عــدم نــقل وتــوزيع ا
ـوظــفـ من مــقـر الــوزارة الـتي تــعـمل ا
ركـزي إلى دوائر أخرى تعمل بالنظام ا
بنظام التـمويل الذاتي)  مـتسائل (هل
ـــوظــفـــ من الـــنــظــام يــجـــوز حتــويل ا
ــركـــزي إلـى الــتـــمـــويل الـــذاتي  واقل ا
واحد لديه خـدمه اكثـر من خمسـة عشر
عاما فضال عن كونهم من خريجي كلية
ـرئية الفنـون اجلمـيلـة قسم السـمعـية وا
فـرع االذاعـة والـتـلــفـزيـون وكـلـيـة
اإلعالم ومــعــهــد الــفــنـون
وبــــيــــنــــهـم مــــخــــرجــــون
ومـصـورون ومـهـنـدسـون
ومذيـعـات?) متـمـن حال

شكلتهم. 

ــســـرح فــارغـــا لــقــد مـــثــلت ا
اجــســادهم قــطــعــا اســاســيــة
لـــديــكــور الـــعــمـل وتــركــيـــبــته
تــتـــحـــول الى ابـــواب وكــراسي
ستـشار ويجعل وساللم يعلـقها ا

منهـا سريرا يـستلـقي عليه او جدارا
ـسـرحـيـة من تـاليف عـالـيـا). وا

عـبــد الـنـبي الـزيـدي
اخـــــــــــــــــراج
حسـام عبد
الـــــــكـــــــر

تــــــمـــــثــــــيل
مــحـمــد عـبـد
الـسـتار  –عـبد

اجلبـار عبـد الوهاب
–مــــرتــــضـى عــــدنــــان  –

ضـرغـام سـرمـد  –عـبـاس عـبـد
السادة  –منير شاكر  –محمد خلف

ازهـر عـذاب واشـراف –مـؤيـد كـر  –
هالة حسن.

يـــديــرهــا حـــاكم مـــجــنــون) وتـــضــيف
(مااكـثر االسـئلـة التي تـقفـز الى الذهن
سـرحي الـذي الهـوية في هـذا الـعمـل ا
له تقع احـداثه في زمن وعـلى ارض ما
 الشخـاص الفكـر والماضي والحـاضر
كن والمستـقبل لهم وهـو نص كوني 
عـــرضه في كـل مــكـــان وزمـــان وكـــانت
الــفــصــحى هي لــغــة احلــوار وصــورة
ارادهــا الــكــاتب مــوغـلــة بــالــســخــريـة
والعـبث فحـرب اجملانـ بال هدف وان
كـان جملرد الـبحث عن رفـاة لـدفنـها في
نـصب اجلنـدي اجملهـول  وفي الـنهـاية
اليـعـثـرون عـلـى جـثـة اجلـنـدي فـيـشـير
ـــســتــشـــار االبــلـه بــدفن جـــثــة الحــد ا
اجلــنــود االعــداء كي يــســتـطــيع تالوة
الـبــيــانــات واتـخــاذ الــقــرارات وقـامت
ـسرح خـالـية ـسـرحيـة عـلى خـشبـة ا ا
ــثــلـ لم من الــديـكــور مع ثــمــانـبــة 
ـسـرح عـلى امتـداد اكـثر من يـغادروا ا
ســاعــة حـيث اخــتــار اخملـرج ان يــتـرك
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ــغــتـــرب تــلــقى امـــنــيــات زمالئه االعالمي الــعـــراقي ا
بالـشفاء العاجل والصحة الدائمة بعد خضوعه لعملية

قسطرة في القلب في احد مستشفيات كندا.
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رئــيس جـمــعــيـة الــتـشــكــيـلــيـ
الــعـــراقــيــ  اعــلـن اســتــعــداد
اجلـــــمـــــعـــــيـــــة القـــــامــــــــــــــــة
مــعــرضــهــا الــســنـوي لــلــنــحت
الـعراقي  2019 والـذي سيفتتح
في احلـــادي والــثـالثــ من اب

قر اجلمعية. اجلاري 
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الـتــشـكــيــلـيــة االردنـيــة افـتــتـحت فـي اخلـامس من اب
ـعــنـون (كالم قــلب ) ويـضم 19 اجلــاري مـعــرضـهــا ا
عـرض خالل شهر لوحـة بأحـجام مخـتلـفة ويـستمـر ا

آب اجلاري في (بلو فيك) بعبدون.
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ـطـربـة الـسـوريـة طـرحت أغـنـيـة جـديـدة عـلى قـنـاتـهـا ا
بـعنـوان (نـكتـة بايـخة) كـما وقـع (يوتـيوب) الرسـميـة 
طــرحت ألـبــومـهـا اجلــديـد (في قــربك) الـذي يـضم 10

أغاني أبرزها (بنت أكابر) و(مبقاش سر).
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ـلـتـقى االذاعي ـصـور الــتـلـفـزيــوني الـعـراقي نـعــاه ا ا
وت اثر نـوبة قلـبية حادة  والتـلفزيـوني بعد ان غيـبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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الـكاتب الـعُـماني صـدرت له حـديثـا عن (اآلن نـاشرون
ومـوزعــون) روايـة من اخلــيـال الـعــلـمي بـعــنـوان (ثـقب

ماريانا االسود) تقع في  18 فصال.
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مسـتشار الـتنميـة البشـرية العـراقي حاضر في ورشة
(تـقــديــر الــذات) الــتي نــظـمــهــا مــركــز تــدريب األزيـاء

والعروض في الدار العراقية لألزياء.
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الــقــاصــة االردنـيــة ضــيـفــهــا الــسـبـت احتـاد الــكــتـاب
واألدبـاء االردنــيـ بــأمـسـيــة اقـيـمت في مــقـر االحتـاد

هندس سعيد الهودلي. قـدمـها ا
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هناك اغان عراقية تخفي وراء كلـماتها معان سياسية مثل
اغنية (جلجل عليه الرمان) تقول كلماتها:

جلجل عليه الرمان .. نومي فزعلي
هذا احللو ما اريده ...ودوني لهلي

ـعـنى الـسـيـاسي في مـحـاولـة لـفـهم هـذه االغـنـيـة وجـدنـا ا
اخلفـي في كلـمـاتـهـا وكـمـا هو واضح مـن الفـتـرة الـزمـنـية
لظـهور وانتـشار هـذه االغنـية إشـارة إلى الدولـة العـثمـانية
الـتي خـيمـت علـى العـراقـيـ قـرونـا عـدة واخـتـار الـشـاعر
الــرمــان لـــلــونه الـــذي يــطــابـق طــرابــيش وأغـــطــيــة رؤؤس
الـــــسـالطـــــ والـــــوالة و(نـــــومـي فـــــزع لـي) إشـــــارة إلى
االستـعـمـار الـبـريـطاني الـذين زعـمـوا أنـهم جـاؤوا لـغرض
حترير الـعراقـي من الـعثـمانيـ ولكـنهم أعـلنـوا احتاللهم

للعراق.
الشـاعر شـبه الـبريـطانـيـ بـ(النـومي) لبـشـرتهم الـبيـضاء

ائـلة لالصـفـرار ثم يعـود بـالقـول (هذا ا
احلــــلــــو مــــا اريــــده...ودونـي لــــهــــلي)
ويقصد بذلك مـا يفيدنا غـير أهلنا من
العراقـي الن تـبديل احـتالل باحتالل

هو من سيئ إلى أكثر سوءا.
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مـسـلـسـلهـا اجلـديـد  بال دلـيل بـعد
ـدة أســبــوعـ ســافـرت غــيـابــهــا 
فيهما الى أمريكا ومكثت هناك ما
يــقـرب من أسـبـوع وبـعـدهـا قـضت
اجازة عـيـد األضحى والـتي حصل
ـســلــسل عـلى فــيـهــا فــريق عـمـل ا
ــســلــسل اجــازة اســبــوع كـــامل. ا
بـطـولـة درة خـالــد سـلـيم نـيـكـوال
مــــعـــوض حـــازم ســـمـــيـــر اسالم
جـمـال عمـر الـشنـاوي جـمال عـبد
الـــنــــاصــــر أشــــرف زكي أنــــعـــام
اجلــريــتــلي أحــمــد كــرارة ديــانــا
هـشـام شيـرين عـرفـة مهـا نـصار
مــحــمــد لـــطــفي شـــاهــ وهــاجــر
الــشــرنــوبـي قــصــة وســـيــنــاريــو
وحــوار إجني عالء وإخـراج مــنـال
سلسل الصيفي. وتعتمد أحداث ا
ـة قتل اذ ان درة جتسد على جر
شــخــصــيــة حــبــيــبــة  عــازفــة آلــة
الـهارب مـتزوجـة من الفـنان خـالد
سـلـيم وشـقـيـقـهـا عـمـر الـشـنـاوي
ويعمل طبيب وتـدخل بطلة العمل
في قصة حب مـع مهنـدس الديكور
اسالم جــمــال وتــنــقــلب األحــداث

رأساً على عقب.

ـطـربة { أبها  –وكـاالت - احيت ا
اإلمــــاراتــــيـــة أحـالم أولى حــــفالت
مـوسم الـسـودة الـتي  تـنـظـيـمـها
عـلى مـسـرح طالل مـداح في مـديـنة
ملكة العربية السعودية أبها في ا
وتــــواجــــد إلى جــــانب الــــنـــجــــمـــة
ـــســرح فــرقــة اخلـــلــيــجــيـــة عــلى ا
مـوســيـقـيـة مـكـونـة من  100عازف
ـايسترو أميـر عبد اجمليد. بقيادة ا
وحــظـيت أحالم بــتـفـاعل كــبـيـر من
قــبل اجلـمــهـور حــيث قـدمت خالل

احلفل مـجمـوعة من
ــمــيـزة أغــانــيــهــا ا
مثل راضي بحبك و
والله احـتاجك أنا و
تغـير الـوقت و تدري
لـــــيـش أزعل عــــــلـــــيك
وقـــامت بــتــقــد فــقــرة
رقص عــــلى الـــطــــريـــقـــة
اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة من خالل
مــشـاركـتـهـا لــفـرقـة تـراثـيـة
ـسرح. يـشار جنـوبيـة على ا
إلى أن أحالم تـــمـــر بـــفـــتــرة
عـــصــيـــبـــة بــســـبب احلـــالــة
رضيـة احلرجة لـصديقـتها ا
اإلعالمــيــة فــجــر الــســعــيـد
حــيـث ظــلـت إلى جـــانــبـــهــا
ــاضـــيــة طــوال الـــفــتـــرة ا
وحـــتى قــبل قـــدومــهــا إلى
حفلها في موسم السودة
وجهت لهـا كلمـات مؤثرة
عبرت فيهـا عن افتقادها
لــهـــا ألنــهــا دائـــمًــا مــا
تكـون  إلى جـانبـها في
احلــــــــــــفـالت الــــــــــــتـي

حتييها.

تـتــعـرف عــلى شـخص من الــطـرف اآلخـر ويــهـتف له
قلبك وتسعى إلى لفت انتباهه. 
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 . كـلمـة من احلبـيب جترح مـشاعـرك وتضـايقك كـثيراً
صارحه بحقيقة مشاعرك. 
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كن حكـيماً خالل اسـتمـاعك آلراء اآلخرين وثق بـأنها
مفيدة ولصاحلك.
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تـختـلط األمور عـلـيك في هذه الـفتـرة وتشـكّل لك أزمة
تعجز عن إيجاد احللول لها.
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ال تدخل في أيـة مـخـاطرات مـالـية ال تـعـرف نـتائـجـها
قبلة.  وتوخَّ احلذر في خطواتك ا
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ابقَ مـتـيـقـظــاً وحـذراً تـكـون عـرضــة لـلـمـؤامـرات من
الزمالء الذي يضمرون لك الشر. 
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الـغيـرة أساس اضطـراباتك الـعاطفـية امـنح احلبيب 
الفرصة ليبرهن عن حبه.
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ينصب لـك أحد األشخـاص فخاً بـسبب غـيرته يؤدي 
إلى تدمير عالقتك باحلبيب. 
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امنح الـعـائلـة وقتـاً كـافيـاً ألنهـا حتـتاج إلى حـضورك
متع إلى جانبها. الفاعل وا
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تـنــزعج من مـزاح األصــدقـاء مـعك وتـفــضّل أن تـبـقى
وحيداً وبعيداً عن الضجة.
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الـوقـت مـنــاسب لــدعم أعــمــالك واالرتــقـاء بــهــا نــحـو
شاريع جديدة. األفضل واالنطالق 
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اسـتـمع إلى نـصـائح الـزمالء الـذين يـتمـتـعـون بـخـبرة
. أكبر منك قد يفيدونك كثيراً

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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لبنان
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مثلة اللبنانية سيرين عبد هنأت ا
ـة الــنــور زمـيــلــتـهــا الــسـوريــة د
قـندلـفت علـى بطـولة اجلـزء الرابع
من مـسـلـسل الـهـيـبـة.وكـتـبت عـبـد
الـنـور عـبـر حـسـابـهـا عـلى تـويـتـر
لــقــنــدلــفت (الــله يــوفــقك حــبـيــبي
الــهـيــبـة) لــتـرد عــلـيــهـا االخــيـرة :
(حبيبة القلب شكراً كتير) بحسب
مـجـلـة (نـورت).وكـانت قـنـدلـفـت قد
أعـربت في تـصريح عـن سعـادتـها
شـاركة في مـسلـسل (الهـيبة) في ا
وأشــارت إلـى أن الـكــاتب لـم يـنــتهِ

( كانـدلر) عبـر تطـبيق (انسـتغرام
عن قائـمة أجمل وأوسم  100وجه
في العـالم ليـبدأ التـصويت علـيها
من قـــــبل اجلـــــمــــهـــــور.  وجــــاءت
ياسم صبـري ضمن قائمة أجمل
وأوسم  100وجه في العـالم التي
تـــخـــتـــارهـــا مــــســـابـــقـــة (تي سي
كـــانـــدلـــر) لـــتــكـــون صـــبـــري هي

صرية الوحيدة. العربية وا
ـمـثـلـة من جـهـة أخـرى تـعــرضت ا
ـصـريـة فــيـفي عـبـده والـراقـصــة ا
ألزمـــة صـــحـــيـــة مــفـــاجـــئـــة بـــعــد
اصـابـتـهـا بـالـتـسـمم حـيث دخـلت

مـن الـكــتــابــة بــعــد والتــســتـطــيع
احلـديث عن طــبـيـعــة الـشـخــصـيـة
ودورهــا في الـعـمل مــؤكـدة (أنـهـا
خـالل وقت قــــــريـب ســـــتــــــكــــــشف
تــفــاصـــيل دورهــا). ولــعــبت عــبــد
ـوسم الــثـالث من الـنــور بـطـولــة ا
مـسلـسل (الهـيـبة) الى جـانب بطل
العمل االساسي (تـيم حسن) فيما
لــعـبت كل من نـاديـن نـسـيب جنـيم
ونــيــكــول ســابــا بــطــولــة االجــزاء

السابقة.
عـلى صــعـيــد آخـر أعـلـن احلـسـاب
ــــســــابــــقــــة (تي سي الــــرســــمي 

ستـشفى واضطرت إللـغاء جميع ا
ــقـبـلــة.وبـعــد الـكـشف حـفـالتـهـا ا
الطبي اتضح أنّ عبده تعاني من
نــزلــة مــعــويــة حــادة وأكــد لــهـا
ـعالج (أنّ السبب هو الطبيب ا
تــنـاولـهــا إحـدى األكالت غـيـر
ــصــدر)بــحــسب مــعــروفـــة ا
مــــــــوقع دنـــــــيــــــــا الـــــــوطن.
ـعالج ونـصـحـهـا طبـيـبـهـا ا
بــالـــراحــة أليــام عـــدة لــعــدم
تــطــور حـالــتــهــا وأوصــاهـا
بــــاالبـــتــــعـــاد عـن األطـــعــــمـــة

اجلاهزة خالل هذه الفترة .  سيرين عبد النورياسم صبري

أحالم 
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عـن بـديل لـيـحل مــكـانه).وقـال(لـكل
ي اجلماهير الـلي بتسأل عن تقد
لـلـمـوسم الـثالث لـڤـويس كـيـدز انا
ـوسم الـثالث إعـتـذرت عن تـقـد ا
من بـرنـامج ڤـويس كـيـدز ألسـبابي
اخلـاصـه .... هـتـوحـشـوني جـدا.و
ـــواهب يـــارب الــــتــــوفـــيـق لـــكـل ا
اجلــمــيــلــة ومـن كل قــلــبي أتــمــنى
الــــتـــوفـــيق إلدارة الــــبـــرنـــامج في

إختيار بديل لي مناسب شكراً).
ــمـثــلـة عــلى صـعــيـد آخــر عـادت ا
الـتــونـسـيـة درة السـتــئـنـاف االحـد
ـاضي لــتـصـويــر مـشــاهـدهـا في ا
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ــصـري تــامـر ـمــثل ا نـشــر ا
حــــــســـــــني عـــــــلى إحــــــدى
صـــفـــحـــاتـه عـــلى مـــواقع
الــتــواصل اإلجــتــمـاعي
صـــــورة لـه في إحـــــدى
حــــلــــقـــــات بــــرنــــامج
ـواهب لألطـفـال (ذا ا
فويس كدز) وأرفقها
بـتعـليق يـعتـذر فيه
ـــــشــــاركــــة في عن ا
جلــــنـــة الـــتـــحـــكـــيم
اخلاصـة بالـبرنامج
مــوضــحــاً (أن ســبب
إنــســحــابه شــخــصي
وخـاص). كـمـا وتـمنى
واهب (التوفيق لكل ا
وإلدارة الــــبـــرنـــامج في
الـــــبـــــحث

درة 

تامر حسني


