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مـثلة منـة شلبي من الـشائعات سـخرت ا
الـــــتـي انـــــتـــــشـــــرت مـــــؤخـــــرًا وزعـــــمت
إســـتــعــدادهــا لـــلــزواج من شــاب خــارج
الــوسط الــفــنـي  وقـالـت بــتــغـريــدة عــلى
صــفـحـتـهـا (كل دي اشـاعـات وألف ألف
مـــبــروك). يـــشــار الى ان شـــائــعــة زواج
شــلـبي الحـقــتـهـا مــراراً وربـطـتــهـا عـلى
الـتـوالي باخملـرج خـالد يـوسف واخملرج
مـــانــــدو الـــعـــدل واخملـــرج أحـــمـــد عـــز.
وبــادرت شـــلــبي بــنــفـي الــشــائــعــة الــتي
ربــطت بــيـنــهـا وبــ زمـيــلـهــا في بـطــولـة
مثل إياد نصار مـسلسل حارة اليهود ا
وأكــدت (أن زوجـة إيــاد من صــديـقــاتـهـا
ــقـربـات). وخــاضت شـلـبي مــنـافـسـات ا
ــنــصـرم  عــبـر مــوسم عــيـد األضــحى  ا
فـيلم خيـال مآتة مع أحـمد حلـمي وخالد
الــصـاوي ولـطـفي لـبــيب. وبـدأت مـنـة فى
دراسـة عـدد من الـسـيـنـاريـوهـات لـلـعودة
إلى الـدراما الرمـضانيـة بعد فـترة غياب
ولـكنها لم تستقـر على اي سيناريو حتى
األن وإن كـــانت تــعــاقــدت بـــشــكل شــبه
ه في ــقــرر تـقــد رســمي عــلى الــعــمل ا
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مثل السوري رشيد عساف ?قبوله أكد ا
ــطــران أخـــيــراً جتـــســيـــد شــخـــصــيـــة ا
كــابـوتـشي بــعـد مـفـاوضــات سـريـعـة مع
ـنـتجـة وتـوصلـهـما إلى اتـفاق الـشـركة ا
. ويستـعد عسـاف أيضاً يـرضي الطرفـ
لــبـطــولــة عـمل بــدوي صـقــار وسـيــصـور
الــعـمالن بــالـتــنـسـيـق بـيـنــهـمــا من حـيث
ـــطـــران في الــــوقت حـــيث يــــقـــدم دور ا
مـرحلـة الرجولـة وعنـدما يكـبر في السنّ
مـثل الشاب بالل مـارتيني بـينـما يظـهر ا

وقع الفن. رحلة الشباب وفقا 
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الـكاتب الـعراقي صـدر له عن شـركة الـعارف لالعـمال
ضـمن سـلـسـلة مـسـيـرة عطـاء كـتـاب بعـنـوان (الـعالمة
السـيـد محـمـد بحـر الـعلـوم - حكـايـة وطن). ويقـــــــع

في  190صفحة من القطع الكبير.
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ـصـرية تـنـتـظـر عرض ـمثـلـة ا ا
ـلـكــة ابـلـيس) في مـسـلــسل (
ــقـــبل شـــهـــر تـــشــريـن األول ا
حـيث  االنــتـهــاء من تـصــويـر
اخـر مشـاهـده بـعـد عيـد الـفـطر

اضي. ا
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ـي والناقد العراقي الـراحل تسلمت دار الكتب االكاد
والـوثـائق من عـائـلـته مـقـتـنـيـاته الـتي تـضم أكـثر من 5
آالف كـتــاب يـضــاف لـهـا مــكـتــبه الـشــخـصي ورفـوف

مكتبته.
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مـفــتش آثـار بـابل رحب بــرئـيس بـعــثـة جـامــعـة فـيـنس
ـرافق لـه خالل زيـارته مـديــنـة بـابل ـيـة والــوفـد ا الـعــا

اضية. اآلثرية ومدينة بورسيبا اجلمعة ا
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الــشــاعـــر االردني شــارك مع عــدد مـن الــشــعــراء في
االمسـيـة الـتي اقـامهـا الـسـبت احتاد الـكـتـاب واألدباء

ناسبة رأس السنة الهجرية. االردني 
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الشـاعر العـراقي صدر له ضمن سـلسلـة (شعر) لدار
الشـؤون الثقافيـة العامة كـتاب يضم أعمـاله ومجاميعه
ويـقع في 280 صـفـحـة من الـقـطع الـشـعـريـة الـكامـلـة 

توسط صممَ غالفه رائد مهدي. ا
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طـرب في طـرب الـلبـناني شـارك مع مـجمـوعـة من ا ا
فعاليات معرض دمشق الدولي.
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الـتــدريـسي في جــامـعـة فــيالدلـفــيـا االردنــيـة ضــيـفـته
ـشـروع اجلـمــعـيـة الــفـلــسـفــيـة فـي مـحــاضـرة حــول ا

الفكري لطيب تيزيني.
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ـسـرح تـتـواصل عـلى قــاعـة مـنـتـدى ا
ببغداد االستعـدادات لتقد مسرحية
ازهـار تـالــيف جـمـيـل الـرجـا واخـراج
حـس جـويـر وبطـولة الـفـنانـة ازهار
الــعـسـلي  والـعـرض هـو مـونـودرامـا
لــشـخــصــيـة واحــدة  وعن تــفــاصـيل
ـــســـرحــــيـــة قـــال اخملـــرج  ( فـــكـــرة ا
سرحية تروي شخصية فتاة تعاني ا
ويالت احلـروب الــتي عـاشـهـا الـوطن
مـن خالل ثـــيـــمـــة او مـــفـــردة احلــرب
مثـلة مـعاناتـها بعـد ان فقدت تسـرد ا
اهــلــهـا وبــالـتــالي تــصــاب بـالــوحـدة
واخليـبة وتـنتـظرامال يـعيـد لها دورة
احلــيـاة من جــديـد من خـالل احلـبـيب
الــغــائب تــبــدا الـــفــتــاة تــتــحــدث عن
ذكريـاتها ومعـاناتها الـنفسـية لترسل
لنا ايـقاع احلروب وويالتـها النـفسية
ونـدرامية الـنسـائية فـهي عبارة عن ا

مـعـزوفـة حـرب المــراة غـاب عـنـهـا كل
شيء احلب واالمل وبـالـتـالي تـبـحث
عن هــذه االشـيــاء الــغــائـبــة من خالل
مــــخــــاطــــبــــة ودعــــوة احلــــبــــيب الى
احضانـها وهو الـوطن وهذا ماحتقق
ـســرحـيـة ) ـشــهـد االخــيـر مـن ا في ا
ـمــثـلـة ازهـار .واكــد اخملـرج (قـدرات ا
العـسـلي من خالل صوتـها الـعذب في
بـــعض مـــشــــاهـــد الـــعـــمل من غـــنـــاء
ومــــوروث شـــعــــبي الـــذي يــــصب في
سرحية بشكل خدمة العمل وخطاب ا
ـوســيـقى ـتــمـثل بــاالضــاءة وا عــام ا
والــتــمــثـيـل لــلــوصــول الى الــتــاثــيـر
ـسرحية طلـوب للمشـاهد وجتربة ا ا
ـة كـونــهـا تـنــبع من الـواقع الـذي مـؤ
نعيشه ومن خالل مشـاكلنا التي تزاد
يـــومــا بــعــد يــوم). وقـــالت الــعــســلي
(مــسـيــرة طـويــلـة ونــحن نــعـاني الى
يومـنا هـذا وفقدنـا االحسـاس باالمان

سرحي التجريبي وسم ا االحتفاء با
اجلديد و أعادة تأهـيل مبناه التراثي
.احلــفل الــذي بــدأ بــالــوقــوف حــدادا
لــرحـيـل االمـ الــعــام الحتــاد االدبـاء
والكـتاب العراقـي ابراهـيم اخلياط..
اكــتظ بــاجلــمــهــور .وقــال مــديــر عـام
سـرح احمد حسن دائرة السـينما و ا
مـوسى  في كلـمـة له : (اتقـدم بـالشـكر
جلميع االدارات السابقة سواء لدائرة
ـسرح ـنـتدى ا ـسرح أم  الـسيـنـما وا
التجريبي على اجلهود التي بذلوها..
ـسـرحي ــوسم ا و الـيـوم نـحــتـفي بـا
ـسـرح بـعـد مـرحـلة ـنـتـدى ا اجلـديـد 
الــتـاهــيل والـصــيـانــة بـإدارة الــفـنـان
الـشــاب مـحـمــد بـدر و نــحن داعـمـون
لـلـطـاقـات الـشــابـة و حـريـصـون عـلى
استـمرار اجنـازاتهم و إبـداعهم النهم
ـسرح الـعراقي ـومة ا االساس في د
.. ).ثم قـدم عريـفـا احلفل أولى فـقرات

واالب مجبـر على الرحـيل وهناك طفل
في الـطـريق االم تـرفض الـرحيـل لكي
يــعـيش ابــنــهـا وسط اجــواء عــائـلــيـة
ـطار بـحـيث اصـبـحت الـوالدة داخل ا
والـــصـــرخـــات تـــزداد اثـــنـــاء الــوالدة
ــســـرحــيــة قــال ــســتــمـــرة ) .وعن ا ا
ــســرحــيــة ــؤلـف جــمــيل الــرجــا ( ا ا
ــــفــــقــــود وهي تــــبــــحـث عن الــــشـئ ا
مسـؤوليـة البـحث عن االنسـانية وهي
فاهيم التي صرخة مدوية بـوجه كل ا
تـؤدي الى حتـطـيـم االنـسـانـيـة وابادة
سرحـية تنـاقش احلياة الشـعوب  وا
الــيــومــيــة وتــتــحــدث عن الــهم وااللم
االنساني وتناقـش احلوادث االيومية
بـشـفرات فـنـيـة وحتاكي كل ام حـزيـنة
ثـقف الـذين اندثروا جراء وحتاكي ا

احلروب).
ــــســـرح الى ذلـك ضــــيف مــــنــــتــــدى ا
ـاضي فـعالـيات الـتـجريـبي االربـعاء ا

االحـتــفـاء وهي مـعــزوفـات مـوســيـقـة
لــلـعــازفـ الــفــنـانــ يـوسف عــبـاس
ووسـام بـربن .. حـيث افـتـتـحـا احلفل
ــعــزوفـة رحــيـل الـتـي قـدمـت اهـداء
لــلــراحل ابــراهــيـم اخلــيــاط تــلــتــهــا
مــــعــــزوفــــة شــــوق و حـــــاســــبــــيــــنك
ومـــــعــــزوفـــــات اخــــرى مـن الــــتــــراث
الـبـغـدادي و تـراث خـشـابـة الـبـصـرة
ــوســـيــقـــيــة ـــعــزوفـــات ا وانـــتــهت ا
قطوعة موسيقية خصصت لشهداء
ســبــايــكــر.وقــبل الــدخــول الـى بــاحـة

سرحي  شـاهدة العرض ا نتدى  ا
تــقــد درعــ لــلــعــازفــ الــبــارعــ
وشهادات تقدير للمشارك في أحياء
ـشـاهـدة احلـفـل. ثم تـوجه اجلـمـهـور 
( سرحي الـعربي (ادرنيال العرض ا
نص وأداء و إخـراج الفـنـانة األردنـية
هـا  بدرع أسـماء مـصـطفى و تـكـر

اإلبداع.
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تــلــقى الــفــنــان الــرائـد ســامـي عــبـد
احلــمـــيـــد امــنـــيـــات االوســـــــــــــاط
الفـنـيـة واالعالمـيـة بالـشـفـاء الـعاجل
بــعــد تــعــرضـة الزمــة صــحــيـــــة في
الكلى ارقدته فراش الـعافية في احد

مستشفيات بغداد.
وقــــــــــام الـــعــــديـــد من الــــفـــنـــانـــ
بــزيــارته لالطــمــئــنــان عــلى صــحــته
يــتــقــدمــهم نـــقــيب الــفــنــانــ جــبــار

جـودي.
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ــتــغــيــرة يــبــدو أن هـدفـك خـارج بـســبب الــظــروف ا
السيطرة من جديد.
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ـا يــسـاعـد عـلى  أنت عـلى وفــاق تـام مع مـحــيـطك 
الوصول إلى النجاح.
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 ال يـجب أن ينـتابك الـيأس  ابدأ بـإعادة الـتفـكير في
وقف بتمعن.  ا
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 انتـفع الـتـناغم في تـقـوية عالقـاتك والـروابط الـقائـمة
بينك وب اآلخرين .
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ـكــنك جـعل اخلــسـارة في أضــيق احلـدود بــاتـخـاذ
ناسبة. اإلجراءات ا

¡«“u'«

تـمر بـأوقات عـصيبـة  واالخبـارغيـر مبـشرة واألحوال
ليست لصاحلك.
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األشـخــاص في مـحـيط الـعـمـل يـتـعـامـلــون بـإيـجـابـيـة
خاصة معك فانتفع من ذلك.
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تـشعر بـالتجـديد  خاصـة عندمـا تكتـسب وتستـشعر
اإلشارات اإليجابية من محيطك. 
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شاكل الصـعبة وبالتالي االقتراب تستطـيع مواجهة ا
أكثر من هدفك.

bÝô«

علـيك اآلن الـبـدء في مشـروعـات معـتـمدًا عـلى خـيالك
وإبداعك الشخصي. 
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 تـعـاونك مع الشـريك يـسـاعدك في الـوقـوف بـصالبة
أمام أصعب التحديات.
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بفـضل ثـقـتك بـالنـفس  بـإمـكانك الـيـوم أكـثر من ذي
قبل أن تساعد اآلخرين.

 u(«
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اكـــــتب مــــرادف ومـــــعــــاني
الــكـــلــمـــات عــكـس عــقــارب
الــــســـاعـــة حــــول الـــدائـــرة
طلوب ركزية تقرأ اللكة ا ا

معرفتها:
(مـن انـــــواع الـــــطـــــيــــور 6

حروف):
 1-زيادات في الراتب

 2-انابيب
3-عكس اليمنى

4-سوق جتاري دمشقي
قد

5-الفجور
ارسها رياضيا -6

غنية األمريكية جينيفر {لوس اجنلس  –وكاالت - وقعت ا
لوبيز وخطيبها العب البيسبول السابق أليكس رودريغيز بورطة
كبيرة بعد أن تقدم رجالً يدعى ليانيغ بيريرا بشكوى ضدّهما
يدعي من خاللها بأنهما دهساه بسيارتهما ذات الدفع الرباعي
في لوس أجنلوس وذلك بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل
زعوم في تشرين البريطانية. وبحسب الصحيفة وقع احلادث ا
اضي في أحد األزقة خلف مطعم يقع قبالة شارع األول ا
ميلروز في غرب هوليوود. وأكد بيريرا أنه أصيب بجروح

خطيرة وأن النجمة وخطيبها أو حتى السائق لم يخرجوا للتأكد
دة  10ثوانٍ من سالمته وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي 
ضي قدمًا ببطء للخروج من الزقاق. وأشار إلى أن تقريبًا قبل ا
أحد من الثنائي لم يكونا خلف مقود القيادة لكنهما فشال في
توجيه التعليمات لفريق األمن التابع لهما لتوخي احلذر عند
طعم الذي كانا فيه ويطالب باحلصول على خروجهما من ا

ال لتغطية النفقات الطبية باإلضافة إلى تعويض عن األضرار. ا
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هن التـمثيـلية.وفازت إنتـاج نقابـة ا
ـثـلـة في دور أول بـجـائــزة أفـضل 
ربـاب طـارق عن عـرض أيـام صـفراء
مناصفة مع جيهان رجب عن عرض
طــقــوس اإلشـارات والــتــحـوالت من
إنــتــاج الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الـثـقـافــة. ومـنـحت جلـنــة الـتـحـكـيم
جـائـزتــهـا اخلـاصــة لـعـرض ســيـمـا
مصر من إخراج خـالد جالل وإنتاج
صنـدوق التـنميـة الثـقافيـة وجائزة
ـعادي ـا في ا الـتـمـيـز لـعـرض جـر
من إخـــراج أشـــرف عـــبـــد الـــبـــاقي.
ـهـرجان 67 وتـنـافس علـى جوائـز ا
عرضا مسرحيا على مدى أسبوع
ضـــمن ثالث مـــســـابـــقـــات في دورة
ـمثل واخملـرج الراحل حمـلت اسم ا
كـــرم مـــطـــاوع.وأقــــيم حـــفل خـــتـــام
سـرح الـكبـيـر بدار ـهرجـان عـلى ا ا
ـــصــريــة وأحـــيــاه كــورال األوبــرا ا
أطـــفـــال أوبـــرا الـــقــاهـــرة بـــقـــيــادة
ايـستـرو مصطـفى محـمود.وكانت ا
مـفـاجـأة احلـفل الـفـنـانـة صـفـاء أبـو
الــســعــود الــتي شــاركت في تــوزيع
ـسـرح اجلــوائـز كـمـا صــعـدت إلى ا
لـتـشـارك كورال األطـفـال أداء أغـنـية
في الـكتب قـريـنا الـتي قـدمتـها ألول

مرة قبل أكثر من  25عاما.

ثلة دور صفراء.أما جائـزة أفضل 
ثـان نسـاء فقـد حصـلت عـليـها نـهاد
فـتـحي عن عـرض أوبـرا بـنت عـربي
مــنـــاصــفــة مع مــارتـــيــنــا عــادل عن
دورهـــــــــا فـي عــــــــرض الـــــــــطــــــــوق
ثل واألسورة.وفاز بجائزة أفضل 
فـي دور أول رامي الـــطـــمــبـــاري عن
عــرض أيــام صــفــراء مـنــاصــفــة مع
أحمد الرافعي عن عرض الرهان من

مناصـفة مع أميـرة صابر عن عرض
أوبــرا بــنت عـــربي وفــاز بــجــائــزة
أفـضل إضــاءة مـحـمـد عـبـد احملـسن
عن عرض أيـام صـفراء مـناصـفة مع
إبـــــــراهــــــيـم الـــــــفــــــرن عـن عــــــرض
الـبؤسـاء.وذهبـت جائـزة أفضل دور
ثــان رجـــال إلـى حــا اجلـــيـــار عن
عرض سـلـطان احلـرافيش مـناصـفة
مع عـــابــد عـــنـــاني عن عـــرض أيــام

ـة بدير سرح احلـديث.وفازت كر ا
بـجـائـزة أفـضل تـصـمـيم حـركي عن
عرض حدث في بالد الـسعادة فـيما
ذهـبت جـائـزة أفـضل مـوسيـقى إلى
جـــمـــال رشـــاد عن عـــرض الـــطـــوق
واألسـورة منـاصفـة مع بـاهر جـمال
عن عــــرض أيــــام صــــفــــراء.وفـــازت
بـجائـزة أفضل تـصـميم أزيـاء مروة
عــودة عن عــرض تـــســجــيل دخــول
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 حصدت مسرحية

أيـــام صـــفــراء من
إنــــتـــــاج مــــركــــز
الهنـاجر للـفنون
أبــــرز جـــــوائــــز
ــــــهــــــرجــــــان ا
الـــــــــــقــــــــــومـي
لـــــلـــــمـــــســــرح
ــــــصـــــري في ا
دورتـه الــثـــانـــيــة
عـشـرة الـتي أسـدل
الــــســـتـــار عــــلـــيـــهـــا
اجلــــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــة
سـرحية اضـية.تـتنـاول ا ا
قـضيـة االخـتالفـات األيدولـوجـية
وعـدم قـبــول اآلخـر من خالل قـصـة
زوج وزوجة وشقيق الزوجة الذين
يـنـتمي كل مـنـهم إلى اجتـاه فـكري
سرحـية بـجوائز مخـتلف.وفـازت ا
أفــضـل عـــرض مــســـرحي وأفـــضل
ديــكـور الــتي حــصل عــلــيــهــا فـادي
فـوكيه وأفـضل إخـراج الـتي حصل
عـــلـــيــهـــا أشـــرف ســـنــد.وفـي بــاقي
اجلـوائـز فـاز ولـيـد يـوسف بـجـائـزة
أفــضل تــألـيف مــســرحي عن عـرض
حــدث في بالد الـســعـادة مـن إنـتـاج
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مشهد من مسرحية (أيام صفراء)


