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قـدمت فــرقـة وطن الـعــراقـيـة لــلـفـنـون
ـسـرحـيـة وضـمن فـعـالـيـات احـتـفاء ا
مـديــريــة شــبــاب الــريــاضــة بــبــغـداد
ي لـلــشـبـاب الــرصـافـة بــالـيــوم الـعــا
 2019مـــســرحـــيــة (مـــجــانـــ بــزمن
الــبـــوبــجي) تــالــيف واخــراج مــهــنــد
الـــراشـــدي الـــذي قـــال لـ(الـــزمــان) ان
سـرحيـة تتنـاول مجـموعة مـجان (ا
دخـــلــوا عـــالم الــنـت من خالل لـــعــبــة
البـوبجي يـخاطبـون النـاس االصحاء
انــهـم هم اجملـــانــ ولـــيس االخــرون
وهـنـاك فـقـرة ذكـريـات حـقـيـقـيـة مـرت
ـايؤثـر على شـخصـية بـكل مجـنون 
اجملـــنـــون وهــنـــاك من فـــقـــد أبــاه في
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احـدى احلـروب ومن فـقـد اخـاه اثـنـاء
اطالق الـعـيـارات النـاريـة الـعشـوائـية
وهـنـاك من فـقد حـبـيـبته اثـنـاء حادث
سير فاصبح اجلميع مشبعاً بقصص
حقيقية عن االحداث التي مرت به من
خالل حياته اليومية فاصبح اجملنون
احلــقــيــقـي هــو من يــســـخــر مــنــهم )
واضــاف (كــان احــد اجملــانــ يــدخل
ـسـتـشـفى ويـخرج مـنـهـا دون رقـابة ا
وكان يقول الـعالم هم اجملان ولست
انا وخذ احلكمة من افواه اجملان ).
ـسـرحـيـة ودوره فـيـهـا حتـدث  وعـن ا
ـمثـل مصـطـفى محـمـد قائال ( دوري ا
هــو احـد اجملــانـ الــذي تـعـرض الى
مــاسـاة جــراء احلـروب الــتي مـرت به
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صريـة  حوريـة فرغلي  أن مـثلـة ا أعـلنت ا
ــصـري  خــالـد يــوسف أجـبــرهـا اخملـرج ا
عـلى تصوير مـشهد إغـراء لم يكن موجوداً
في الـسـينـاريـو بعـدمـا اسـتدرجـهـا وأصر
عـلى تـصـويـره وذلك ضـمن سـيـاق أحـداث
فـيــلم كـلــمـنـي شـكــرا) وأضـافت فــرغـلي:
(كـنت قلـيلـة اخلبـرة وقتـها وحـينـما عرض
شهـد وجدت أنه مقنع عـلي خالد يـوسف ا
أن تـــقــوم فــتـــاة بــخــلـع مالبــســـهــا إلغــراء
الـشباب من خالل اإلنـترنت وكـان منطـقيا
في سـيـاق أحـداث الـفـيـلم ولـكن كـما قـلت
إنــني ظــلـمت كــثــيـرا بــســبـبه فــيــمـا بــعـد).
وأعــــربت فــــرغـــلي (عـن انـــزعــــاجــــهـــا من
ـوضـوع ألنه تـسبب لـهـا في مـتـاعب على ا
ـستـوي الـفني واإلنـساني) حـيث قررت ا
ـاثـلة تـخلع بـعدهـا عـدم تصـوير مـشـاهد 
فـيها مالبسها بالشكل الذي أظهره الفيلم
وتـابعت (انها حاولت تغيـير نظرة اجلمهور
إلـيـهـا بعـد هـذه الـواقـعـة عـبـر تـأدية أدوار
مـغايرة في أعمال الحـقة لكنـها لم تستطع
شهد حتى اآلن). اخلروج من عباءة هذا ا

وزارة االثـــــــــقـــــــــافـــــــــة في
(فيسبوك).وقدمت  الدار
الــــعـــراقــــيــــة لالزيـــاء
بـــحـــفل الـــســـفـــارة
العراقية بِسيئول
أوبــــــــــــــــــــريــت
(مـيــزوبـوتـام
يـــــا) شــــمل
عـــــــــرضـــــــــا
لألزياء التي
تــــــــــمــــــــــثـل
حــــضــــارات

وادي
الــــــرافــــــدين
على تعـاقبها
ــــا يــــؤكـــد ان

الــزي ســفـــيــر شــعــبه
وانــعـكــاس حـضــارته ونـال

الـعـرض اسـتحـسـان اجلـمـهور من
اجلـــالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــكـــوريـــا
واجلــمــهـور الــكــوري .كــمــا قـدمت
فــرقــة (بــانــســوري) لــلــمــوســيــقى

الكورية اجلنوبية عروضا فنية.
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قــدمت فــرقــة الــبــصــرة الــوطــنــيـة
للفنـون الشعبيـة واخلشابة عرضا
تراثيا راقصا خالل  مشاركتها في
أحـيـاء كـرنـفـال سـفـارة الـعراق في
كــوريـــا اجلــنــوبـــيــة والـــذي عــقــد
ــنــاســبــة مــرور 30 عـــامــا عــلى
اســتــمـــرار الــعالقـــات الــعـــراقــيــة
الـكــوريـة مع وفـد الــدار الـعــراقـيـة

لألزياء.
وعـنــد عـودتــهـا مــؤخـرا الى ارض
الوطن اسـتقـبلهـا  مديـر عام دائرة
ـسـرح أحــمـد حـسن الـســيـنـمــا وا

سرح الوطني. موسى في ا
واسـتــمع الـوفــد إلى رسـالــة وزيـر
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة واآلثـــار
عـبداالمـيـر احلمـداني وتـوجيـهاته
عــلى لــسـان مــوسى  فــضال عــلى
الـوقــوف عـلى احــتـيــاجـات فــنـون
البـصرة لـضمـان استـمرار االجناز
الـثــقــافي والـفــني واحلــرص عـلى
ه إلـى الــعـــالم ـــومـــته وتـــقـــد د
بأسره بـأسم العراق وفقـا لصفحة

اخملـرج ان تـكـون مـوغـلـة بـالـسـخـرية
والعبث فحرب اجملان بال هدف وان
كـــــان جملـــــرد الـــــبـــــحث عـن الــــذات 
سرحية اقيـمت على خشبة مسرح وا
ـثل الطـليعـة بال ديكـور مع عشرة 
سرح على امتداد شباب لم يغادروا ا
سـاعـة حـيث اخـتـار اخملـرج ان يـكـون
سرح خاليا ومثلت اجسادهم قطعا ا
اسـاســيـة لـديـكــور الـعـمل وتــركـيـبـته
بــحـيث تـتـحــول االجـسـاد الى ابـواب
ــســرحــيـة وشــبــابــيك وكــراس وا
ـا نـعـيـشه االن ـوذج مــشـابه 
مع اخــتالف الـــشــخــصــيــات
واالحــداث لــكـن مــحــورهـا
االســــــــــاسـي احلـــــــــروب

ــسـرحــيـة تــتــحـدث عن مــجـمــوعـة وا
مجان في مصحة عقلية فقدوا االهل
واالبـنـاء واالصدقـاء وكل شـيئ جـميل

في هذه احلياة).
ـسـرحـيـة ايـضـا حتـدث الـنـاقـد وعن ا
مـــروان عـــادل قـــائال ( الـــنـص يـــقــول
لـلـمــشـاهـد انت مـجــنـون اذا اعـتـبـرت
النص لـعبة مـجان ومـااكثر االسـئلة
الــتـي تـــقــفـــز الى هـــذا الـــذهن بـــهــذا
ــســرحي الــذي الهــويــة له الــعــرض ا
وتـقع احـداثه في زمن وعـلى ارض مـا
الشــــخـــاص الفــــكــــر لــــهم والمــــاضي
والحـــاضــر والمـــســتـــقــبـل وهــو نص
ـــــكن عـــــرضه فـي كل زمــــان كـــــوني 
ومــــكـــان وصــــورة الــــعــــرض ارادهـــا

الـنــفــســـــــــيــة لــكن الــقـضــيــة تــبـقى
واحـــــدة وهـي الـــــبــــــحث عـن الـــــذات
ــســرحــيــة التــوجــد فــيــهــا بــدايــة وا
والنــهــايــة فــقط عــلـى الــدوام احلــالـة

متازمة).
و(مــجـــانــ فـي زمن الــبـــوبــجي) من
تـمـثـيل: مـصـطـفى مـحـمـد امـيـر عـبـد
الــزهـرة  حـسـ نــاظم سـجـاد كـاظم

النورس و علي فاضل.
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صـممـة فيـكتـوريا بـيكـهام االحد عـرضت ا
ـاضي مــجـمـوعــتـهـا لــربـيع صـيف 2020 ا
ـــوضـــة في ضـــمن فـــعـــالـــيـــات أســـبــوع ا
لـنـدن.وحـضـرت عـائـلـة فـيـكـتـوريـا لـدعـمـها
وجـلـست في الـصـفـوف األمـامـيـة ومـؤلـفـة
ـعتزل  ديفيد من زوجـها العب كرة القدم ا
بـيكهـام وإبنـائهم بـروكل الـبالغ من الـعمر
 20عـاماً وروميـو البالغ من الـعمر  17عـاماً

وكـروز الـبـالغ من الـعـمـر  17عـامـاً وهـاربـر
الـبالـغـة من العـمر  8سـنـوات.كمـا حـضرت
والـدة فيكتوريا جاكي آدمز ووالد فيكتوريا
أنـتـوني آدمـز وشـقـيـقـتـهـا لـويس. ومن بـ
احلـاضـرات فـي الـعـرض الــنـجــمـة هــيـلـ

ميرن ومقدمة البرامج مايا جاما.
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عـميـد كـلـيـة بـغداد لـلـعـلـوم االقـتصـاديـة اجلـامـعـة اعلن
ورئـيس جـمعـيـة االقـتصـاديـ العـراقـيـ عبـد احلـس
شـرف عـلى قسم الـدراسـات االقتـصـادية اليـاسـري وا
في بـيـت احلـكـمـة فالح حـسن ثــويـني عن انـعـقـاد نـدوة
ـــقــبل فـي قــاعــة جـــمــعــيــة عــلــمـــيــة صــبـــاح الــســبت ا
ـراكـز الــبـحـثـيـة واجلـمـعـيـات االقــتـصـاديـ بـعـنـوان (ا

العلمية ودورها في رسم السياسة  االقتصادية).
œË«œ —ULŽ

ـغترب يضيفه التـشكيلي العراقي ا
لـتقى العراقي للثقافة والفنون في ا
عـــمّـــان مـــســـاء غـــد اخلـــمـــيس في
أمـــســـيـــة ونـــدوة حـــواريـــة بـــشـــأن

اشكاليات قراءة العمل الفني.
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ـيـة االردنـيـة ضـيـفـتـهـا امس الـثالثـاء اجلـمـعـية االكـاد
الـفـلـســفـيـة األردنـيــة في مـحـاضــرة بـشـأن (الـوعي من

منظور فلسفي  –سيكولوجي).
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الـفـنـان الـعـراقي عـرض في الـرابع من الـشـهـر اجلاري
دة اربـعـة ايـام مسـرحـية (صـورة وصـوت) عـلى احد و
و السـويدية وهي من تأليفه واخراجه مسـارح مدينة ما

وتمثيله.
r×K  oKD

الكـاتب والتشـكيـلي االردني احتفى فـرع رابطة الـكتاب
ـعــنـون (حـزمــة من حـصـاد في إربـد بــصـدور كـتــابه ا

قلمي) بجلسة أدارها الدكتور محمود احلموري.
¡UM³ « rOKF « b³Ž

االعالمي الــعــراقي تــلــقى تــهــاني االوســاط االعـالمــيـة
والفنـية لتسنـمه مهام رئاسة حتـرير مجلة (الـسينمائي)
الـتي اصـبـحت شـهريـة بـعـددهـا الثـاني الـذي سـيـصدر

قبل. االسبوع ا
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اخملرج السوري افتتح في اخلامس من الشهر اجلاري
ـركز عـروض فـيـلـمه الـروائي الـطـويل (االعـتـراف) في ا

دينة حمص. الثقافي 
5ÝU¹ dÝ¬

صـري  عـاد من إجازته الـصيـفـية إلسـتكـمال مـثل ا ا
ـقـام) مع تـصـويــر بـاقي مـشـاهـده في فــيـلم (صـاحب ا

مثلة يسرا. ا

ÍbLŠ …dOM  WO ½u² « WOMG*« qOŠ—
ÊU e « ≠ f½uð

غـنـية الـتـونسـيـة منـيرة  تـوفـيت ا
ـاضي بـعـد صـراع حـمـدي األحـد ا
ــرض عـن عــمـــر نـــاهــز 54 ضـــد ا
عامـا. وقالت وكالـة تونس أفريـقيا
لـألنــبــاء (إن مــنــيـــرة رحــلت بــعــد
ـــرض خـالل األشـــهـــر مـــعـــانــــاة ا
األخـيــرة مـا أجـبــرهـا عــلى إلـغـاء
ـهـرجـانات عـدد من حـفالتـهـا في ا
الــصـــيـــفــيـــة). ولــدت مـــنـــيــرة في
محافظـة باجة الواقـعة في الشمال
الغربي التونـسي وبدأت مسيرتها
واهب) الفنـية في برنـامج (نادي ا
بـالـتـلـفـزيــون الـوطـني.شـاركت في
ــهـرجــان قــرطـاج حــفل االفــتـتــاح 
الـدولي عـام  2001ونـالت الـعـديـد
من اجلـوائـز منـهـا اجلـائزة األولى
في مـهـرجان األغـنـية الـعـربيـة عام
.2004تــمــيــزت الــراحــلــة في أداء
الــــلــــون الــــطــــربـي وقــــدمت خالل

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
حلت جنمة تلفزيون الواقع  كايلي
جيـنر عـلى غالف مجـلة بالي بوي
بعـدسـة حـبـيـبهـا الـفـنـان تـرافيس
ســكـوت وارتــدت مـالبس داخــلــيـة
حــمـراء من الـدانـتـيل كـمـا ظـهـرت
بصورة وهي ترتـدي مايوه أبيض
من قــطــعــة واحــدة بــيــنــمــا كــانت
جتلس على األرض بجانب سكوت
أمـا في الــصـورة الــثـالــثـة ظــهـرت
شـبـه عـاريـة وهي تـغـطي جـسـدهـا

بقطعة قماش شفافة.
وحتـــــــدثت هـي وتـــــــرافـــــــيـس عن
حياتهما اجلـنسية واألمومة فقال
هـو: (يــرى الـكــثــيـر من الــنـاس أن
إجنــــاب طـــفـل يـــضــــر بـــاحلــــيـــاة
اجلـنـسـيـة لـكـنـني أشـعـر بـأن هـذا

مخالف لتجربتـنا) لتؤكد كايلي ما
قاله.

ــمــثل عـــلى صــعـــيــد آخــر اعــلـن ا
الـتـركي مـراد يـلـدر اعـتذاره عن
ليون تقد برنامجه من سيربح ا
فـي نـسـخـته الـتـركـية مـعـربًـا (عن
شكره لتفهم إدارة البرنامج للقرار

الذي اتخذه).
وكشف في تـغريـدة له عبـر حسابه
عــلى تــويـتــر(أن الــسـبب وراء ذلك
هـو ارتـبــاطه بـتـصـويــر مـسـلـسـله
اجلديد رامو) الفتًا إلى (أن شغفه
بالتمثيل جعله ينهي وظيفة تقد
الـــبـــرنــامـج). وجــاء فـي تــغـــريــدة
( بـسـبب شـغـفي بـالـتـمـثيل يـلـدر
أُنهي وظـيفتي كـمقدم لـبرنامج من

ليون). سيربح ا

 يـجب أن تــكــونـوا حــريــصـ جــدا بــشـأن كل شىء
يخصكم فال داعى للمخاطرة .
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بـعـد فـتـرة طـويـلـة مـن األلم سـتـسـتـطـيع أن حتـقق مـا
تتمناه مع شريك حياتك .
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جتــنب  اتـــخــاذ أى قـــرارات جــنــونـــيــة.  ابـــتــعــد عن
. ضرة بالصحة منها التدخ العادات ا
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مـارسة  فكّـربإتـبـاع حمـية مـتـوازنة وأكـثر فـائـدة و 
التمارين اليومية.
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الشـريك سـيـسـتطـيع أن يـخـرجك من مـشـاكل تـعانى
منها وسيقف إلى جوارك.
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 ال تهـرع إلى الدواء عنـد أقل وعكـة تصـادفك  عليك
استشارة الطبيب اوال.
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ــشـاكل فى الـعـمل فــيـجب أن تـكـون فى قـمـة بـعض ا
حرصك.
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حـان الـوقت لـتـسـأل نـفـسك إذا كـنت تـريـد أن تـتـطوّر
في مهنتك.
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تستـطيع أن تتخطى أى مشـاكل مع مدير العمل يوم
السعد االربعاء.
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 أطفالك سـيكونون مـوضوع انتـباهك بالـكامل. امتنع
عن تناول وجبات الطعام الثقيلة .
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احلـياة العـاطفيـة ستكـون على غيـر العادة جـيدة جدا
.رقم احلظ .8
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عـقبـات من كلّ األنـواع سـتظـهـر في عمـلك نـاجتة عن
حسد بعض الزمالء.
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اكتب حروف مـرادف الكلمات
ومــعــانــيــهــا لـــتــنــتــهي الى
اواخــــــر احلــــــروف الـــــــتي
تـــتـــجـــمع حـــول الـــدائــرة
الـسـوداء لـتـحـصل عـلى
ـطلوبة:( نهر الكلمة ا

اوربي):
 1-صحيفة عربية
 2-غطاء ثقيل

 3-خردة حديدية
 4-خرق احلرمات
 5-رياضة يابانية
 6-من الفواكه
اء  7-صوت ا

 8-شــركـة عـربــيـة لـلــصـوتـيـات
رئيات وا

 9-رجوع عكسي
  10-من رياضيات العاب القوى
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مـسـيـرهـا الــفـني عـشـرات األغـاني
ـصـرية بـالـلـهـجـات الـتـونـسـيـة وا
واخلـلـيـجـيــة كـمـا خـاضت جتـربـة
ــسـلــسل اخلــلــيـجي الــتــمـثــيل بــا
(جـــرذان الـــصـــحـــراء) عــام 2014
وكـذلك مجـال التـقـد التـلفـزيوني
من خالل برنامج ”مع منيرة “على
قـــنــــاة تـــونـــســــنـــا. وقـــالت وزارة
الـشـؤون الـثـقـافـيـة التـونـسـيـة في

بـيـان (اشـتـهـرت الـفـقـيـدة بـصـوت
طــــــربـي عــــــذب قـــــــادر عــــــلى أداء
كالسـيكـيات األغـنيـة العـربيـة كما
عــرفت بـــنــبـــرة صــوتـــيــة أدائـــيــة
ــيــزة).ونــعــاهــا عــدد غــفـيــر من
ـلحـنـ والـفـنـانـ في ـغـنـ وا ا
تــونـس عــبــر شــبــكــات الــتــواصل
مثلة درة زروق االجتماعي منهم ا

غنية أماني السويسي. وا
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غرفة البصرة الوطنية للفنون الشعبية في صورة تذكارية بسيؤول

كايلي جينر
منيرة حمدي


