
وخـضـعـت جـمـيـعــا لـلـضـوابط وهي ان
يكون الـعرض منـتج حديثـا ويقدم الول
مـرة فــضال عن شـروط االبــداع  الظـهـار
ؤمل ان هرجان باجمل صوره  ومن ا ا
ـهــرجـان بـنــقل الـعـروض تـقــوم ادارة ا
سرحية من خالل الفضائيات العربية ا
نــقال مــبــاشــرا اضــافــة الى الــتــغــطــيـة
االعـالمـــــيـــــة في الـــــصـــــحـف واجملالت
احملــلــيــة والــعــربــيــة والــدولــيــة) وعن
هـرجان جوائز اجلوائز اكـد (خصص ا
عــدة كـجــائــزة افـضل اخــراج مــسـرحي
ــثــلــة ـــثل و وافــضـل نص وافــضل 
وافضل سـيـنوغـرافيـا) وخـتم (منـذ مدة
طـــويــلــة لم يــشــهـــد الــعــراق مــثل هــذه
ـسـرح الـتـظـاهــرة او مـهـرجـان يـحـرك ا
ـشهد العراقـي . هذه هي خطـوة لدعم ا

ـــــســــــرحي وكــــــافـــــة ا
العامل في هذا
احلـــــــــــــــــــقـل
االبـــــــداعي
هـرجان وا
فـــــــرصـــــــة
الكــتــشــاف
مـــــــــــواهـب
جـــــــــــديــــــــــدة
تـــضـــاف الى
ـــــــــــــــواهـب ا

سرحية). ا
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ـصـرية يـاسـم صـبري مـثـلة ا كـشفـت ا
عن الــســرّ وراء اهــتــمــامــهــا بــصــحــتــهــا
ــشـــوقـــة أمــام وحــفـــاظـــهــا عـــلى قـــوام 
مـتابعيـها عبر حـساباتـها الشخـصية على
وسـائل الـتـواصل االجـتـماعـي الى جانب
ـارســتـهــا الـريــاضـة وتــنـاول الــوجـبـات

الصحية.
ونـشـرت صـبـري عـبـر خـاصـيـة الـقـصص
ـصــورة مـقـطع فـيـديــو ظـهـرت خالله من ا
دون مـــاكــــيـــاج وأوضــــحت ســـبـب تـــألق
ــوقع الــفن ( فـقط بـشــرتـهــا قـائــلـة وفــقـا 
اء تناولوا الكثير من اشربوا الكثير من ا
ـال ال يشـتري الـسمك وسـوف ترون أن ا
جـســداً صـحــيـحـاً). وقــدمت صـبـري دور
ــطــلــقــة ألول مــرة في شــهــر الــبــطــولــة ا
ـــاضي مـن خالل مـــســلـــسل رمـــضــان ا
حـكايتي وهو من بطولة وفاء عامر أحمد
حا إدوارد أحمد صالح حسني تامر
شــلــتـــوت إسالم جــمــال أحـــمــد جــمــال
سـعــيــد جـمــال عـبــد الــنـاصــر مـهــا أبـو

عوف أحمد بدير. 
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{ لــــوس اجنـــلـــوس  –وكــــاالت - تـــوفى
الـنـجم األمـريـكي آرون آيـزنـبـورغـعن عـمر
يـنـاهـز الـ 50   عـامـاً كـمـا أكـدت زوجـته
مـالـيسـا لـوجنـو في بيـان عـبـر صفـحـتـها
اخلـــاصـــة عـــلى أحـــد مـــواقع الـــتـــواصل
اإلجــتـمــاعي. ولـم يــتم الــكـشف عن
سـبب وفـاة آيزنـبـورغ حتى
اآلن وذلـك عـلى الـرغم
عروف مـن أنه من ا
أنــه ســــــــــــــــــــــبـق
وأجـــــــــــــــــــــــــرى
عــــمــــلــــيــــتــــ
لــزراعـة كـلى
وكـان آخـرها
فـي عــــــــــــــــام

.2015
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مـثلـة اللـبـنانـية تـشـارك في بطـولة حـكـاية جـديدة من ا
تـأليف سـلسـلـة (احلب جنـون) حتـمل عنـوان (دارين)

عثمان جحا إخراج علي علي.
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اخلـطــاط الـعـراقـي اقـام مـؤخــرا مـعـرضه الــشـخـصي
تنبي. العاشر على قاعة نقابة الصحفي في قشلة ا
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في تصريح( هـذا الفـيلم حتول بـعد وفاة
ه نادين شـمس من مشـروع نحـاول تقد
إلـى مــشــروع يـتــحــتـم عــلــيــنــا إجنـازه).
مـضيـفـا (وجـدنـا صعـوبـات في الـتـمويل
حـتى اضـطـررت إلى مـشـاركة صـديق لي
في اإلنــتــاج وحـصــلـنــا عــلى تــمـويل من
بعض اجلـهات الـداعمـة وبدأنـا التـنفـيذ
في 2017 حتى استطعنا عرضه هنا في

هرجان). ا
ـهرجان ضـمن قسم ويشـارك الفـيلم في ا
ـسابـقـة الذي االخـتيـار الـرسمي خـارج ا
يــضم 25 فـــيــلــمـــا من مــصـــر وفــرنــســا
ـانــيـا وإيـطـالـيـا وإســبـانـيـا والـصـ وأ
والـبــرازيل وكـوريـا اجلـنــوبـيـة والـصـ

وروسيا.
عـلـى صـعـيـد مــتـصل تـعـرضـت الـفـنـانـة
ـوقـف مـحـرج ــغـربـيــة نـســرين راضي  ا
ـغـربي بـعـد تـعـثــرهـا بـسـبب الـقـفـطـان ا
ـهـا ـسـرح لـتـكـر أثـنـاء صـعـودهـا إلى ا
هـرجان حـتى أن من كـان حولـها خالل ا
عـند حلـظـة سقـوطـها ظـهـر عـلى مالمحه
اخلـــــوف والــــقـــــلـق وســــارع اجلـــــمـــــيع
لإلطمـئـنان عـليـها لـلتـأكد من عـدم وجود

أي إصابة.

{ اجلــــونـــة - وكــــاالت - بـــعــــد خـــمس
ســنـــوات من وفــاتــهــا عــاد اسم كــاتــبــة
ــصــريـــة نــادين شــمس الــســيــنـــاريــو ا
ـا بـنـتـولـد) لـيـســطع من جـديـد بـفـيــلم (
ـهـرجـان ـاضي  الـذي عـرض الـسـبت ا
اجلــونــة الــســيــنــمـائـي الــذي تـتــواصل
فعاليـاته في مصر.ويتـناول الفيلم ثالث
قـصص مـتقـاطـعـة تنـتـمي شـخصـيـاتـها
إلى طبـقـات اجتـماعـية مـختـلفـة تشـترك
جــمـيــعـهــا في أزمـة االصــطـدام بــحـائط
ـــمـــنــــوع واحملـــظـــور الــــذي تـــفـــرضه ا
الــظــروف االجــتــمــاعـيــة واالقــتــصــاديـة
فــتــخــوض كل شــخـــصــيــة اخــتــبــارهــا
اخلــاص.الــفــيــلـم بــطــولــة عــمــرو عــابـد
وابـــتــهــال الــصــريـــطي ومــحــمــد حــا
وســلـمى حــسن ودانـا حــمـدان وبــسـنت
غني شـاركة ا شوقي وحنـان سليـمان 
أمـيـر عـيـد. ورغم رحـلـته الـطـويـلـة الـتي
بـدأت عـلى الـورق مـنـذ 2007 وتـعـثـرت
بـوفـاة مـؤلـفـته نـادين شـمس في 2014
واستـغـراقه وقتـا طويال لـلـحصـول على
تـــمـــويل كـــاف أبــــدى صـــنـــاع الـــفـــيـــلم
سعادتهم بإكـمال العمل وأهدوه لـلكاتبة
الـراحـلة.وقـال مـخـرج الفـيـلم تـامـر عزت
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مـدينـة الالذقيـة  اسـتعـداداً للـحفل
الـســنـوي الــذي تـقــيـمه اجلــمـعــيـة
الــسـوريـة لــدعم أسـر الــشـهـداء في

السادس من تشرين عام 2019.
وقال في تصريح (أن فيلمه اجلديد
يــحــكـي عن تــضــحـــيــات وصــمــود
الشعب السوري وبطوالت اجليش
السوري) مـهدياً الفـيلم إلى أمهات
الـشـهداء والـفـيـلم من بـطولـة لـيـنا
ى بدور حورانة ومحـمـد حداقي و
وجلـــ اســمـــاعــيل وحــــسن دوبـــا

وأنطوان شهيد. 
ويأتي هذا الفيلم الـقصير بعد أيام
قـليـلة عـلى إخراجـه الفـيلم الـطويل
غـيـوم داكـنة  بـطـولـة وائل رمـضان
ورامز عطالله ولينا حوارنة وحازم
زيـــدان ومـــحـــمـــد زرزور ومـــحـــمــد

حداقي.
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ـــمــثل واخملـــرج الــســوري كــشف ا
ن زيــــدان أنه أنــــهى تـــصــــويـــر أ
فــيـلـمه اجلـديـد جــبـال الـشـمس في

{ لوس اجنلـوس - وكاالت - بعد
ـيـة مـايلي انـفصـال الـنـجـمـة الـعـا
ســـــايـــــرس عـن زوجـــــهـــــا لـــــيـــــام
هـيـمـسـورث بـعد أقـل من عـام على
زواجـــهـــمــــا اعـــتـــرفت بـــحـــبـــهـــا
لـصديـقتـها كـاتلـ كارتر وأعـلنت
عن ارتباطهما رسميًا وظهرتا معًا
فـي مــنـــاســبــات عـــديــدة جـــمــعت
بينهما حلـظات رومانسية وقبالت
حميمية لكنهـما بعد شهر تقريبًا

أعلنتا االنفصال رسميًّا.
ووفـقًـا لـتـقـريـر مـجـلـة بـيـبـول قـال
مـصـدر مـقـرب مـنـهـمـا أن الـعـالقة
الـرومـانـسـية بـ مـايـلـي وكـاتـل
انـتهت لـكـنهـما ال تـزاال صـديقـت

. وستظالن صديقت
ويـعـود انـفـصـال سـايـروس ولـيـام
يــــــعـــــود إلـى ظــــــهـــــور األولـى مع

صـــديــــــــــقـــتـــهـــا كــارتـــر وهـــمــا
تـــــتـــــــــــــبــــادالن الــــقـــــبل أثــــنــــاء
تــواجــدهــمـــا في عــطــلـــتــهــمــا في
إيـطـالـيـا الى جـانب وجـود بـعض
اخلالفـات بـ الـزوجـ ثم أعـلـنا
انفصالهما والطالق رسميا الشهر

اضي. ا

تــتـكــيف مع بــعض األمـور الــطــارئـة هــذا الـيــوم يـوم
السشعد االربعاء.
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من األفـضل أال تـتـخـذ قـراراً هـذا الـيـوم وأن تـؤجـله
إلى يوم آخر.
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تــنـاقش أفــكــاراً جـديــدة أو حتــصل عــلى مـعــلــومـات
تكتسب من خاللها خبرة .
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اسـتـشـر أخـصائي الـتـغـذيـة فهـو وحـده الـقـادر على
تخليصك من السمنة بطريقة صحيحة.
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من األفـضل الـهــدوء في قـضـايــا دقـيـقـة قــد تـنـعـكس
سلباً على العالقة بالشريك. 
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ال تقـدم على صراعات أو خالفات. أنظر إلى الفرص
تاحة رقم احلظ 4. ا
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ال حتـاول اإلكــثـار من الــعـمـل فـوق طــاقـتك جــسـمك
بحاجة إلى الراحة.
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قــد حتــقق ضــربـة مــهــنـيــة نــاجـحــة إال أنك تــتــحـفظ
لإلعالن عن أعمالك. 

Íb'«

ـا وتـأسف لـعدم تـسـمع هـمـساً وتـعـيش الـتـباسـاً ر
التفاهم مع بعض األصدقاء .
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الطاقات الـتي تمتلكـها تعينك عـلى مواجهة أي عائق
يوم السعد اخلميس.
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تطـرح أسـئلـة بشـأن بـعض النـيات. قـد تـلوم الـشريك
على عدم التجاوب معك. 

¡«—cF «

ـتـصدين في مـا تـعرضـت له باالمس حتـذيـر لك من ا
ياه العكرة. ا
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اكتب حـروف مـرادف الـكـلـمات
ومـعـانـيـهـا لــتـنـتـهي الى اواخـر
احلــروف الــتـي تــتــجـــمع حــول
الدائـرة السـوداء لـتحـصل على

طلوبة: الكلمة ا
(مخرج تلفزيوني عربي):

1- تبجيل وتقدير شخصي

2- من اسماء الله احلسنى

3- مقاتلة 

غامرات احلربية 4- رجال ا

5- دولة افريقية

6- دعاء ديني

7- التقدم والتفوق

8- اخللق الشخصي

9- قضية نزاع دولية

عادن 10- من ا

الـباحث االردني ضيفه امس الـثالثاء منـتـدى العــربي
بعـمان في محاضرة عنوانها (الهولوكوست أكبر كذبة

في التاريخ احلديث) .

ـواطـن مـديـر قســم شـكـاوى ا
بــوزارة الـــثــقــافـــة والــســـيــاحــة
واآلثـــار نــعــته الــوزارة بــعــد ان
ـاضي اثـر ــوت االحـد ا غـيـبه ا
سائلـ الله تعالى سكـتة قلبـية 

ان يسكنه فسيح جناته.

ـســلـسل اخملـرج األردني يــسـتــعـد لـلــبـدء بــتـصــويـر ا
يـشارك في البـدوي (صــقـار)  تـألـيف  دعد ألـكـسـان 

بطولته رشيد عساف وجمال العلي.

الكـاتــب الصحفي العـراقي ينتظر صـدور كتاب جديد
له بعـنوان (ند الـرئيس) متـضمنـا مجموعـة من مقاالته

نشورة بعد كتابه السابق (عنوان صحفي يكفي). ا
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وزير الـثقـافـة والسـياحـة واالثار الـعـراقي تفـقد صـحة
الـشـاعـر الكـبـير مـظـفـر النـواب الـراقـد حالـيـا في احد
مسـتشفيات امارة الشارقة خالل زيارته الى االمارات

على رأس وفد عراقي.

مايلي سايروس

(أن احتمال الفوز بجائزة كان دافعا
لـهــا عـلى الـكـتــابـة). وأضـافت (أجـد
ـا ولكـنني الكـتـابة أمـرا عسـيـرا مؤ
أود أن أقـــول من أعـــمـــاق قـــلـــبي إن
ســبب قــيـامي بــالــكـتــابـة هــو هـذا)
ي الــذي مـــشــيـــرة إلى تـــمــثـــال اإل
حتــمــلـه في يــدهــا. وكــان مــســلــسل
(جـــيم أوف ثـــرونـــز) الـــذي أصـــبح
ي بـالفـعل أكـثـر عـمل نـال جـوائز إ
في التاريخ بـثماني وثالثـ جائزة
األوفر حـظا رغم اسـتيـاء محـبيه من
ــسـلـسل بــاثـنـتي نـهــايـته.ووخـرج ا
عــشــرة جــائــزة هــذا الــعـام.وحــصل
مسـلـسل لعـبة الـعـروش على جـائزة
أفــضـل مــســلــسـل طــويل. و جــائــزة
ـثل مساعـد والتي فـاز بها أفضل 
بيتـر دينكلـيدج عن أدائه لشـخصية

سلسل. تيريون النستر في ا
ـمثـلة البـريطانـية جودي وحصلت ا

لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـصـدر
مــســـلـــسل فـــلــيـــبـــاغ الــبـــريـــطــاني
ـسـلسل الـكومـيدي الكـومـيدي فـئة ا

ي لهـذا العام التي  في جوائز إ
إعالنـهـا في حـفل أقـيم مـسـاء االحـد
ـــــــاضـي في لـــــــوس أجنـــــــلـــــــوس ا
بـكـالـيـفـورنـيـا.وحـصل فـلـيـبـاغ عـلى
أربع جوائـز في عدد من الـفئات من
بــيـنــهـا أفــضل مــسـلــسل كـومــيـدي
ـسلسل كـوميدي وأفضل سيـناريو 
ـــثـــلـــة في دور بـــطـــولـــة وأفــــضل 
لبـطلـته وكاتـبته فـيبي والـر-بريدج.
وقـــالت والــر-بــريـــدج مــازحــة عــنــد
تسـلمـهـا جائـزتهـا عن فلـيبـاغ الذي
كــتـــبــته وأدت دوره الــرئـــيــسي (إنه
شيء رائع ومـطـمـئن أن تـصل امرأة
مــنــحــرفــة غـاضــبــة مــضــطــربـة إلى
ي في إشـــارة لـــبــطـــلــة جـــوائـــز إ
مـسـلـســلـهـا).وأضـافت والـر-بـريـدج

بــورتـــر جنم مــســـلــسل (بــوز) أول
ــــثـــلــــيـــته رجل أســــود يـــجــــاهـــر 
اجلــنــسـيــة ويــفـوز بــجــائــزة أفـضل

ـثـلة في كـومر عـلى جـائـزة أفـضل 
مـــــســــلــــسـل درامي عـن دورهــــا في
مــســلــسـل قــتل إيف.وأصــبح بــيــلي

ثل درامي .وقال بورتر (50 عاما)
(أنـا سـعيـد لـلـغـايـة ألني عشت ألرى
ي هي هــــذا الــــيـــوم). وجــــوائــــز إ
الــتــقـديــر األعــلى مــقـامــا في مــجـال

التلفزيون .
وفي اجملـــــمل حـــــصـــــلت شـــــبـــــكــــة
ي (إتش.بي.أو) عـلى 34 جـائــزة إ
تـلــتـهـا نـتــفـلـيـكس بــسـبع وعـشـرين
جائزة. وشـهدت فـئة أفضل مـسلسل
قـــصــيــر مــنــافــســة شــديــدة إذ نــال
مسـلسل (تـشـيرنـوبل) جائـزة أفضل
مثلة مسلسل قصير بينما حصلت ا
مـيـشـيل ولـيـامـز عـلى جـائـزة أفـضل
ــســـلـــسل ـــثـــلـــة عن دورهـــا فـي ا

القصير (فوسي/فيردون).
وحــــصل الــــوافـــد اجلـــديــــد جـــاريل
ثل عن جيـروم على جـائزة أفـضل 
ـسـلـسل الـقـصـيـر عـنـدمـا دوره في ا
يـــــرونــــــنـــــا (وين ذاي سـي أس) من

إنتـاج شـبـكة
نتفليكس.
ومـن بـــــــــــــ

الـــــــوافــــــــدين
اجلــدد الـــذين
فـازوا بـجـوائز
ـمـثـلـة جـولـيا ا
جــــارنـــــر الــــتي
فـــازت بـــجـــائــزة
ــــــــثل أفــــــــضـل 
مـــــــســــــاعـــــــدة في
مسـلسل درامي عن

دورهــــا في (أوزارك)
ــمــــــثل الـبــريــطــاني بن وايــشـو وا
ــثل الــذي فـــاز بــجـــائـــزة أفــضل 
ــســلــسل مــســـاعــد عن أدائه فـي ا
الــقـــــصـيــر فـضــيـحـة إنــكـلــيـزيـة
لـــلــغــايـــة (إيه فــيــري إنـــكــلــيش

سكاندال).

ــبــدع كــاظم نــصــار مــديـرا ــســرحي ا ا
سارح في الدائرة ليكمل مشوار لقسم ا
زمالئه  وعرفنا نصار مخرجا مسرحيا
وكاتبا وناقدا للمشهد الدرامي  وحصد
الـــعـــديــــد من اجلـــوائــــز والـــشـــهـــادات
الـتقـديـريـة ونذكـر مـنهـا مـسـرحيـة مـطر
صـيف لــلـمـؤلف عــلي عـبـد الــنـبي الـتي
نــالت جـائــزة افـضل عــمل مــسـرحي في
عـمــان وبـالـتــالي حـصل نــصـار وكـادره
ـسـرحي عـلى تـكـر رئـيس مـجـمـوعة ا
ــسـتـقل االســتـاذ سـعــد الـبـزاز االعالم ا
تقديرا جلهوده .  ونصار مشغول اليوم
ــسـارح في اضــافــة الى تــرتــيب قــسم ا
سرحية التي الدائرة باختيار االعمال ا
ــهــرجــان الــعــراق الــوطــني ســـتــقــدم 
للمـسرح والذي سـيقام قريـبا وبدعم من
الهـيئـة العـربيـة للـمسـرح  و اختـياره
كـعـضـو جلـنـة مـشـاهـدة وتـقـيم االعـمال
ـشاركـة الـتي يـترأسـهـا الفـنـان رياض ا
شــهــيــد رئــيــســا  و فـي عــضــويــتــهـا

الناقدة سافرة ناجي . 
(الـزمــان) الـتـقت اخملـرج كــاظم وسـالـته
عن االعـدادات اجلاريـة لـلمـهـرجان فـقال
(كـمــا ذكـرت نـحن االن نــتـابع الـعـروض
هـرجان سـرحـية الـتي ستـشـارك في ا ا
الـذي تـقيـمه نـقـابة الـفـنـان الـعـراقـي
وبــدعم من الـهـيــئـة الـعــربـيـة لــلـمـسـرح
ولــلـمــدة من 5 الى 11 تــشـريـن الـثــاني

ـــقــبل  واالن نــحن والــلـــجــنــة نــتــابع ا
ـشـاركة ـرشـحة لـلـعرض وا الـعروض ا
ونــتــابع ومــنـــذ وقت مــبــكـــر الخــتــيــار
االعمال الـتي تتجاوز الـ 60 عمال وهي
سابـقة لم حتـدث من قبل حـيث ستـحدد
اللـجنة  18 عرضـا مسـرحيـا من بغداد
ــنـافــســة لــنـيل واحملــافــظـات لــتــدخل ا
ــهـرجــان  الـذي ســيـقــام عـلى جــوائـز ا
ـنـصور مـسـارح الـوطـني والـرافـدين وا
والـــنــجــاح وســمــيـــرامــيس وســيــرافق
العروض ندوات فكريـة وجلسات نقدية
تـــتـــالف من االســـاتـــذة واخملــتـــصــ )
واضـاف ( لقـد انـطـلقت الـلـجـنة بـجـولة
مـــكــوكــيــة من بـــغــداد الى احملــافــظــات
ـشاهـدة الـعروض  الـتي سـيـتمـتع بـها
سرحي وسيـتم على هامش اجلمهـور ا
هرجان طـبع عدة كتب مسـرحية لدعم ا

سرحية).  احلركة ا
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وعن تـــوقــعـــاته قــال (اتـــوقع ان يــكــون
ـهــرجـان تـظـاهــرة ثـقـافـيــة مـسـرحـيـة ا
مهمة حتدث الول مرة في العراق  وهذا
ــشـرفـة ــهـرجـان ســمـيت له الــلـجـان ا ا
والـتي تـتـالف من الـفـنـان جـبـار جـودي
رئــيــســا والــفــنــان حــا عــودة مــديــرا
تـنـفـيـذيـا اضـافـة الى الـلـجـان اخلـاصـة
ـشــاهــدة واسـتــقــبـال الــوفـود  و بــا
مـــشـــاهــدة اكـــثــر مـن عــرض مـــســرحي
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تمثّل الفـنانة اإلسـتعراضيـة إليسـارلبنان في
الـنــســخــة الــسـابــعــة من مــهــرجــان الـرقص
الــدولـــــي والــذي تُـــقــــــــــام فــعـــالــيّـــاته في
الـيــونـان من 17 ولـغــايـة 20 تـشــرين األول

قبل. ا
وكانت إلـيسـار قد شـاركت أيضـاً خالل هذا
العام في مـهرجان  كـانكون الـدولي للرقص
الــشـــرقيّ بــدورته الـــثــالـــثــة الـــذي أقــيم في

كانكون في مكسيكو.
من ناحية أخرى تستـعدّ إليسار للتوجّه إلى
دبي إلحياء حفـل فنيّ في 24 و25 أيلول
احلالي لـتـنتـطـلق بعـدهـا إلى البـحـرين للـقاء
اجلمهور في حفل فنيّ في أحد الفنادق يوم

27 أيلول احلالي.
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هرجان فرحة حصد جوائز ا

مثل السوري من جهة اخرى  بدأ ا
عـــبـــاس الــــنـــوري تـــصـــويـــر أولى
حــكـايـات مــسـلــسل (احلب جـنـون)
وحتـمل عــنـوان (دارين) من تـألـيف
عــثـمـان جــحى وإخـراج عــلي عـلي
عـلى أن يـصــور احلـكــايـة الـثــانـيـة
بـعـنـوان (يـا مـالـكـاً قـلـبي) في وقت
الحـق إلى جـــانب نــــادين الـــراسي.
وتــــروي هــــذه احلــــكــــايــــة قــــصـــة
ـوت تـنـقل شـقـيـقـتـ عـلى فـراش ا
أعـــضــــاء إحـــداهـــمــــا لألخـــرى كي
حتظى بفرصة عـيش بعد أن تفارق
الفتاة األولى احلياة فتحصل على
مـكـانتـهـا باجملـتـمع دون أن تـسعى
ـشكـلة لـذلك كمـا تتـطـرق احلكـاية 
الـعـقم واالسـتـعـاضـة عـنه بـالـتـبني
تـلبـية لـنداء مـشاعـر األمومـة ضمن

حبكة درامية مشوقة.
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ــســرح عـلى دابت دائــرة الــســيـنــمــا وا
تفعـيل اقسامـها التي تـعد عصب وزارة
الثـقافـة والسـياحـة واالثار ومـنهـا قسم
ــسـارح الـذي يــعـد مـن اهم اقـســامـهـا ا
الـــتي تــقــدم اعــمـــاال مــســرحــيــة لــرواد
ـــســرح الـــعــراقي والـــفــرقــة وشـــبــاب ا
القومـية للـتمثـيل التي حتصـد اجلوائز
والـــدروع خالل مـــشــاركـــات اعــمـــالــهــا
سرحية في مهرجـانات دولية وعربية ا
والـقــائـمـة تــطـول اذا مـااردنــا ان نـذكـر
ــــســـرحـــيـــة ومــــؤلـــفـــيـــهـــا االعـــمـــال ا

ومــخـــرجــيـــهــا الـــذين حــصـــدوا اعــلى
ــهـــرجــانــات اجلـــوائــز وااللـــقــاب فـي ا
سرحية واليوم وبـعد ان تسلم الفنان ا
ـسـرحي احـمـد حـسن مـوسى مـنـصب ا
ــسـرح مــديــر عــام دائـرة الــســيــنـمــا وا
ليـكمل مشـوار الفـنانة اقـبال نـعيم التي
اجـتهـدت في عـمـلـها  والنـنـكـر ان قسم
سرح كـان مجتهـدا في متابـعة عمله  ا
سرحي والننسى الـعمل اجملد لـلفنـان ا
فالح ابـراهــيم وبـعـده الـفــنـان اجملـتـهـد

مــازن مــحــمـد مــصــطــفى  ومــؤخـرا 
اخـــتـــيـــار الــفـــنـــان اخملـــرج والـــكـــاتب

كاظم نصار

مشاهد من مسرحية مطر صيف لنصار
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الـكاتب الصحفي العراقي تلقى
الـتـعـازي من االسـرة االعالمـيـة
والثقافية لوفاة شقيقته. تغمدها
الـله بــواسع رحـمــته واسـكــنـهـا

فسيح جناته.
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