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وصل q∫ سيرك بغداد يقدم فعاليات في ا ô« WŽUM
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ــطـربـة رويــدا عـطــيـة حــفـلًـا في أحـيت ا
قــبــرص. حـــيث بــدأت بـــأغــنـــيــة خــاين
وتابعت مع باقة من أغنيـاتها بينها شو
.. وغـيـرها سهل احلـكي كـيـفك يـا حب
من األعـمـال الـشـعـبــيـة الـشـهـيـرة مـنـهـا

بسك تيجي حارتنا.
كـمــا قـدمت مــيــدلي فـلــسـطــيـنــيـة هــديـةً
للشـعب الفـلسـطيني بـينـها أغـنية وين ع
ارامـالـله عــلّي الـكـوفــيـة حتت اشـراف
ـولى وميدلي للـشحرورة صباح سمير ا
تـفـاعل مــعـهـا احلــاضـرين من مــخـتـلف
اجلنسيـات العربـية. وصوّرت عطـية منذ
أيام فـيـديـو كـلـيب حتت إشـراف اخملرج
سـامـر مـحـمـود ألغــنـيـة جـديـدة بـعـنـوان
ولى حدا تاني. وهي من كـلمـات علي ا
أحلان فضل سليمـان وتوزيع إيليا كما.
عـلـمـاً أنـهـا تـسـتــعـد إلحـيـاء حـفـلـهـا في
كــوبــنــهــاغن وآخــر
في بـــــرلـــــ
مع النجم
ســـــــعــــــد
رمضان.
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ي االردني ادار احملـــاضــرة الــتي نـــظــمــتــهــا االكــاد
اضي قـدسية االربـعاء ا اللـجنة الـتنسـيقـية للـهيئـات ا
ن جـمـودة بـعـنوان (تـهـجـيـر قرى والـقـاهـا الـدكتـور أ
وذجا) في فـلسط احملتلة 1948/ب دجن - يافا 

نتدى بعمان. مقر ا
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ـاضية كـتابه (فلـيتقدم الشـاعر العـراقي وقع اجلمعة ا
كيدة) في جلسة اقـيمت في مقهى قنطرة الدهـاء الى ا

وصل . الثقافي في ا
 »u³NÞ d UŽ

 qOKš bz«—

رسـام الـكـاريـكـاتـيـرالسـوري  نـال اجلـائـزة الـتـقـديـرية
ـهــرجـان مــقـدونـيــا الـدولي اخلــامس والـتي تــمـحـور

موضوع مسابقتها حول تقاليد الزواج في العالم . 

ÎöHŠ wO% »U¹œ

V(« bOŽ w ـسـرحـيـات قــدم الـرمـلي عـشـرات ا
التي تعد عالمات فـنية بارزة منها
(سـك عــــــلـى بــــــنــــــاتـك) مع فــــــؤاد
هندس و(عفريت لكل مواطن) مع ا
نـــــبـــــيل احلـــــلـــــفـــــاوي و(زكي في
الـــــوزارة) مـع حـــــســـــ فــــــهـــــمي
و(احلادثـة) مع أشرف عـبد الـباقي
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ـــوت اول امس اجلـــمـــعـــة غـــيـب ا
ـصـري لـيـنـ ـسـرحي ا الــكـاتب ا
الرملي عن عمر ناهز 74 عاما بعد
أن أدخل الـــبـــهـــجــة عـــلـى قـــلــوب
ـاليـــــ قــرابـــة خــمــســـة عــقــود ا

. بأعمال جسدها كبار الفنان
وقـــــــــــــــــالـت زوجــتـه الـــكـــاتـــبــة
ــعــدول (إنه تــعــرض فــاطـــــــمـــة ا
ألزمـة صـحيـة قـبل أيـام ونـقل على
أثــرهـا لــلـمــسـتــشـفى حــيث وافـته

نية). ا
 فـيمـا قالت وزيـرة الـثقـافة إيـناس
عبد الـدا في بيان (برحـيل لين
ـسرحي الرمـلي ودع فن التـأليف ا
أحــد الـــعــبــاقــرة مـن أكــثــر األقالم
ــثـل والـقــيم حتــضــرا وتــدفــقــا بـا

اإلنسانية السامية).
ولـد ليـن فـتـحي عبـد الله الـرملي
في آب 1945 بالقاهرة وتخرج في

سرحية. عهد العالي للفنون ا ا

و(اعــــقل يــــا دكــــتـــور) مـع فـــاروق
الفيشاوي.

ـسـرح الـقـومي وعــــــــلى خـشـبـة ا
قـــدم ثـالثـــيــــة (أهال يـــا بــــكـــوات)
ـا و(وداعــا يـا بـكــوات) و(اضـحك 

تموت).
شـكل ثـنــائـيـا نـاجــحـا مع صـديـقه
ـمـثل مـحمـد صـبـحي فـقدمـا مـعا ا
ــهـزوز) و(انــتــهى مــســرحــيــات (ا
الــــدرس يــــا غــــبي) و(تــــخــــاريف)
و(الــــهـــمــــجي) و(وجــــهـــة نــــظـــر)
وتعـاونا كـذلك في السـينـما بأفالم
(عــلي بـــيه مـــظــهــر و40 حــرامي)

و(محامي حتت التمرين).
في مجال الـدراما التـلفزيـونية قدم
مـسـلـسالت (حـكايـة مـيـزو) و(هـند
والــدكـــتــور نــعـــمــان) و(قط وفــار)
وغـيــــرهـا وتـعاون مع عـادل إمام
في الـــســيــنـــمــا في أفـالم (بــخــيت
وعــديــلـــة) و(اإلرهــابي) و(هــالــلــو

أمريكا).
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ــطــربــة مــايــا ديــاب رحب مــحــبــو ا
بأغنينها اجلديدة بعنوان(أنا بعدما
طــال انــتـظــارهم) مـع تـلــمــيـحــاتــهـا
الــتـرويـجــيـة عـبـر صــفـحـاتــهـا عـلى
مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي. وهي
بـالـلـهجـة الـلـبـنانـيـة ومـخـتلـفـة عـما
قـــدمـــــــــــــته ســـابــقـــاً من كـــلـــمــات
وأحلـان زيــاد بـرجي وتــوزيع هـادي

شرارة.
هــذا وتــســتـعــد ديــاب إلحــيــاء حـفل
ـناسـبـة عيـد الـعشـاق ضمن غنـائي 
فعاليـات مهرجـان السعادة في رأس

اخليمة في اإلمارات العربية. 
ـطـربـة الـلبـنـانـية الى ذلك تـسـتـعد ا
جنــوى كـرم لــطـرح ثـمــانـيــة أغـاني
بإيقاعات مختـلفة من خالل تعاونها
مع شـــركـــة روتــانـــا لـــلـــصـــوتـــيــات
ـــرئـــيـــات. حــــيث ســـتــــطـــرحـــهم وا

بـــاســتــراتـــيــجــيــة
تـــــرويـج جـــــديـــــدة
تـــــعـــــتـــــمـــــد إطالق
أغـــنــيـــتـــ تــبـــاعــاً
وعلى فترات مـتقاربة
لـتــشـكل بــذلك ألـبــومـهـا
الـــذي تـــســــعى لـــطـــرحه
ـقبل. كامالً فـي الصـيف ا
علماً أنها تـسعى النتقائية
األعـمـال كــعـادتـهـا وتـرى أن
ـنفـردة أصعب طرح األغـنيـة ا

من األلـبـوم ألنـهـا حتـصـد كل تـركـيز
اجلمهور وال بد من أن تكون ناجحة

حتى تؤثر به. 
ــوقع ايالف وســتُــحــيي كــرم وفــقــا 
ــانــيـة ــديــنــة كــولـونــيــا األ حــفالً 
قـبل فـيمـا ستُـحيي بتاريخ 7 اذارا
نـاسـبـة عـيد بتـاريخ 20 مـنه حـفالً 
األم مع الفنان ملحم زين في مصر.

تتـطلع اليـام مـليـئة بـاإليـجابـيات واألحـداث الـسعـيدة
وحتقيق اآلمال.رقم احلظ 9.
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تشعـر بالتـوافق العاطـفي ما يعنـي الدخول في عالقة
ة. طويلة رومانسية حا
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الـطمـوحـات التي لـم تتـمـكن من حتـقيـقـها في 2019
ستجد طريقها للواقع خالل 2020.
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قـد تـكـون مــتـشـائم بـطــبـعك لـكن عـلـيـك بـاالطـمـئـنـان
فستتغلب على الصعوبات والتحديات.
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 رغبة مـدفونة داخل األعـماق تشـتاق لفـرصة جديدة
تبعث بداخلها األمل.
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في الربيع جتـد احلب وحتقيق األمنيـات .وهناك نقطة
حتول في حياتك.
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ـا من بـ آمــالك الـعــثـور عــلى احلب احلـقــيـقي ور
سيأتي احلبيب كما تخيلته.
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عـلـيك االنـفـتاح عـلى األخـر ومـنـحه الفـرصـة لـلـعيش
أجمل أيام العمر.
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 تــلـتـقي بـالـطــرف االخـر وتـبـني مـعه الــعش الـسـعـيـد
وتكوًن األسرة التي تتمناها.
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ـــفــهــومه  اســتـــشــارة تــســـاعــدك عــلى فـــهم احلب 
يوم السعد االربعاء. الصحيح
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تـعـثـر عـلى احلب احلـقـيـقي في 2020 ويـسـتـمر في
عالقة رومانسية طويلة.
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 بانتـظارك عالقة صحية تقـوم على الود والتفاهم.يوم
. السعد االثن

 u(«
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رادفات الصحيحة ابدأ بربط سلـسلة الكلمات با
للـكلـمـات ادناه بـدءا من الرقم  1لتـربط الـكلـمات
بـدءا من ارقـام الــدوائـر ولـتــحـصل عـلى الــكـلـمـة

طلوبة حسب االرقام ادناه: ا
 WÐuKD*« WLKJ «
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1- امارة خليجية
2- جرس الكنيسة
3- مهنة دبلوماسية
4- ورد عطري

كان 5- نحاذي با
ي 6- صفة لالدب العا
7- لغة احلق واالنصاف

ثلة مصرية  -8
9- يالطف

10- لقب مطرب لبناني
11- عاصمة اسيوية
12- دولة خليجية

13- يؤدي فريضة دينية
14- ثروات باطن االرض

كان 15- تقتحم ا
16- نصوص حسابية

17- امسياته
18- فنانة مصرية
19- مركز القيادة

20- من اعضاء اجلسم

ؤسسة العربية الكاتب االردني صدرت له حديثا عن ا
للـدراسـات والنـشر روايـة بعـنـوان (عائـدة إلى أثيـنا).

توسط. تقع في  408 صفحات من القطع ا

ــؤســسـة الــكـاتـب الـعــراقي صــدرت له حــديــثــا  عن ا
الـعـربــيـة لــلـدراســات والـنـشــر روايـة جــديـدة بــعـنـوان
(رقص الـسـنـاجب) تقع في 208  صـفـحـة من الـقطع

توسط. ا

ـنـاسـبـة عـيـد ـصـري يـسـتـعــد لـعـمل جـديـد  ـطـرب ا ا
احلب وهو عـبارة عن ديو يـجمعه بـريهام عـبد احلكيم
بعـنـوان(عيـد احلب) كـلمـات احمـد شـتا وفـكرة وحلن

وليد منير.

ـقـيم في الـتـشـكـيـلي الـعـراقي ا
تـونس يقيم معـرض (تواشجات
مـعاصرة) في كاليري االورفلي
بـالعاصمة االردنيـة عمان للمدة
من 17 شـبـاط اجلـاري ولـغـايـة

قبل. 2 أذار ا
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الروائـيـة العـراقـية اخـتـيرت روايـتـهـا (التـانـكي) ضمن
ـية لـلـرواية رشـحـة لـلجـائـزة العـا الـقـائمـة الـقصـيـرة ا

العربية لدورة 2020.

مايا دياب
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ـديــر الــعـام لــتـربــيـة الــكـرخ إبــدى ا
االولـى فالح مــــحـــمــــود الـــقــــيـــسي
ـقـتـرحـات الـتي قـدمـهـا إهـتـمـامه بــا
ي وليـد غازي فرمان الفنـان األكاد
ــتــعـــلــقــة بـــاإلرتــقــاء بـــالــفــنــون وا
اجلمـيـلة عـبـر اإلنفـتاح عـلى الـعالم
الـعــربي والـدولي مع احلــفـاظ عـلى
اخلصـوصـية الـعـراقيـة وفـولكـلوره
تنـوع.وقال القيسي لدى ناطقي ا ا
إســتـــقـــبـــاله لـــفـــرمــان (أن أي فـــعل
إبـــــداعي ســــواء فـي اإلبــــتــــكــــارات
الــعـلــمـيــة الـصــرفـة أو الــفـنـون أو
ــؤازرة من األداب يــلــقـى الــدعم وا
دون الـتعـكـز عـلى الـظـرف والوضع
الــســائــد ألن الـــتــطــلع الى األفــضل

الى عـقــد مـؤتـمــر دولي في الـعـراق
وآخــــر عـــربي لـــتـــبـــادل اخلـــبـــرات
الفنيـة ونقل التجـارب األكثر حداثة
ــيـات الـفـنـيـة ـدارس واألكـاد في ا
وتـقــريب وجـهـات الـنـظــر الـتـربـويـة
ـــهــــارات اخلـــاصــــة بـــالــــفـــنـــون وا
الــســبــعــة.كــذلك تــطــرق فـرمــان في
مـقـتـرحـاته الى (إقـامـة مـؤتـمر فـني
مــهـني لــلـتــخـصــصـات الــريـاضــيـة
والــعـــلـــمـــيـــة الى جـــانب اإلرتـــقــاء
بــتـــخــصـــصــات مـــعــاهـــد الــفـــنــون
اجلميلة إضافة الى إجراء إستبيان
ـدارس للـتعـرف على لطـلبـة جـميع ا
أثــر الــفــنـون اجلــمــيــلـة والــريــاضـة
ـــدرســـيـــة في نــــفـــوســـهم ومـــدى ا

فاعليتها في مسيرتهم التربوية).

يــنـبــغي اال حتــده حـدود والتــصـده
عـناهـا اإلنساني عوائق فـاحليـاة 
يـــجـب أن تــتـــواصـل عـــلى صـــعـــيــد
مـحـيـطـهــا احملـلي وكـذلك اإلقـلـيـمي
ـــقـــتـــرحــات والـــدولي). وأضـــاف (ا
قـدمـة من فرمـان مـرحب بـها غـير ا
أن سـيــاقـات تـطـبـيــقـهـا حتـتـاج الى
مـــوافـــقــات عـــلى مـــســـتــوى وزاري
ونـــحـن بـــدورنــــا ســــنـــعــــرض هـــذا
وضـوع على وزيـرة التـربيـة سهى ا
ـقــتـرحـات الــعـلي بك).وتــضـمــنت ا
إجـراء مــسح مـيـداني فــني يـتـنـاول
األعمـال التـراثيـة ذات الطابـع الفني
لـكل مـديـنــة عـراقـيـة يـتـمـخض عـنه
ــمــيــزات تـــرشــيح نــشــيــد يـــحــمل ا
الـفولـكـلوريـة لـكل محـافـظة.كـمـا دعا
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رحلت نادية لطـفي احدى ايقونـات شاشة السيـنما العربـية  بعض أنوثة
اساطيرها التي كانت جتلب للشعراء والروائي شيئا كبيرا في التحليق
في فضاء الـتخـيل   فليس من الـسهـولة أن ينـسى جيل الـسبعـينات من
الروائي عندما كانوا فتياناً تستنهضهم قبعات جيفارا وحلايا (ماركس
ـوعد وأجنلـز وليـن وهـوشي منه وكـاسـترو) واغـلفـة مجالت الـشبـكة وا
وآخر سـاعة والـكواكب أن يـنسـوا بسهـولة عـدد القـبالت التـي طبعـها فم
طرب اخلالد عبـد احلليم حافظ على الفم الـشهي للممثـلة الرائعة نادية ا
لـطــفي . وكـثـيــرا مـنــهم من اخـطــأ في الـعــد ولـكـنــهـا جتــاوزت اكـثـر من
خمـسـ قبـلـة  وكـانت وقتـهـا كافـيـة إلشعـال ثـورة من الـذكورة في وجه
يني جوب)  الذي كان سائداً وقتها  وحللت فينا كارثة اجتماعية لم (ا
يهدئها سوى ما سميناه نصرا في حرب اكتـــوبر عام 1973. وبعضهم
قال أن اعالن اجلـبهة الـوطنـية الـتقدمـية وتـأميم الـنفط قـد خفف من هذه
الغـلـواء ودفعـنـا لـنبـتـعد عن شـهـوة الـنار في فم نـاديـة لـطفي الى االفالم
اليـساريـة مـثل ساكـو فانـزيـتي .واحلريـة هذه الـكـلمـة اجلمـيـلة  وجـميـلة
جلنكـيز اتمـاتوف  وثورة سابـاتو  وسبـارتكوس  وأفالم اخـرى خففت
صـريـة وهي في لبـاس البـحر من جحـيم أن ترى الـرمل سـريراً لـلمـثلـة ا
وتمـارس يوغـا الـتقـبيل عـلى الـنغم اخلـالـد ألغنـية عـبد احلـلـيم (اما رمـنا
الهوى والـعشـرة ..والي شبـكنـا خلصـنا)..واذا كـان صوت حـليم واغراء
جـسـد الـرائــعـة نـاديـة لـطــفي هـو من كـان يــخـلـصـنـا مـن ضـائـقـة الـروح
واجلسد واحلـاجة  فمن يـخلصـنا الـيوم بعـد ان أشتبك كل شيء وتـهنا
ـاء) دائخون ب سرفات ماب (حانه ومانه) وصرنـا كما (السدانة في ا
ـة وتـذبـذب ــة الـدو الـدبـابـات وابــواق حـروب اخملـافـر وربـايــا الـثـلج وعـو
الرواتب وفروقاتها  فلم نعد نذكـر من فيلم ابي فوق الشجرة أي لقطة 
وعبـد احللـيم صارت عـظامه طـحيـنا ونـادية لـطفي عـجوزا رسـمت علـيها
الـشيـخـوخـة جتـاعـيد الـذكـريـات وفـضـلت أن التـرى كامـيـرات الـتـصـوير

وجهها الذابل.
وبالرغـم من هذا انا مـن القلـة الذين يـتذكـرون تلك الـلقـطات وذلك الـفلفل
االحمر الـذي صبغـت فيه ناديـة لطفـي شفتـيها وصـار يحـرقنا كـما حرق
سـجائـر الـتـعـذيب في زنـازين الـتـحـقـيق أو ونـحن نـتـلـوى عـلى مـصاطب
اخلشب في الـسـينـمات الـصيـفـية  فـيمـا كـحل عيـنيـهـا يذكـرك بالـسواد
الذي سـبا الـعبـاد واعلن احلـروب وصـار دشاديـشاً عـلى اجسـاد عوائل
ـلفوف بـعلم العـراق منذ الضحـايا الذين غص فـيهم التـابوت الـتاريخي ا

زمن السالالت السومرية وحتى زمن كوندليزا رايس.
ب زمن نادية لطفي  وزمـن الفلفل الذي يكـوينا بألف محـنة  كنا نكتب
احالم رواياتنا ماب مهجر وقطع مبرمج  نعيش حياتنا  حياة ال تخلو
نـعشات بـضاعة الـفقيـر كما لـيس ألن هذه ا تفـائل واخليال  من األمل ا

بل ألن الــله خــلق في الــبـشــر األمل قـبل أي يـقــولـون 
هاجس فقط ألجل ان ينـظر الى األمام  وما أضيق
العيش لوال فسـحة األمل ..هكذا كان يـقول الشاعر
الـطــغــرائي ..وفي صــبــانــا كـنــا نــقــول ..مــا اتـعس

احلياة لوال شفتي نادية لطفي ..!
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دينة ببيروت انطلقت في مسـرح ا
الـدورة الثـانية مـن مهـرجان لـبنان
اضي الوطني للمـسرح االسبوع ا
ـشــاركـة ســتـة عــروض مـحــلـيـة.
ـبادرة ـهـرجـان في إطـار ا وأقـيم ا
اإلقـلـيـمـيـة الـتي أطـلـقـتـهـا الـهـيـئة
العـربيـة للـمسرح قـبل نحـو عام
بـتـنظـيم مهـرجـان محـلي لـلمـسرح
في كـل بـلـد عربـي. وبـيـنمـا حـمـلت
الـــــــــــــدورة األولـى فـي 2018 اسم
ــمـثل أنــطــوان كــربـاج لـم حتـمل ا
الـــــدورة الــــثـــــانـــــيـــــة اسم أي من
. وقـال مـدير الـفنـانـ الـلـبـنـانـيـ
هـرجانات بـالهيـئة احلسن إدارة ا
الــنــفــالي في االفــتــتــاح (هــا نــحن

هـرجـان لبـنان نـدشن دورة ثانـيـة 
الوطني للمـسرح سادس مهرجان
وطــني تـنــظـمـه الـهــيـئــة الـعــربـيـة
لــلــمـســرح بـالــدول الــعـربــيـة بــعـد
ـــغـــرب ومـــوريــــتـــانـــيـــا األردن وا
وفـلسـطـ والسـودان وبـعد دورة
سرحي). هرجان البحرين ا أولى 
هرجان من وتتشكل جلنة حتكيم ا
ـمـثل بـطـرس روحـانـا واخملـرجـة ا
ـــمـــثــــلـــة نـــدى لــــيـــنـــا خــــوري وا
بــــــوفـــــرحــــــات واخملـــــرج نــــــاجي
صــوراتي والــشـاعــر زاهي وهـبي.
وعقب انتهاء مراسم االفتتاح تابع
ـــســرحي احلـــاضــرون الـــعــرض ا
(كوميديـا العبابيـد) كتابة وإخراج

هشام زين الدين.
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ضـجت مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي بـفـيـديـو طـريف لـلـفـنـانـة
اللـبنانية هيفـاء وهبي أظهر دخول حيـوان الراكون إلى غرفتها
كـسيك إلحياء في الفـندق الذي أقـامت فيه خالل مكوثـها في ا

حفلها احلـــاشد ضمن فعاليات فاغانرا. 
رفق بـالفيـديو (مبارح وجاء الـتوضيح من وهـبي في التعـليق ا

بــعــد احلــفــلــة فــجـأة
دخل عـــلــيـــنــا هـــيــدا
الــشي يــلي أول مـرة
بــــشــــوفــــو وصـــاروا
الــــــبـــــــنـــــــات من ورا
الــقــزاز يــتــشــاطـروا
عـليه ومن دقيـقة كان
صـــــــريـــــــخـن واصل
لـقبرص طبعاً أنا ما
بــتـــوصى صـــريــخي
ـطـار بـيـروت. وصل 

شو هيدا?).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ال يــعـرف مــعــظم اطـفــالــنـا شــيــئـا عن
الــسـيــرك ســوى مــا يــشــاهـدونـه عـلى
التلـفاز فاحلـروب والتهـجير لم تقض
عـــلـى طـــفـــولــــتـــهم
الــبـــريـــئــة فـــقط بل
استـهدفت احالمهم
الصغيرة لكن ارادة
الـــطـــفـــولـــة هي من
تــــــنـــــــتــــــصـــــــر في
النهاية.وعلى الرغم
من كـل مــــــا جــــــرى
لــــــــطـــــــمـس مـالمح
الـــطــفــولــة البــد من
صـــــــــنـــــــــاع لـالمل
شـبــاب اخـذوا عـلى
عـــــــاتـــــــقـــــــهـم رسم
الـفـرحـة عـلى شـفاه
الــصـــغــار من خالل
انـــــشــــــاء ســـــيـــــرك
مــتـحـرك مـن بـغـداد
الـى الــــــــبـــــــصـــــــرة
ــــــوصـل بــــــروح وا
عـــراقـــيـــة. هـــذا مــا

حتــدث به لـ ( الــزمـــان) مــديــر ســيــرك
بـغداد الـفـنان قـيس القـره لـوسي قائال
(سـيــرك بـغـداد هــو مـبــادرة لـصــنـاعـة
االمـل وسط الـــــقـــــبح واخلـــــراب هــــو
انــطالقـة لـفن جـديــد ال يـقل أهـمـيـة عن
سرح والسينمـا والتلفزيون والهدف ا

صناعة سيرك برؤية عراقية).
مؤكدا(انا اعمل في مـجال السيرك منذ
سـنـوات واسـعى لـتـحـقـيق عـالم تـرفيه
لـلــطـفــولـة الــتي عــانت كـثــيـرا بــسـبب
احلروب.ورحـلـة سيـرك بغـداد انطـلقت
مـن وسط الــعــراق الى شــمـالـه فـكــانت
ـوصل حـيث قـدمـنا مـحـطـتـنـا مديـنـة ا
عـروضـا فـنـية مـتـنـوعة لـالطفـال مـنـها
عالم السحر والدراجات الهوائية وهي
فـعـالـيـة تـرفيـهـيـة لالطـفـال اضـافة الى
فقرات درامية وفقرة النار واستخدمنا
ـيـة كـالـفـنان شـخـصـيـات مـشـهورة عـا
ــــهـــرج الــــراحـل شــــارلي شــــابــــلـن وا
االيـطـالي لـكـنهـا قـدمت بـنـكهـة عـراقـية
في االمـــاكن الـــتي دمـــرتـــهـــا احلــروب
وماخلفه داعش من دمار خصوصا في

لـهـؤالء االطـفـال لـنـقـلـهم من واقع االلم
واحلرمـان الى واقع فـيه نور وامل في
احلـياة وهـذا هـدفنـا الذي سـيـستـمر
من خالل عــروضـنـا في مــحـافـظـات
الـعراق كـالـبصـرة الـتي اختـرنـاها

في مرحلتنا القادمة).
ـمثل عـمر عادل وعن دوره قال ا
ـهرج وهي (اديت شخـصـية ا

من الـــشـــخـــصـــيــات
ـألــوفـة في ا
حــــــــــيـــــــــاة
الـــــنـــــاس
وقـــدمـــنـــا
لــــوحـــات
فــكـاهــيـة
بــنــكــهــة
عراقية).

ـة وكـنـا نـتـطـلع ـوصل الـقـد جـانـب ا
ــدمــرة الى ان نــحـــيي هــذه االمـــاكن ا
وخـاصــة لـنـفــسـيــة الـطــفل خـاصـة ان
الفـرحة هناك قـد غيبـت تماما ونـتطلع
الى ان نـــزرع الـــبــســـمـــة عـــلى وجــوه
االطـفــال واعــادة الــثــقــة واحلـيــاة في
نــفـــوســـهم ) . واضـــاف (قـــدمت خالل
هرج شارلي شابلن اما الفعالية دور ا
ـهـرج الـفــنـان عــمـر عــادل فـقــدم دور ا
االيــطـالي والـفـنــان حـسـ حـامـد قـدم
شـخـصـيــة الـسـاحـر وحـقــقـنـا جنـاحـا
ـوصـل حـيث وحــضــورا بـ اطــفــال ا
االسـتــقـبـال والــتـرحـيـب كـبـيــرين بـنـا
ورافقنا مجـاميع من االطفال من بداية
رحلتـنا لغايـة عودتنا مع شـباب كانوا
معـنا يـرافقونـنا كـدليل لـكشف االماكن
الــتي نــعــرض فــيـهــا جتــنــبــا لـبــعض
االلــغـام الـتـي كـانت قــد زرعت من قـبل
االرهــاب وان ســبب هــذه الـرحــلــة هـو
الــبـعـد االنــسـاني كـون االطــفـال بـهـذه
ـكن ـديـنـة تـعـرضـوا الى مـعـانـاة ال ا
عالجـــهــا اال في الـــفن كـــونه وســيـــلــة قيس القره لوسي


