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ـسـرح في االحتـاد الـعام احـتـفى بـيت ا
لالدباء والكـتاب في العـراق وعلى قاعة
ي جـبـر اجلـواهــري بـالــفـنـان واالكــاد
خـمـاط لـلـحــديث عن مـشـروعه الـعـيـادة
ـسرحـيـة على غـرار الـعيـادة الـطبـيـية ا

التي يعالج فيها الطبيب مرضاه .
ـــان ـــيـــة ا قـــدمت اجلـــلـــســـة االكـــاد
الـكبـيـسي قائـلـة ( يسـعى الـفنـان جـبار
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ــمـثـالن الـلــبـنــانـيــة سـارة أبي يــسـتــعـد ا
كـنـعان والـسـعـودي مهـنـد احلمـدي لـلعب
دوري البطولة في عمل من النتظر عرضه
خـالل مــوسم رمــضــان 2020 بــعــنــوان
دفـــعــــة بـــيـــروت إخــــراج عـــلي الــــعـــلي.
ــثـلي وســيـجــمــعـهــمـا بــنــخـبــة من أهم 
ـســلـسل الــوطن الـعــربي.ويــرصـد هــذا ا
قـصـصَـاً وحـكايـات لـشـبـاب وشـابات من
مــخــتــلف اجلــنــســيــات يــجــتــمــعــون في
الــعـاصـمــة الـلــبـنــانـيــة بـيـروت فـي فـتـرة
ـتـابــعـة دراسـتــهم فـيـدخل الــسـتـيـنــات 
ـشـاهـد مــعـهم في تـفـاصـيل مـشـاكـلـهم ا
ترابطة في قالب تشعبة وا االجـتماعية ا
.هــذا وعــبّــر أبــطــال دراميّ مـــشــوّق جــداً
الـعمل عن حماسهم الكـبير لعرض العمل
ــنـتـظـر. حــيث أكـد احلـمــدي أنه بـكـامل ا
اسـتـعـداده للـتـصـويـر ووعد مـحـبـيه بدورٍ

يز.  بطولي 
مـيّز أمـا أبي كـنعـان فوصـفت دورها بــا
.يـذكر واخملـتـلف عن كل مـا قدمـته سـابقـاً
أن فـريق الــعـمل بـدأ بـتـنـفـيـذ الـديـكـورات
ـا الــضـخــمـة قـبـل شـهــرين لـلــتـصــويـر 
ة التي يـتناسب مع احلـقبة الزمـنية الـقد
ـسـلـسل. يـنــاقـشـهـا ا
كـــمــا  االتــفــاق
مــع فـــــــــــــــريـق
ــيّ عـــــــــــــــــــــا
مـتـخصص
ـؤثرات بـا
اخلـاصـة
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عــضــو الــهـيــئــة االداريــة لــنـادي
الــصـــيــد الـــعــراقي حتـــتــفي في
الـساعـة الـسابـعة مـن مسـاء يوم
غـد اخلـمـيس بـتـوقـيع ومـنـاقـشـة
كـتابـهـا (الـيوبـيل الـذهـبي لـنادي
الصـيـد الـعراقـي ) وهوكـتـاب تـوثيـقي يـروي بـالـوثائق

والصور تاريخ النادي منذ تأسيسه الى يومنا هذا .
 ”—UH « bL×

ناسبة عيد احلب في احد طـرب العراقي يحيي حفال  ا
طرب محمود الغياث. فنادق اربيل ويشاركه في احلفل ا
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مـثل الـسـوري يصـور مـشـاهده في مـسـلـسل (سوق ا
احلريـر) في إحدى حـارات دمشق مـجسـدا شخـصية
ـهرجي إخراج أسـعد وهم من تألـيف حنـان حس ا

ال. مؤمن ا
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نــبـــيل وتــوزيـع عــمـــر الــصـــبــاغ وهي
بــالــلــهـــجــة الــعــراقــيــة الــتي اشــتــهــر

بتأديتها سيف.
والــفـــيــديـــو كــلـــيب من إخـــراج عــمــاد
خاتون يتميّـز بطابع خاص يظهر فيه
نـبــيل بـطـريـقــة جـديـدة ومـخــتـلـفـة عن
أعمـاله الـسـابـقـة وكـان قـد نـشـر مـقطع
صغـير من الفـيديو كـليب عبـر صفحته
اخلــاصـة عــلى مــوقع انــســتــغـرام و
إطالق الكليب على قناته اخلاصة على

موقع يوتيوب.
واحـيـا نـبـيل مـؤخـرا حـفال في الـقـريـة
ـــــوقع ـــــيــــة فـي دبي وفـــــقـــــا  الـــــعـــــا
فضال على طرحه أغـنية بعنوان ايالف
ســلـمـيــة دعـمــاً لـلــحـراك الـشــبـابي في

العراق.
من جـهـة أخـرى سـيـقوم نـبـيل بـجـولة
حفالت خارجـية وحتديـداً في الواليات
ـتــحـدة األمـريـكــيـة حـيث ســيـتـواجـد ا
يومي 22 و29 شباط اجلاري في سان

دياغو وديترويت تباعاً. 
وســيـكـمل جـولــته في شـهـر آذار حـيث
ســــيـــيــــحي حــــــــــــفــــلـــ آخــــرين في
ديـتــرويت وســاكـرامــيـنــتـو في 7 و14

آذار تباعاً.
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ــطـرب الــعــراقي ســيف نــبـيل أطــلق ا
فـيـديــو كـلـيب أغـنــيـته اجلـديـدة (فـوك

وضوع) . القمة) من ألبوم (انتهى ا
فــوك الــقــمـــــــــــة أغـنــيــة عــراقــيـة من
كـلـمــات سـيف الـفــارس أحلـان سـيف

V(« bOF  bF² ð «—U¹
زيــادة الـوزن بــعــد الــوالدة ألنــهـا

ا هيي عليه).  فخورة 
مـشـيـرةً إلى (أنـهـا تـعـتـبـر إجنـاب
الــطــفل مــعــجــزة كــبــيــرة وزيــادة
ــعــجــزة الــوزن فـي مــقــابل هـــذه ا

تبقى مسألة بسيطة جداً).
ويـأتي تـصـريح كـايـا بـعـد والدتـها
بـ3 أشهر لطفـلها األول فكرت علي
ــمــثل الــتــركي عــلي من زوجــهــا ا

أتاي.
 حــــيـث قـــالـت خالل حــــضــــورهـــا

لعرض أزياء:
. بــعـد ( هــنــاك فــتـرة خــاصــة جــداً
الـوالدة.  فــمـا يـهــمـني هــو صـحـة
الــطــفـل والــغــذاء الــذي يــصــله ال
وزني الـزائد. وأنـا أعـيش األمـومة
ا كأجمل فترة بحياتي وفخورة 
تــفـــعـــله أجــســـادنـــا كــنـــســاء. ألن

االجناب مسألة عظيمة).
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أكـــدت الــنــجـــمــة هـــازال كــايــا في
(أنـها ال حـديـثهـا لـصحـيـفة تـركـية
{ بك  –وكـاالت - دخل الــنـجم الـصـيـنيتــريـد لــلـنــســاء أن تـتــذمـر بــسـبب

ي جاكي شان على خط السعاة إليجاد العا
العالج واللقاح لفيروس كورونا. حيث وعد
ن سـيـنـجح بـصـنع الـلـقاح بـجائـزة كـبـرى 
وتبلغ قيمتها مليون يوان أي حوالي 143

ألف دوالر.
وشـرح  شـان بحـسب مـوقع (ذا نـيشن) (أن
ــثــابـة احملــفّـز عــرضه الــسـخي ســيــكـون 
إليجاد اللقاح بوقتٍ أسرع) مشيراً إلى أنه
ال لـتـوفيـر مالبس واقيـة وأقنـعة (تـبرّع بـا
ـرض) وقال طـبيـة لـلـحـمـايـة من انـتـشـار ا
(أنه ال يـريـد لـشوارع بالده أن تـكـون فـارغة
من الـنــاس بل يــريـدهــا كـعــادتــهـا مــلـيــئـة
بـاحلــيـاة وبـالـنــاس الـسـعــداء). وأكـد عـلى
قنـاعته بأن (العـلم والتكـنولوجيـا عنصران
أسـاسـيـان لـلـتـغـلب عـلى الـفـيـروس) وقـال
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تـسـتـعـدّ الفـنـانـة يـارا إلحـيـاء حـفـلة
غــنــائــيــة مـشــتــركــة مع الــفــنـان آدم
نـاسـبـة عـيد احلب في  14شـباط
والــتي ســتــقـام بــأحــد الــفــنـادق في
مــديـنــة اسـطـنــبـول الــتـركــيـة.كـذلك
ســتـجـمع يــارا وآدم حـفــلـة غـنــائـيـة
مشتركة ثانية  15شباط اجلاري في
مجـمّع كازينـو لبـنان. وكـانت أعلنت
عن احلفـل جلمـهورهـا عبر نـشرها
صـورة الـبـوسـتـر اخلـاص بـاحلـفـلـة
عــلـى إنــســتــغــرام. كــذلك نــشــر آدم
الــبـوســتـر الــذي جـمـعـه بِـيــارا عـبـر

حسابه على إنستغرام.
الى ذلك شوّقت الفنّانة نوال الزغبي
اجلمهـور ألغنيتـها اجلديـدة بعنوان
ـقطع التـرويجي الذي القويـة عبر ا
نــشـرته مـن خالل حـســابــاتـهــا عـلى
مواقع التواصل االجـتماعي. وكتبت

ألوف حـ تخطط لـقضاء فـكّر بـطريقـة للخـروج عن ا
ساء. هذا ا
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 ال تــنـظــر إلى الـوراء  فــقط انــطـلق إلى األمــام..يـوم
السعد الثالثاء.
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حـاول إلقـاء نظـرة أقرب. سـتجـد في األعمـاق قضـايا
ا تبدو عليه . أعمق 

—u¦ «

أنـت ال حتب أن تـــخــبـــر زوجـــتك في الـــبـــيت إلى أين
تذهب تكره سلطة االستجواب .
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ــواجـــهــتك هـــو شــخص شـــجــاع في من يـــخــاطـــر 
احلقيقة.يوم السعد االربعاء. 
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 حتب االنطالق دون أيـة قيود  لكن عليك أن ال تبالغ
. بذلك كثيراً
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إرادتـك من حــديــد ويــعــتــرف لـك اجلــمــيع بــذلك في
الوقت احلاضر. 
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ــثــرثـرين و حــد من مــطـاردة الــنـاس أســكت ثــرثـرة ا
لك.رقم احلظ 8.

Íb'«

حــاول تـطــويـر بــعض الــروابط االجـتــمــاعـيــة بـدالً من
ادية. االنغماس في احلياة ا
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هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك .
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ــكن أن يــجـاريك أنت تــتـحــرّك بــسـرعــة كــبـيــرة ال 
أحد.رقم احلظ.9
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 اسـأل الـنـاس مـبـاشـرة عـمـا يـريـدون و كن واضـحـا
فيما تريد .

 u(«
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ـدونـة ادنـاه اشـطب الـكـلـمـات ا
بـــشـــكل افـــقي وعـــمـــودي ومن
الـيـسـار الى الـيـمـ وبـالـعـكس
لتـحصل عـلى الـكلـمة الـضائـعة

عمدا: 
w½UM³  »dD

السبت  –االحد  –اخلميس –
اجلـمـعة –الـعـطر  –الـعـطـلة –
الصـيف  –اخلريف  –الـشـتاء
 –الـربـيع  –ايام  –اسـبوع –

شـهر  –سـنة  –احاد  –مـئات
 –عـشـرات  –الـوف  –فـئـة –

رقم  –عـدد  –مـال  –حــسـاب
 –شــطــر  –مــعن  –ريــاضــة.

الـنـاشـطـة الـسـياسـيـة والـبـاحـثـة االجـتـمـاعـيـة االردنـية
ضـيـفـتـهـا أمس الـثالثـاء جـمـعـيـة الـفـيـحـاء بـعـمـان في
حـوار مــفـتـوح حـول أثـر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
عـلى الـعالقـات الـزوجـيـة  وفي ظـاهـرة حـاالت الـطالق

شاكل األسرية. وا

ـاضي في الــكـاتــبـة الــفـلــسـطــيـنــيـة ضــيـفــهـا االحــد ا
العـاصمـة االردنيـة عمان صـالون ارسـطو الـثقافي في

لقاء أدبي وقراءات إبداعية.

الـــصـــحـــفي الـــعــــراقي تـــلـــقى الـــتـــعــــازي من زمالئه
واصدقـائه لوفـاة عمـته (ام ماجـد) سائـل الـله تعالى

ان يسكنها فسيح جناته.
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تساعده الـظروف على حتـقيق حلمه
في البداية وكان له رحلة طويلة في
األدوار الــثـــانــويـــة والــرقص الــذي
اجته إليه أولًا ثم بـدأ أولى خطواته
الـفـنــيـة ولـكن بـعــد خـيـبـة األمل في
عدم وجود فرصة حـقيقية توقف عن
الـتمـثـيل واجته لـلعـمل في بـورصة
القطن لسـنوات طويـلة حتى أصبح
من أهم جتـار الـقـطن في مـصـر.بـعـد
فــتــرة من الــوقت قــرر أدهـم الــســفـر
خارج مصـر ولكنه عـاد عن رأيه بعد
أن عرض عليه صديقه اخملرج أحمد
ـشــاركــة في فــيـلـم "هل أنـا ضــيــاء ا
مجـنونـة?" عام 1964. وأبرز أعـماله
كــانت أفـالم: "الــبــؤســاء اجملــهــول
حــافــيــة عـــلى جــســر الــذهب احلب
وحـــده ال يــكــفـي الــشــيـــطــان يــعظ
الـسيـد قـشطـة بـسـتان الـدم جـحيم
ــاء سـواق الــهــا صـاحب حتت ا
اإلدارة بـــواب الــعــمـــارة الــراقــصــة
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صري عادل أدهم واحد مثل ا يعد ا
من أشهر من قـاموا بـأدوار الشر في
صرية اسـتطاع أن يُتقن السينـما ا
الــتـحــدث بــالـعــديـد مـن الـلــغـات من
بــيـنـهـا: اإلجنــكـلـيــزيـة والـفــرنـسـيـة
ــنـاسـبـة والـتــركـيـة واإلســبـانـيـة.و
حـلـول الـذكرى  24عـلى وفـاة شـرير
صـرية رصد موقع البوابة اسينما ا
أبرز ما في حيـاته الفنـية واخلاصة
مشـيرا الى ان :بدايـة عادل أدهم في
السـينـما كـانت من خالل فـيلم "لـيلى
بـنت الـفــقـراء" وظـهـر بـدور صـغـيـر
كــراقص وكـــان ظــهــوره الــثــاني في
مـــشــهــد صــغــيــر فـي فــيــلم "الــبــيت
الـكـبـيــر" وكـان مـتـفـوقًـا في ريـاضـة
صارعـة والسباحة لذلك الكمة وا ا
ذاع صـيــته في اإلسـكـنــدريـة وأطـلق
عـــلـــيه لـــقـب "الـــبـــرنس". أحب أدهم
الـتمـثـيل وصـناعـة الـسيـنـمـا لكن لم

وتـــزوجـــهــا ولـــكن بــســـبب حـــالــته
تقلبة كان يضربها دائمًا زاجية ا ا
حـتى هـربت مــنه إلى الـيـونـان وهي
حامل في شهرها الرابع. سافر أدهم
حـتى يــبـحث عـنـهـا ولــكـنه لم يـعـثـر
عـليـهـا وعاد إلى مـصـر وانـشغل في

والـطـبـال رجـل لـهـذا الـزمـان طـائـر
الــلـيل احلــزين ثــرثـرة فــوق الــنـيل
النظارة السوداء اجلاسوس جناب
الــسـفــيــر". عُـرف عن عــادل أدهم أنه
مـتـعـدد الــعالقـات الـنـسـائـيـة وذات
مرة تعرّف إلى إحدى فتيات اليونان

أعماله الفنـية إلى أن فوجئ بإحدى
صديقـاته تخبـره بأن زوجته أجنبت

ولدًا ويشبهه بشكل كبير. 
وبــعــد  25عــامًـــا شــعــر عــادل أدهم
باحلن لـنجله وسافـر إلى اليونان
والـتقى بـطـليـقـته وطـلب منـهـا رؤية
ابنه ونـصـحته بـعـدم فعل هـذا األمر
إال أنـه أصـــــر عـــــلـى ذلك وذهـب إلى
ـلكـه جنلـه لكـنّ ابنه ـطـعم الـذي  ا
انــفـــعل عــلــيه أمــام الــنــاس بــشــدة
بسبب جتاهله له كل هذه السنوات
وأعلن تـبـرءه منه مـتـسالًـا عن سبب

حنينه له بعد 25 عامًا من ميالده.
وكــانت قـصــة احلب احلــقـيــقــيـة في
ياء" حيـاة عادل أدهم من الـسيـدة "
والـتي كــانت حـديـث االعالم بـعـد أن
 تــــداول عـــدد من صــــورهـــا خالل
نـاسبات االجـتماعـية حيث إحدى ا

كانت تصغره بأكثر من 20 عامًا.
ـــنــا في رحـــــــل عـــادل أدهم عن عــا

ـــوافق 9 يــــوم اجلـــمـــعــــة ا
شـــــــــبــــاط عـــام  1996عن
عـمــــــــــر نـاهـز 67 عـامًـا
فـي مـــســــتــــشــــفى اجلالء
الـــعـــســـــــــكـــري بـــعـــد
مــعــانـاة مـع مـرض

السرطان.

نظمة التي (بغض النظر عن الشخص أو ا
ـرض سـأشـكـرهم سـتـطـور الـتـريـاق لـهـذا ا
ـلــيـون يـوان). لــكـنه اسـتــدرك مـؤكـداً (أن
ــال بـل بــدافع إعـالنه ال يـــتــعـــلق فـــقط بـــا

الـــتـــحـــفـــيــز
ـــواجــــهـــة
ــرض هـــذا ا
وتضامناً مع
ــــواطـــنـــ ا
الــــــــــــــــــــذيـن
يــــقـــاتــــلـــون
ألجل احلـياة
في مـواجـهـة
هـــــــــــــــــــــــــــذا
الـــفــــيـــروس

اخلطير).
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مــديـر قــسم الــعالقــات واالعالم في دائــرة الــسـيــنــمـا
ـســرح الـعـراقـيـة تـلـقـت تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة وا
سـائل الـله تعالى ان والفـنية لـوفاة شقـيقهـا أحسان 

يسكنه فسيح جناته.

يارا

ـضـمـون كلـمـاتـها: مـا يـشيـر 
كل جـرح وأنـا بـخـيـر تـنـعـاد
ـواجع مـا فـيي قلك علـيك ا
غيـر قلـبي الـلي حبك مش

راجع.
يـشــار إلى أنـهــا أحـيت
مــــــؤخــــــراً حــــــفـالً في
ـــمــلـــكــة الـــعــربـــيــة ا
الـسـعــوديـة ضـمن
فعـالـيـات موسم
الـريـاض الذي
تُـنَـظــمه هـيـئـة
الترفـيه على
مـــســـرح أبــو
بـــكــــر ســـالم.
حــــيث قــــدمت
بــــــــــاقــــــــــة مـن
أعـمــالــهـا وسط
تـفـاعل احلـضور جاكي شان

خـمـاط الـى تـسـخـيـر فن الــتـمـثـيل عـلى
سرح في العالج النفسي واالجتماعي ا
لـــلــمــرضى بــاطـالق مــشــروع الــعــيــادة
سرحية ). وعن جتـربته حتدث خماط ا
قـائال ( انــنـا نـؤسس لـتــجـربـة عالجـيـة
قـابـلـة لــلـتـطـبـيق بـ الـنـاس بـواسـطـة
ــثــلــوهـا انــتــاج عــروض مــســرحــيــة 
ـرضى انـفــسـهم ) واضـاف ( الـعـيـادة ا
سـرح التـقلـيدي سـرحيـةعلى عـكس ا ا
تــــــــــــــــــــــــذهــب الــى
اجلمـهـور وضحـايا
احلروب واالمراض
الــنــفـســيــة اليــجـاد
حـلـول عالجـية لـهم
وهــــذا الـــــنــــوع من
الفن يفك العزلة عن
ــرضى بــجــعــلــهم ا
يـــــــشــــــاركـــــــون في
الــتـمــثــيل وتــنـقــيـة
مهاراتهم الـصوتية
واجلـــــــــســـــــــديــــــــة
والــــــتــــــواصـل وفك

الـعــزلــة الــتي يــعــانــون مــنــهــا وتـتــيح
لــلـمــرضى تــالـيف نــصـوص مــسـرحــيـة
تـترجـم مع عروض مـسـرحـيـة وتـوظيف
الــتـــمــثــيل فـي الــعالج. هــذه الــعــروض
قـــدمــتـــهـــا في االردن ومــصـــر من خالل
الورش او مـايطـلق علـيه مسـرح العالج
النفسي لكن مشروعي العيادة مسرحية
في الــعـراق فــشل في تـبــني مــؤسـسـات
ـشــروع وهـذا الـتــهـمـيش الـدولــة هـذا ا
لـلـمـشـروع دفـعنـي الى الـتمـويل الـذاتي
ومن حـسـابي اخلــاص وعـلى الـرغم من
كل الـصـعـوبــات نـسـتـمـر في خـطـواتـنـا
ــــشـــــروع من خالل لــــتــــرســــيـخ هــــذا ا
مستشفى ابن الرشد لالمراض النفسية
حـيث  جنـاح هـذه الـتجـربـة من خالل
ـشروع ـسـرحـيـة وا الـورشـة لـلـعـيـادة ا
رضـى السـرطان ) واكـد على ان القـادم 
( ادارة مهرجان الهيئة العربية للمسرح
الـــدولـي طـــلــــبت مــــني تـــقــــد ورشـــة
سرحية وهذا للعروض وعمل العيادة ا
شروع الذي يفتح اعتراف بنجاح هذا ا
االفــاق لـلــتـصــدي لالمــراض الـنــفـســيـة

بعدها  تقد عرض مسرحي بعنوان
ـوت) تــالــيف واخـراج (مــوعـد مـع ا

الـفـنــان جــــبـار خـمـاط الـذي
ـــــــســـرحــــيـــة اكــــد (ان ا
تـــــعــــاـــــــــلج حــــالــــة
االدمـــــــــان وافـــــــــة
اخملـــــــــــــــــدرات
الـــتي دخـــلت
الــــــــــــــــــــــــى
اجملــــــتــــــمع
دون رادع
وســـــبـــــبت
الــــــــعـــــــوق
والــــــشــــــلل
لـلـكـثـيـر من

الناس) . 
ـــســرحـــيــة من وا
تمـــــــــثـيل غـفران
ال يــــــاســــــــــــ 
عـلي فـخري  عـلي
طــــــابــــــو وســــــيف

قصي.

ـــســـرحي بـــواســـطـــة تـــوظـــيف الـــفن ا
والنصوص بدال من العالج الدوائي ).
داخالت من بعدها تـوالت الشهادات وا
زمالئه واصـدقـائه ومنـهم الـفـنـان عـقيل
مـهــدي الـذي قـال ( الـغـايــة من الـعـيـادة
ــسـرحــيـة الــذهـاب الى الــنـاس في كل ا
ـؤسـسات الـنـخـبـوية مـكـان بعـيـدا عن ا
سرح محاصرا في خطاب التي جعلت ا
ضــيق ) واضـــاف ( فــكــرة الــذهــاب الى
الــنــاس النـتــاج عــرض مـســرحي مــنـهم
واكتـشاف مـهـارات التـمثـيل في االماكن

القصية والبعيدة ) 
شـهــادة اخـرى من الــفـنـان حــسـ عـلي
سرحية هارف قائال ( مشروع العيادة ا
اهـدافه ورسـائـله وجتـربـته هـذه حتاول
معاجلة عـلل اجملتمع الذي سـقط نتيجة
الـبــؤس واحلـرمـان واالدمــان وهي فـتح
ـسـرح تذهـب الى الـناس جـديـد لـعـالم ا
في كل مـكـان لـيكـونـوا طـاقـة جـديدة من
ثـل يتعـلمون بالـتمثيل خالل ايجاد 
ـسـرح ضـرورة كـيف نــكـون احلـيــاة. وا

في كل زمان ومكان ) 

عادل ادهم


