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استقبـال فعاليات ايـام الثقافة الـتونسية
بـواقع عــروض مـسـرحـيـة و ســيـنـمـائـيـة

منوعة.
وقالت مدير العالقات و اإلعالم في دائرة
ــســـرح زيــنب الــقــصــاب الــســيــنــمــا و ا

لـ(الزمان) امس ان
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ـســرح في تــفــتــتح دائــرة الــســيــنــمــا وا
الـساعـة اخلـامـسـة من عصـرالـيـوم االحد
ـي الــذي ـــســـرح الـــعـــا كـــرنـــفـــال يــوم ا
ـدة ثالثـة ايـام  كـما تـتـواصل فـعـالـيـاتـة 

تـــــســــــتـــــعــــــد إلى

ـنـتـشرة في األول لـلـمـراكز الـتـقـافـية ا
مــحـافـظـات عـراقـنــا احلـبـيب والـثـاني
لـنشـاطات شـعبـة الـفنـون الدرامـية في
مــــدارس اصالح االحــــداث واالخــــيــــر
وهـبة ضي محمد من مدرسة للطفلة ا
اإلمتـثال اإلبتـدائيـة ورغم صغر سـنها
الذي لم تـتجـاوز فيه الـعاشـرة إال إنها
عـشقت الـورق ورائـحـة األلوان لـتـكون
وســيـــلــتــهــا في الــتـــعــبــيــر عن أحالم
طــفــولــتــهــا وامــنـيــات ســتــســعى إلى
حتـقـيــقـهـا مـســتـقـبالً .ضم مــعـرضـهـا
مـايـقارب الـ 20 لـوحـة فـنـيـة وبـألـوان
هــادئـة راحت جتـسـد الــطـبـيـعـة وحب
الــوطن عـلـى اوراقـهـا الــبـيــضـاء الـتي
اكــتــسـت ثــوب بـــرائــتــهـــا ونــقـــائــهــا
.مــجـتـهــدة في مـدرســتـهـا وحتب رسم
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هرجان الربيع rŽ«dÐ∫ فعاليات فنية متعددة احتفاء 
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اعـلـنت الـلــجـنـة الـعـلــيـا جلـائـزة االبـداع
الـــعــــراقي ان (حــــفل تــــوزيع اجلــــائـــزة
بـدورتـهــا الـثـالـثــة سـيـكــون في الـسـاعـة
اخلــــامـــــســــة  من عـــــصــــر الـــــســـــــبت
ـصـادف 31 من شـهـر اذار اجلـاري) ا
واشـارت بــطـاقــة الـدعــوة الـتي تــلـقــتـهـا
(الـــزمــان) (ان احلـــفـل ســـيــكـــون عـــلى

سرح الوطني). خشبة ا

إلى جـانب تكـر أربـعة من عـمـالقـة الفن
العراقي ).

وعن أيــام الــثــقــافــة الــتــونــســيــة  قــالت
القـصاب ( لتـونس اخلضـراء ايام ثقـافية
منـوعة في بـغداد حيث سـتقـدم مسـرحية
(اخملـفـوقـة بـنـت بـوهـا) فـضال عن تـقـد
ثالثـة أفالم تـونـسيـة وسـتـشـارك الـدائرة

(مـــســـرحــيـــو الـــعـــراق عـــلى مـــوعـــد مع
ي من خالل ـسـرح الـعا االحـتفـاء بـيوم ا
تـــنـــظـــيم عـــروض مـــســـرحـــيـــة خـــاصــة

ناسبة .. با
ـسـرح قـد دأبت على فـدائرة الـسـيـنمـا وا
ي الـذي يــعـد ـســرح الـعــا إحــيـاء أيــام ا
عيدا للمسرحـي في جميع أنحاء العالم
وسـنـقـدم خالله ثالثـة عـروض) مـوضـحة
(األول مسـرحيـة (تـوبيخ)  لـلمـخرج انس
عـبـد الـصمـد  وتـمـثـيل مـحـمـد عـمر وعال
عالء وعرض مسرحي ثاني يحمل عنوان
 (بـأنـتـظــار كـودو) لـلـمـخـرج حـسـ بـلط
والتي ستعرض في الساعة السادسة من
ـــســرح الــوطــني..امــا مـــســاء غــد عــلى ا
سـرحي الثـالث فهـو (سنـدباد) العـرض ا
وهي مسـرحيـة خليـال الظل من مـحافـظة
بــابل اخــراج احـمــد مـحــمـد عــبـداالمــيـر
مخرج مساعد حسـ مالتوس  وتقنيات
رقميـة منتـتصر الـعذاري ستـقدم في يوم
ـــســـرح الـــوطـــني  اخـــر أيـــام 2-3 فـي ا
االحــتـــفــاء وفــيه  ســيــلــقي خــمــســة من
سرح فنانات وفناني العراق كلمة يوم ا
ي الــتي ســتــلـقـى في جــمـيع دول الــعــا

العالم بذات الوقت .. 

في هـذه االيـام بـعـرض مـسـرحـيـة
(تــــوبـــيخ) الـــتـي ســـتـــعـــرض في
الــثـالثــ من الـــشــهــر اجلــاري و
عرض فيلم سينمائي عراقي

.. عــلـمـا أن الــفـعـالــيـات الـتــونـسـيـة
سـتـعـرض لـلـجـمـهـور لـلـمـدة من 30-28

من شهر آذار احلالي ).

غـــروب الـــشــمـس النه إذانـــاً بـــشــروق
جديد معها كان لنا حديث قالت فيه (-
تــعــلــمت حب الــرسم من والــدتي فــهي
رسامة محترفة ودائما تشجعني  عليه
ـدرسة سـاصبح وكـذلك معـلمـاتي في ا
يــومــا مــا رســامــة امــثل اسم الــعــراق

دولياً).
×عـرفنـاهـما رسـامـ ولهـمـا مشـاركات
ـعـارض الـفنـيـة سواء في الـعـديد من ا
في دار ثقافة االطفال او وزارة الثقافة.
رفقة محمد وشقيقها االيهم كانت لهما
فعـالية اطـربت احلضور وهـما يغـنيان
ويصدحـان بصوتيـهما العـذب  لبغداد
احلـبـيـبـة. والن الـعـلم اسـاس كل شيء
نـعهـما حبـهما لـلفن من االجـتهاد لم 
ـدرسة . حـلم والـدتهـما والـتفـوق في ا
الذي يكبر في نفسها يوما بعد يوم ان

يكون لهما اسما في عالم الفن
ــــلــــؤهـــا  ×بــــخـــطـى واثــــقــــة وروح 
االحـسـاس بـالــعـطـاء اعـتـلـت الـطـالـبـة
صبا عبد الكـر وزميالتها مر عامر
ـسرح ليقدمن وجومانة انـفال خشبة ا
عـرضا مـسـرحيـا اذهل اجلـميع بـروعة
االداء وخـــفــة احلـــركـــة والـــتــمـــكن من
ايـصــال الـفـكــرة بـلــغـة فــصـحى اجـدن
اتــقـانـهــا. فـعـالــيـة عن االم واخـرى عن
ــعـــلم وثــالـــثــة عن الــصـــمت تــوجت ا

هرجان باكاليل ورد ومحبة. ا

ومع جــومـانــة كــانت لــنـا وقــفــة قـالت
فــيــهــا( ان الـتــمــثــيل يــســري في دمي
وبــاجـــتــهـــادي في الــدراســـة ســأدخل
ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة لـتـحـقـيق أكـاد

حلمي واكون فنانة مشهورة) .
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{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت -  عـادت
ــمـــثــلـــة األمــريـــكــيـــة داريل هـــانــا إلى ا
ــرة الـــســـجـــادة احلــمـــراء لـــكـن هـــذه ا
كـمــخــرجــة وقـالت فـي تـصــريح (إن كل
الــظــروف تـتــضــافــر كـي حتـول دون أن
تـؤدي الــنـسـاء دورا بــارزا في صــنـاعـة
الـسـيــنـمـا).ويــقـوم بـبـطــولـة فـيــلـمـهـا
الـكـومـيــدي (بـارادوكس) وهـو من
ــيــزانــيـة األفالم مــنــخــفــضــة ا
ــوســيـــقى نــيل يــوجن جنــمــا ا
وويــلي نـــيــلـــســون. وعــرض
الفيلم لـلمرة األولى مؤخرا
في مهـرجـان (سـاوث باي
ساوث ويست) السينمائي
فـي أوســـــــــ بـــــــــواليـــــــــة

تكساس.
وقـالت في مــقـابــلـة عـلى
هـرجان الذي هامش ا
اخـتـتم أعـمـاله األحـد
ــاضـي (صــنـــعـــنــا ا
هــذا الـــفــيـــلم بــروح
ـــــرح). وســـــيـــــبث ا
الـفـيـلم هــذا الـشـهـر
على شبكة نتفليكس.

ÍËdJ « ` U  œuL×

 VO³  wHD

ـصــري انــضم الى فـريق ـمــثل ا ا
ـقـرر عـمل مـسـلـسل (أمـر واقع) ا
ـقبـل حيث عـرضه  في رمـضـان ا
يـجسد  دور والد بـطل العمل كر
فـهمي الذي يعمل ضـابط مفرقعات

يكلف بأبطال عملية إرهابية.
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الـكــاتب الـعــراقي وقع مـجــمـوعـتـه الـقـصــصـيـة (رأس
لاليـجار) الصادرة عن دار سطور بجلسة اقيمت على
ـركـز الثـقافـي البـغدادي  ادار قاعـة جـواد سلـيم في ا

حوارها الروائي صادق اجلمل.
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مديـر قسم محاربـة الشائعات في وزارة الـداخلية نظم
له مـنـتـدى فـيض لـلــثـقـافـة والـفـكـر مـحـاضـرة بـعـنـوان
(حرب الـشـائعـات وخطـورتـها عـلى اجملـتمع الـعراقي)

ان العبيدي. بجلسة أدارت حوارها الكاتبة ا
Âu “ w(« b³Ž

اضي  وبـدعوة من ي االردني القى الـثالثـاء ا االكـاد
نـتـدى الـعــربي محـاضرة بـعنـــوان (خـطر اسـتيراد ا
األنظـمة العـربية الغـاز من الكيـان الصهـيوني والبدائل

نتدى بعمان. تاحة) في مقر ا ا
w “ dHE

لـتقى االذاعي اخملرج الـتلـفزيـوني الراحل اسـتذكـره ا
والـتـلـفــزيـوني في اربــعـيـنــيـته بـجــلـسـة اقـيــمت عـصـر

الثالثاء في قاعة اجلواهري باحتاد ادباء العراق .
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الفـنان اإلمـاراتي  تلقى تـعازي زمالئه لوفـاة والده اثر
صراع طـويل مع مرض الـسرطان سـائل الـله تعالى

ان يسكنه فسيح جناته.
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ـرتـبـطـة ارتـبـاطـاً الـقـوالب الـنـمـطـيـة ا
ـنـطـقـة ويـسلط شـائـعـاً بـالـرجال في ا
ؤدية إلى حتقيق الضوء على السبل ا

. ساواة ب اجلنس ا
ومـؤخــراً اخـتــارت شـبــكـة (او اس ان)
الـتـلـفزيـونـيـة الـعـابـدين لـيـكـون وجـهاً
للحـملة التسـويقية اجلـديدة لها حيث
تـركــز احلـمـلــة عـلى دور الــقـصص في
الـربط بــ الـنــاس ولـذلك  اخــتـيـار
ــهــارته فـي روايــة احلــكــايــات ظـــافــر 
وقــدرته الــكــبــيــرة عــلى الــتــواصل مع

مختلف األعمار.
ويـقـــــــوم الـعـابـديـن حـالـيـاً بـتـصـويـر
دوره في مـــســلـــســلـه اجلــديـــد لـــيــالي
أوجـــيــنـي والــذي تـــدور أحـــداثه بــ
الـقاهـرة وبورسـعـيد خالل األربـعيـنات
ـــاضي لـــيـــنـــافس به في مـن الــقـــرن ا
ُقبل وهو مُقتبس وسم الرمضاني ا ا
من عــمـل إســبـــاني ويــقـــوم بــكـــتــابــة
الـسـيـــــــنـاريــو إجني الـقـاسم وسـمـاء
عــبــد اخلــالق وهــو من إخــراج هــاني

خليفة.

ـــــمــــثل { تـــــونس-  وكـــــاالت - حلّ ا
الــتـونــسي  ظــافـر الــعــابـدين مــؤخـرا
ضــيف شـرف عـلى نــدوة حتت عـنـوان
(مـفـهـوم الـرجـولــة في الـعـالم الـعـربي
وشـمال إفريـقيـا) نظـمتـها هـيئة األ
ـــتـــحـــــــــــــدة لـــلـــمـــرأة ومـــنـــظـــمـــة ا
بــرومــونـــدو الــبــرازيــلـــيــة والــوكــالــة
ائـي الدولي الـسـويـديـة لـلـتـعـاون اإل
في مـؤسـسـة (جـابـان سـوسـايـتي) في

نيويورك.
الـندوة نـاقشت تـقريـراً أعدته الـدراسة
االسـتـقصـائيـة الـدوليـة بـشأن الـرجال
ـسـاواة بـ اجلـنسـ بـالـتـنـسيق وا
ـــتــحـــدة لــلـــمــرأة بـــ هــيـــئــة األ ا
ومـنــظـمــة بـرومـونــدو بـالــتـعـاون مع

. شركاء بحثي محلي
ويـلـقي الـتـقـريـر نـظـرة غـيـر مـسـبـوقة
عــلى مـعـنى أن تــكـون الـيـوم رجالً في
. ـغـرب وفـلـسـط مـصـر ولـبـنـان وا
ويستقصي البحث قضايا رئيسية في
الـبـيت والــعـمل وفي احلـيــاة الـعـامـة
واخلـــاصــة ويــتــصــدى لـــلــعــديــد من

ظـهـرك وأحيـانًا ال ـستـمـر  حتب الـتـجديـد ا
تفهم سبب تصرفاتك رقم احلظ.9
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كـائد فى العمل لـبعض الزمالء وركز ال تـدبر ا
طاقتك على تطوير أداءك.
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رتـب أولــويـــاتك فى الـــعـــمل و مـــنــهـــا زيــادة
مهاراتك فى التواصل مع العمالء.
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أل البيت بـالسعادة احلب يـهدأ من غضـبك و
فعليك اإلنتباه على أوالدك .
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ال جتـعل الـقسـوة التى تـعانى مـنهـا من شريك
حياتك سبب انهيار نفسى لك .
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ال تـهـمل تـنـاول اخلضـروات الـطـازجـة حتى ال
تصيب معدتك ببعض اآلالم .
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واصل اهــتـمـامك بـصـحـتـك فـأنت تـسـيـر عـلى
خطى جيدة للقضاء على مرضك.
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ـزعجـ فى حـياتك تـتـخلـص من األشخـاص ا
والذين يتدخلون بها رغم إرادتك.
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تــرتـبك عالقـتك بـعـض الـشئ مع أفـراد أسـرتك
بسبب كثرة االنفعال.
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ال تــنــخــدع فى من حــولك تــتــسم بــالــطــمـوح
والقدرة على العمل حتت ضغط.
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الـسعادة تبحث عنك. تتميز بالشجاعة والقوة
ن حولك. واإلهتمام 
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بــاشـر عــمـلك بـكـل صـبـر وال تــقـلل مـن طـاقـتك
االنتاجية حتت أى ضغط.
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دولية
2- مدينة عراقية

3- منصف
4-  صحيفة خليجية
5- بلدان صغيرة
6- حاجب للصوت
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سيـكون إمـا روز أو روزي. ولم تردّ كـلوي
على هـذه التـخمـينـات ولم يعـرف بعد إن
كانت سـتسـمي إبنـتهـا بإسم يـبدأ بـحرف
K كما قـد يكون هـناك احتـماليـة أن تكون
هذه الرسائل مُزيفة فكايلي جينر أرسلت
رســائل بــأنـهــا تــنــوي تـســمــيــة ابـنــتــهـا
(بــاتــرفالي) لــكـن انــتــهى بــهــا األمــر الى

تسميتها ستورمي.
الـى ذلك يـــــــبــــــدو أن والــــــدة  األخــــــوات
كارداشـيـان كـريس جيـنـر أرادت أن حتذو
ثـيرة واجلريئة حذو بناتهـا باطالالتهن ا
فعلى الرغم من تـقدمها في الـعمر الذي لم
ــنــعـهــا من ذلـك فــقـد أطــلت فـي أحـدث

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - مع إقـتراب
والدة جنــمـــة تــلـــفــزيـــون الــواقـع  كــلــوي
كارداشـيان احلـامل من حبـيبـها العب كرة
ي تـريستـان تومبـسون بدأت السلـة العا
الـتـخمـيـنـات حـول األسم الـذي سـتـخـتاره
لــطـفــلـتــهــا األولى.وقــد الحظ الـكــثــيـر من
تـابـعـ في الـفتـرة األخـيـرة اثر نـشـرها ا
الــعـــديــد من صـــور لــبــاقـــات زهــور عــبــر
صــفــحـــتــهــا اخلــاصــة عـــلى أحــد مــواقع
التـواصل اإلجتـماعي الى انـها تُـلَمّح الى

حملها بانثى. 
وضوع وبعد الكثير من التعليقات حول ا
ــتــابــعـــون إلى تــخــمــ أن اإلسم وصل ا

إطالالتـــهــا بـــصــورة
جـــريـــئـــة.وظـــهـــرت
جـــيــنـــر فـي مــقـــطع
فــيــديــو نــشــر عــبـر
حسـاب العـائلـة على
أحد مواقـع التواصل
اإلجتمـاعي تظـهر فيه
داخل حـمـام الـسـبـاحة
مرتـديةً فـستـاناً أبـيضاً
شفافاً دون حمالة صدر.

وتدخل بعد ذلك عليها بناتها
كـيم وكـلـوي وكـورتــني لـيـتـفـاجـأنّ

بخطوتها هذه.
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الشـاعرة االردنية ضـيفها منـتدى عبد احلـميد شومان
الثـقافي في عـمان لالحتـفاء بتـوقيـعها ديـوانها (أزرق
تشطره نحلة) وقدم اجللسة الشاعر جريس سماوي.

تـولي الـثـقافي ي العـراقي الـقى في مـجـلس ا االكـاد
انـية محـاضرة عن (سـمـات وخصـائص التـجربـة البـر
غرب التي تزامنت مع االستعداد لالنتخابات في في ا

العراق) وحظيت باهتمام واسع من احلاضرين.

اكــتـــــــب مـــرادف ومــعـــاني الــكـــلــمــات
ـكــونــة من ســتــة حــروف ضــمن خــانـة ا
ــظــلــلــة حتــصل عــلى حــروف الــدائــرة ا
ــطـــــــــــلــوبـــة (وكــالــة انــبــاء الــكــلــمـــة ا

شهيرة):
1- مــديــنـة اوربــيــة حتــمل اسـم قــضــيـة

7- ينتمي ألحد االديان السماوية
8- أسف

9- عاصمة اوربية
10- اواني بالستيكية 
11- جبل دمشقي

12- انعكاس الشمس على االرض
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واحــة غـنـاء نـلـتـقـي حتت افـيـائـهـا كل
ة عام .نرسم فيها الفرح وفراشات حا
على وجوه االطفال ونـهديهم االمنيات
. مع افتـتـاح مـهـرجان ورودا وريـاحـ
ربيع االطفال العاشر والذي تقيمه دار
ثـقــافــة االطـفــال بـالــتـعــاون مع هـيــئـة
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا حلـقـوق الـنـزاهـة وا
اإلنــســان لــلــفــتــرة من 5 اذار اجلـاري
ــقـــبل  كــانت ولـــغــايــة 11 نــيــســـان ا
الطفولة حاضرة بكل مافيها من براءة
ونـــقـــاء ومـــابـــ مـــواهـب في الـــرسم
ــــوســـيــــقى وأخـــرى فـي الـــغــــنــــاء وا
والـتمـثيل اصـبح الـربيع اكـثر اشـراقاً

وتميزاً .
ـهـرجان تــقـــول صـــبـــا الـــطـــالـــبـــة في الـــصفثالثـة مـعارض فـنـية ضـمـها ا

اخلــامس االبــتــدائي (احب الــتــمــثــيل
ـرآة ـا اديت ادورا عـديــدة امـام ا وطــا
وشــاركـت في الـــعــديـــد من االنــشـــطــة
ـدرسـة ــهـرجـانـات الـتي تـقـيـمـهـا ا وا
ويـشجـعـني في ذلك مـعلـمـاتي واهلي)
وعن امـنيـتـهـا قالت (اتـمـنى ان اصبح
ـظـلـومـ مـحـامـيـة ادافع عن حـقـوق ا
في بـلـدي).امـا مـر فـقـد اكدت ان
والـدتـهـا اكـتشـفت مـوهـبـتـها في
الـــتـــمــثـــيـل مــنـــذ ان كـــانت في
الـصف االول االبـتـدائي حـيث
جتـيد تـقـليـد الـغيـر بـطريـقة
ــــيـــزة واضـــافت (حـــبي
ـنعـني من لـلـتـمـثـيل ال 
ــدرســة الــتــفــوق في ا
حـــــلــــــمي ان اكـــــون
فنـانة ورسـامة في

ذات الوقت).

كلوي كاردشيان

فـنــيـاً في دبي حــيث تـنــقل بــرفـقـة فــرقـته
ـواويل ـوسـيــقـيــة عـلى عــدد كـبـيــر من ا ا
واألغنيات التي لم يتوقف اجلمهور -الذي
وصـفه الــعـراقـي بـاجلــمـهــور الـراقي- عن

طالبة باألغنيات. ا
واختار حـا في وصلـته ما ب األغـنيات
ذات اإليـــقـــاع الـــســـريع والـــراقص وبـــ
ــعـاني ـرتــكــز عــلى ا الـبــطيء الــتــأمــلي ا
والكـلمـات من جـديده الـذي طرحه مـؤخراً
كـمــنــفـردات أو مـن خالل األلـبــوم األخــيـر
ه من أرشيفه الغنائي  الذي يحفظه وقد

اجلمهور.
وكــان الــعــراقي قـــد أحــيــا في بــدايــة اذار
اجلاري حفالً غنائياً في مهرجان الفجيرة
الدولي لـلـفنـون وسط حـضـور جمـاهـيري
كبـيـر أعـلن من خالله عـودته لـلـغـنـاء بـعد

توقف ألسباب خاصة
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أحيـا الـفـنـان حـا الـعـراقي مـؤخـرا حفال
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حا العراقي


