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ـســتـطـاع عن عـالم وإبــعـاده قـدر ا
الـتـكـنولـوجـيا والـذي رغم أهـمـيته

اصــبح يــشــكل جــداراً عـازالً
بـ األشـخـاص وخـصـوصاً

االطفال). 
وتضيف (فريق بـربر يتكون
من مجمـوعة طيبـة يجمعهم
هـــدف نــبـــيل وهــو إســـعــاد
الــطـفل يــتـحــركـون كــخـلــيـة
نــحـــــــل ويــتـــشــاركــون في
ــســــــرح اخملـتــلــفـة مــهـام ا
وهم: لــــبـــوة عـــرب هـــشـــام
جــواد مـصـطـفى الـصـغـيـر
اســـــمـــــاعــــيـل عالء نـــــاجي
ـان احمـد كاروان حسن إ
جــبــار بـــيــزوس مــرتــضى
فيـصل ليو خـالد كـرار عبد

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

انــشـــأت مــجــمــوعــة من الــشــبــاب
ــسـرحي الـعـراقـي مـشـروع بـربـر ا
ــســرح الــدمى والــذي بــدأ تــقـد
عــروضه لألطـفـال مـؤخـرا وعـنـهـا
ـمـثـلـة لـبـوة عـرب إحدى حتـدثت ا
عضوات فريق بربر قائلة (مشروع
بـربــر هـو مـشــروع دمى مـتــحـركـة
لالطـــفـــال الـــهــدف مـــنـه إيـــصــال
ـفـيـدة والـنـصـيـحة من عـلـومـة ا ا
ــتــمــثــلــة بــالــكالم ــتــعــة ا خالل ا
السلس واألغنية الـبسيطة واللون

الفرح). 
ـوقع امـا عـن هـدف الـفـريق تـقـول 
دنــيــا فن (الــهــدف الــرئــيــسـي هـو
إرجـاع الـطـفل الى مــنـطـقـة الـلـعب
ـــفــيــد والـــتــواصل االجـــتــمــاعي ا
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ـمـثـلـة الـسـوريـة سالف فـواخرجي نـشرت ا
صورة لـهـا من كوالـيس مـسـلسـلـها اجلـديد
نـاس من ورق وذلك عـبر حـسـابهـا اخلاص

على احد مواقع التواصل االجتماعي.
وكـشفت فـواخـرجي من خالل هذه الـصورة
عن اسم الـشخصـية التي جتـسدها في هذا
الـــعـــمل وهــــو بـــراء حـــيث عـــلّــــقت قـــائـــلـــة
(صبـاحـكم خيـر براء من تـصويـر مسـلسل
(نــــاس مـن ورق) إخــــراج وائـل رمــــضــــان
وتــــــــألـــــــيـف أســــــــامــــــــة كـــــــوكـش… سالف

فواخرجي). 
وكـان آخر أعـمال فواخـرجي مسـلسل (أهل

الغرام).

ختلف نتـمكن للـوصول لالطفـال 
إمكانهم. 

الــسـتــار وبــيـان نــبـيـل) مـوضــحـة
(مــســرحـــنــا بــســيط ومــتــنــقل كي

فــريــقــنــا مـســتــقل التــدعــمه جــهـة
يتحرك بطـوعية وجهد ذاتي لرسم
الـــــبـــــســــمـــــة عــــلـى وجــــوه

االطفال).
عـــلى صـــعـــيـــد اخـــر جتــري
حـالـيا الـتـحضـيـرات األوليه
ـــســرحي ألعــادة الـــعــرض ا
(ســـيــلـــفــون) عـــلى خـــشــبــة
ــــســـــــــــرح الــــوطــــني من ا
انـــتـــاج دائـــرة الـــســـيـــنـــمــا
ـســرح الـفـرقــة الـوطــنـيـة وا

للتمثيل.
 الــــعــــرض الـــذي قــــدم عـــام
ــــــســــــرح 2016 فـي يــــــوم ا
ي وسبـق ان شارك في الـعـا
فــعــالــيــات مــهــرجـان االردن
سـرحي الثـالث والعـشرين ا
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ي العراقي صـدر له عن دار الشـؤون الثقـافية االكـاد
قالة األدبية العـامة ضمن سلسلـة نقد كتاب بعـنوان (ا
في الـعراق النشأة والتطور) يقع في 344 صفحة من

القطع الكبير.
wL '« 5 Š

ــاضي حـفال في ــطـرب االمــاراتي احـيـا اخلــمـيس ا ا
اوبرا دبي قدم فيه مجموعة من اجمل اغنياته.

gK  .d

رسـام الكاريـكاتـير الـعراقي اقام
مـــعـــرضـه الـــشـــخــــصي الـــرابع
ــعـنــون ( هـمــوم عـراقـيــة) عـلى ا
هـامش مـهـرجـان شـاعـر الشـعب
الراحل عريان السيد خلف الذي
ركز االعالمي الـثقـافي العـراقي  بالـتعاون مع اقامـه ا

دار الثقافة والنشر الكردية .
 ö «b³F « WKIŽ ¡UMÝ

القـاصـة االردنيـة القت وبـدعوة من مـدرسة أبـو شريك
اخملتـلطة  محاضرة حول (القصة وأثرها على الطالقة
الـلـغــويـة عـنـد األطـفـال) وفـي نـهـايـة احملـاضـرة اهـدت

القاصة قصتها (رسمت في الغيم كالما) للطالبات.
wKŽ Ê«bLŠ sF

كـتبـة العـصريـة كتاب البـاحث العـراقي صدر له عـن ا
بـعنوان (مقـاالت بغداديـة في اخلطط واالثار) ويقع في

توسط. 144 صفحة من القطع ا
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مـثل الـسـوري اجنز تـصـويـر مـشاهـده في مـسـلسل ا
(أحلى أيـام) ويجسد فيه شخصيته الشهيرة محجوب
والــعــمل من تــألـيف  طـالل مـارديــني وإخــراج  سـيف

شيخ  جنيب .
V¹– b³Ž rÝU

الشـاعر الـعـراقي نعـاه االحتاد الـعام لالدبـاء والكـتاب
ـاضي ــوت االربــعــاء ا فــرع االنـبــار بــعــد ان غـيــبه ا

سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.
…bOLŠ œuL×

شـاهـد األولى من فـيلم ـصـري بدأ تـصـويـر ا مـثل ا ا
مـثل أحمد عز شـاهد بيـنه وب ا (العـارف) وجتمع ا

ؤلف محمد سيد بشير. مع اخملرج أحمد عالء وا
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الـذي اختـارته البـنتـيهـا بـينـمـا اختـارتا
الــبـلـيــزر من الــلـون األسـود وهــو نـفس
بــنــطـلــون والــدتـهــمــا ونـســقت الــثالثـة
اإلطاللـة مع أحذيـة بـوت مـخمـلـية عـالـية
الـرقــبـة لـتـصــبح إطاللـتـهن مــتـجـانـسـة
ورائعة حـسب موقع ليـالينـا.هذه ليست
ـرة األولـى الـتي تـخــتـار فـيـهــا نـانـسي ا
عــجـرم إطـــــاللــة مـوحــدة مع ابـنــتـيــهـا
حيث ارتـدت الـثالثة من قـبل أيـضاً كـنزة
حـمــراء وقـنـاع لــلـوجه خالل احـتــفـالـهن

بالهالوين.
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خطـفت الـنجـمة نـانـسي عجـرم األضواء
في أحدث ظهور لهـا برفقة ابنـتيها ميال
وإيـال حــيث ظـــهــرن بـــإطاللـــة مــوحــدة
ناسبة االحتفال بأعياد منسقة بعناية 

الكريسماس.
وظــهــرت عــجـــرم وابــنــتــيـــهــا بــإطاللــة
كـالسـيــكــيــة حــيث اعــتــمــدن اجلـاكــيت
الكـالسيـكي واخـتارت أن تـرتـدي بلـيزر
من الــكــاروهــات بـألــوان الــكـريــســمـاس
احملــبـبــة وهـو نــفس الـقــمـاش والــلـون

2017
واشار
مـــــــوقع
دنـــــــيــــــا
الــــــــــــــــفـن
انـــــــه(مــــــن
جتسيد فرقة
الــــــــــــــــــــرقــص

الــــتــــعـــــــــبــــيــــري
وادارة مـــســـرحـــيـــة
قــــــــــــاسـم شــــــــــــايـع
وسينغرافيا العرض
بــــــشــــــار عــــــصــــــام
درامـــاتـــورج قــاسم
زيـــــدان و تــــــألـــــيف
واخـــــراج مـــــحـــــمــــد

مؤيد).
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ÍdÝ wKzUŽ qH×Ð قـادرون بــاخـتالف. ونـشــرت شـيـحه
عبر حسـابها اخلاص في إنـستغرام
صورة لها إلى جـانب زوجها ظهرت
فــيـهــا مُـرتــديـة فـســتـان الــزفـاف مع
ـيـزة فـيـمـا ارتـدى طـرحـة طـويـلـة 
فلوكس بدلة رسمية باللون األسود.
عــــبـــرت شــــيــــحه عـن ســـعــــادتــــهـــا
الحتـفالهـا بزفـافها بـهذا الـيوم وب
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ـصريـة هـنـا شـيحه قـررت الـفنـانـة ا
وزوجـــهــا الــفـــنــان أحــمـــد فــلــوكس
االحتـفـال بزفـافهـما عـلى طـريقـتهـما
اخلـاصـة إذ اخـتــار الـثـنـائي الـيـوم
ي لألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة الــعــا
واالحـتـفـالـيـة اخلـاصة الـتـي أقيـمت
مـن اجل هـــذا الــــيـــوم حتـت شـــعـــار

ـنـاسـبـة عـيـد ميـالدها الـ33 حيث
نـشــرت صـورتـ لــهـمـا ســويـاً عـلى
أحــد مـواقـع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي

وكتبت:(كل سنة وانتي طيبة ) 
مـن جــهــة اخـــرى طــرحت الــفـــنــانــة
صـريـة آمال مـاهـر جديـدهـا أغنـية ا
(إديني فرصـة) عبر قنـاتها الـرسمية
عـلى مـوقع يــوتـيـوب والـتي قـاربت
عـلى حتـقـيـق مـلـيـون مـشـاهـدة مـنـذ
طــرحــهـا حــيث تــعــاونت فــيــهـا مع
ـلـحـن عـمـرو مـصـطــفى وكـتب لـهـا ا
كــلــمــات األغـنــيــة تــركي آل الــشـيخ.
واشـار مـوقع الـفن ان (مـا لـفت نـظـر
مـتابـعي ومـحـبي مـاهر هـو عـودتـها
لـلـتـعــاون مع تـركي آل الـشـيخ الـذي
كتب لـهـا كلـمات هـذه األغـنيـة حيث
اضية شائعات انتشرت في الفترة ا
وأخبار عـدة عن وقوع خالفات فـنية
فـيــمـا بـيـنـهـمــا لـذا كـان الـعـديـد قـد
تفاجأ عندما قرأ اسم آل شيخ ضمن
األشـــخـــاص الـــقــائـــمـــ عـــلى هــذا

العمل).

ـمـيـزين مـجـمـوعـة من األشـخـاص ا
وقـــالت مـن خالل تــعـــلـــيــقـــهـــا عــلى
الـصــورة (أنـهــا أحـسـت أن هـذا هـو
زفافـهـا احلقـيـقي) علـمًـا بان شـيحه
وفـلوكس احـتـفال بعـقـد قرانـهـما في
ـاضي بـحـفل عـائـلي تـشـرين االول ا
بـسـيط جـمع أسـرتـيـهـمـا بـعـد قـصـة

يزة جمعتهما. حب 
الـى ذلك وصف فـــــلــــوكـس عــــدد من
الـشائـعـات الـتي انتـشـرت مـؤخرًا بـ
(الـغـريبـة ) حـول تـغـيـره ديانـته إلى
ــســيــحــيــة من أجل الــزواج بــهــنـا ا
شيـحه وهو األمر الـذي نفـاه مؤكدًا
ــوقع الــفـن (ان الــكالم الــذي وفــقـــا 
انتـشـر مجـرد تفـاهـات خصـوصًا أن
شـيحه مـسـلمـة) مُـطالـبًـا (اجلمـهور
بــالــتــفــكــيــر قـلــيًال قــبل إطـالق هـذه
الشـائعـات) باإلضـافة إلى (مُـطالـبته
ــسـاعـدة ـواقـع االخـبـاريــة بـعـدم ا ا
عـلى نــشـر مـثل هــذه األخـبـار). عـلى
مثلة أي عامر صعيد اخر وجهت ا
مثلة هـنا شيحة تهنئة لـصديقتهـا ا

ـغنـية { لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - تزوج الـثنـائي ا
ـــمـــثل األســــتـــرالي لـــيـــام مـــايـــلي ســــايـــرس وا
ّ هـيـمـسـورث  بـسـريـة تـامـة وسـط الـعـائـلة.و
تأكـيد األمر بعـد أن نشر أحد أصـدقائهما
صـور من احلـفل عـبـر صـفـحـته اخلـاصة
عـلى احـد مواقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
حـيث بــدا في إحـداهــا كل من سـايـرس
ـــســـكـــان مع وهـــيـــمــــســـورث وهـــمـــا 
بــعــضـــهــمــا ســكــيـــنــاً لــتــقـــطــيع قــالب
ـوقع الفن حـلوى.وبـدت سـايـرس وفقـا 
مــرتـديـةً فــسـتــانـاً أبــيض فـيــمـا إرتـدى
هــيـمــســـــــورث بــدلـة بــالـلــون األسـود.
احلـفل بـدا عـائـلـيا مـقـتـصـر عـلى األهل
واألصـــــــــــــدقـاء فقط إذ شـهـد احلفل
حــضــــــور كل من كـــريس هــيـــمــســورث
شــقــيـــــق لــيــام ونــواة وبــرانــدي أشــقـاء
مــــايـــلـي كـــمــــا حـــضــــرت احلــــفل والـــدة

العروس.

ال تتجـاهل رأي االهل في عالقتك الـعاطـفية فـهو مهم
بالتأكيد. رقم احلظ 22.
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حــــاول ان تـــقـف الى جــــانب من حتـب و ان تـــدعــــمه
بقراراته. رقم احلظ 3.
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الـية في حتـسن مسـتمـر بعـد االزمة التى اوضـاعك ا
مررت بها.رقم احلظ .9
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ال تقـم بايـة تـصـرفـات متـهـورة الـيـوم و خـذ وقتك في
التفكير .رقم احلظ.7
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ـــاضي  تــــســـعى جــــاهـــدا الصـالح مـــا حـــدث فـي ا
بعالقتك مع من حتب.
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مــعـامـلـتك لـلــشـريك قـد يـشـوبــهـا بـعض االخـطـاء في
ساء لعنادك معه.  ا
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حاول ان ال تـتخذ اليوم اي قرار او مبادرة الن احلظ
لن يكون حليفك .
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يـوم جـيـد وبــاالخص لالعـمـال الــتي سـتـلــحظ تـقـدمـا
ملحوظا .رقم احلظ.7
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تــشــعـر بــالــكـابــة واحلــزن عــلى فـراق مـن حتب. يـوم
السعد االربعاء.
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ال حتــاول الــســيــطــرة عــلى من حتب وتــمــلــكه فــهــذا
سيبعده عنك. رقم احلظ.67
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تـرتـاح مـؤقـتا من فـتـرة الـضـغوطـات الـتى مـررت بـها
. .يوم السعد االثن
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توقفة ستركز عـلى حياتك العـملية و تـمشية االمـور ا
منذ مدة . رقم احلظ.8
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- غرف العناية الطبية
(ب)

اهـتــمـام وامــعـان دقـيـق- خـضـوع  –انـافس –

ثـــــــــــــــالث مــجــمــوعــات تـشــكـل كـلــمــات من
خـمـسـة حـروف يـكمل بـعـضـهـا بعـضـا بـواسـطة
احلــرفــ االخــيــرين من كل كــلــمــة.في خــانــات
طلوبة: العمود الوســــــــط حتصل على الكلمة ا
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وكان خياري االول تعلم اللغة من خالل
ــسـرح وصــار جـهــدي كــله في دراسـة ا
االدب الــــســـويـــدي واعـــمل في الـــلـــغـــة
الـسويـديـة لـلمـجـتمـع السـويـدي وليس
لـلــجـالـيـة الــعـراقـيـة فـكــانت مـشـاريـعي
تــقـد خــطـاب فــني يـســتـوعــبه الـذهن
الـغــربي ولـكـي اكـون جـزء مـن اجملـتـمع
الـــســـويـــدي احلـــقـــيـــقي ونـــدخل هـــذه
ـعـاصر اجملـتـمـعـات من خالل الـتـراث ا
ــو اي في وانــا االن اعــمل بــبــلــديــة مـا
مــسـرح الــبـلــديــة ويـضم ثالث مــسـارح
اشـرف عـلى جـزء مـنه من خالل مـسـرح

الطفل ).
ـداخالت بـعــدهـا تــوالت الـشــهـادات وا
بحق احملتفى به فاشاد زمالء واصدقاء
ــا قـدمـه من مـســيـرة مــتـخــمـة رشــيـد 
ـسـرح والـسـيـنـما بـاالبـداع في مـجـال ا

الــعـــديـــد من اجلـــوائـــز في الـــتـــمــثـــيل
ـــســـرحـي له الـــعــــديـــد من واالخــــراج ا
ثال يـة  يعمل حاليا  ؤلفات االكاد ا
ومخرجـا للدورات الـتدريبـية في مسرح
و السويدية ). دينة ما الدولة البلدي 
وعن مسيرتـه الفنيـة في مجال السـينما
ـسـرح ـسـرح قـال احملـتـفى به ( في ا وا
ــنـصه نـقـدم مـن خالله افـكـارنـا وعـلى ا
واضـاءات لالخريـن  انا عـنـدمـا غادرت
الـبــلـد عــشت اربـعــة سـنـوات في االردن
وكــان هـــنــاك الـــكــثـــيـــر من اجلــالـــيــات
الــعــراقــيـــة تــنــتــظـــر ان اقــدم عــروضــا
مسرحيـة عراقية هـذا لم افعله بل قدمت
ـسرح يرتـبط دائما الشئ اجلديـد كون ا
ـكــان )واضــاف ( عـروضي بــالـزمــان وا
دائــمــا تـــكــون جــزء من اجملــتــمع الــذي
اعـيش فـيه هـنـاك حتـديـات مـنـهـا الـلـغة

ـيــة . وفي خـتــام اجلـلــسـة  واالكــاد
تــكــر احملـــتــفى به بــدرع اجلــواهــري
قـــدمه رئـــيس االحتــاد الـــبــاحـث نــاجح
عموري وقالدة االبداع قدمتها عضوة ا
لـتقى االعالمـية اسـماء عـبيـد لتـختتم ا

اجللـسة بالـتقـاط الصور
الــتــذكــاريــة مع

احملتفى به .
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني احـتـفى ا
في مقراحتاد االدباء والكتاب العراقي
غترب كر سرحي العراقي ا بالفنان ا
اجلـلــسـة الــتي عـقــدت الـثالثـاء رشــيـد 
ـلــتـقى ــاضي وتــعـد اخــر جـلــســات ا ا
لـلــعـام احلـالي  2018حـضــرهـا نــخـبـة
ــســرحــيــ واالعالمــيــ كــبـــيــرة من ا

ي العراقي . واالكاد
قدم اجللسة االعالمي عماد جاسم قائال
عرفة ( جلسة اليوم متخـمة بالعطاء وا
غترب كر رشيد الذي تتمثل بالفنان ا
له حـضور مـتمـيـز على الـساحـة الـفنـية
ــسـرحــيــة خـصــوصـا فــهـو عــمــومـا وا
ـــثل مـــســـرحـي مـــقـــيم في مـــخـــرج و
الــســويـــد مــنــذ عـــشــرين عـــامــا وعــمل
مــحـاضـرا في كــلـيـة الــفـنـون اجلــمـيـلـة

بـبـغـداد  1991وعـمل مــدرسـا في قـسم
ـــســـرح بــجـــامـــعـــة بــابل 1994غــادر ا
الــعـــراق الـى عـــمـــان وعــمـل مـــخـــرجــا
سـرحيات في مهرجان جرش مسرحيا 
الدولي للثقـافة والفنون 1995ومن اهم
االعـمـال الـتي اخـرجـها فـي العـراق هي
ـاجدي ـاس خلزعل ا االقوى  وحـفلـة ا
وقـــطط تـــالـــيف احـــمـــد صــالـح واحلــر
الرياحي لعـبد الرزاق عبـد الواحد التي
ــســرح الــوطــني وحــفــار قــدمـت عــلى ا
ومس العمياء للسياب  ومن القبور وا
ـي اخـــرج اخلـــادمـــات ـــســـرح الـــعـــا ا
سـرح الطفل ومهاجـران وافكـار مزوره 
ومــشــعــلــو احلــرائق وعــمل فـي مــجـال
الــتـمــثـيل الــسـيـنــمـائي والــتـلــفـزيـوني
وشـارك في ثالثـة افـالم روائـيـة طـويـلـة
من انــتـاج الـســيـنـمــا الـسـويــديـة  نـال

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت  –طـــرحت
مـغــنـيـة الـراب األمـريـكـيـة كـاردي بي فـيـديـو
ـصـورة اجلـديــدة (مـوني)ضـمن أغــنـيـتـهــا ا
آخـر ألبـوم لـهـا واشـار متـابـعـيـها ان (بي ال
تـسـتـطـيـع االبـتـعـاد عن مـهـنـتـهـا األسـاسـيـة
كــراقــصــة تـعــري اذ بــدا ذلك واضــحًـا في

صور لهذه االغنية).  الفيديو ا
وفـي الـفـيــديـو الـذي يــبـلغ طــوله أربع دقـائق
تـقريـًبا اخـتـارت  كاردي أن تـروي قـصتـها
كـــراقـــصــة تـــعـــري مُـــخـــتـــارةً الـــعــديـــد من
اإلطـالالت اخملـتــلــفـة واجلــريــئـة فــضال عن
ـنـهــا بــعــدد ال يــحــصى من اجملــوهـرات تــزيـَّ
ـــاس ُــــرصــــعــــة بــــاأل واإلكــــســــســــوارات ا
ـة كــمـا اسـتـوحت إحـدى واألحـجـار الـكـر

إطالالتها من (كليوباترا).
ضِ وقت طويل قبل أن  لـكن لم 
تـتـجـرد من مالبـسـهـا لـتـظـهـر
عــــاريــــةً بـــالــــكـــامل أثــــنـــاء
جـلـوســهـا خــلف مـفــاتـيح
بـــيـــانـــو أبـــيض كـــبـــيـــر
بـاإلضافة إلى اخـتيارها
أزيـــاء فــاضــحـــة أثــنــاء
أداء حــركـــات راقــصــة
خـليـعة بـرفقـة راقصات

تعري.


