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ضمن فعاليات مهرجان مسرح الرواد
الـثــالث  عـرض مــسـرحــيـة (وحــمـة
آدم) تالـيف مثـال غازي اخـراج زهراء
احــمـــد الــتي قــالـت لـ ( الــزمــان ) عن
ــســرحـيــة تــعـد من مــســرحـيــتــهـا ( ا
سرحـيات الكـوميدية الـسوداء تقدم ا
بـشــكل جتــريــبي والــســيــنــوغــرافــيـا
مــتـــحــركــة وتـــطــرح مــعـــانــاة احــدى
الـفـتـيـات في سـلب حـقـوقـهـا وتـطالب
باخلالص من ماسـاتها التي تـعيشها
وتـتــسـائل هل سـيـحـصل نـفس الـشئ

ستقبل لغيرنا ? )  في ا
مثلة منال احمد عن دورها ( وقالت ا
ـسـرحـيـة تـتـحـدث عن فـتـاة اسـمـها ا
زيــنـــة تــســرد مــامـــرت به من احــداث
وحتاول التـكييف ب حـياتها كـفنانة
وحيـاتـهـا الـعـاطـفـيـة وكـانت تـريد ان
دينة التي ولدت تتزوج وتعيش في ا
سـرحـية مـونودرامـا حتمل فـيهـا  وا
عدة لوحات متـنوعة منهـا فتاة تتمرد
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في قـــاعـــة الـــبــــيت .أدار اجلـــلـــســـة
ـصـور عمـاد مـصـطـفى  حـيث قال ا
ـــطــيــري (إن الـــكــامـــيــرا تــدور في ا
الـــفـــيـــلم عـــلى مـــدى اقل من نـــصف
ســـاعــــة ـ وهي تـــلـــهث بـــاحـــثـــة عن
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ضـــيف الــبـــيت الــثـــقــافي الـــبــابــلي
اخملــرج الـــســيـــنــمـــائي ذو الــفـــقــار
ــطـــيـــري لـــلــحـــديث عـن جتــربـــته ا
السيـنمائـية مع عرض فـيلم الهروب
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كاظم الساهر

b¹bł qLŽ∫ مشهد من مسرحية (وحمة آدم)

عــالج بـه الــنص  وقــد بــدأ الــفــيــلم
بـحــركـة كـامــيـرا وهي تــتـجه لإلمـام
بحركات غيـر مستقرة وقـلقة وكأنها
تهـرب للتـخلص من خـطر كـبيـر عبر
دروب وعرة وشـائـكة يـرافـقهـا لـهاث
وآهات وأنـفاس الـبطل الـذي أصيب
بـــجـــروح نـــازفـــة فـي اجملـــزرة وهــو
يحاول الهـروب من مجرمي اإلرهاب
ـــواقف الــكــاشــفــة تــرافـــقه بــعض ا

.( لوحشية اإلرهابي
 وأوضح (إن هدفه من تنـاول حادثة
سبايـكر والتـركيز عـليهـا هو إيصال
مـعــانـاة هـؤالء الـشـبــاب وتـخـيل مـا
ـطــيـري وفــقـا تــعـرضــوا له) وأكــد ا
لـــتــقـــريــر نـــشــر في صـــفــحــة وزارة
الثقـافة في (فيسـبوك) ( أن السـينما
صنـاعة وهـذا ما يـفتـقر إلـيه العراق
في ظـل تــقــشف مــيــزانــيــة اإلنــتـاج
بـاإلضــافـة لالفـتــقـار إلى الـتــقـنـيـات
احلــديــثـــة من اجل اإلبــداع في هــذه

الصناعة).

اخلالص من فجيعة إجرامية كارثية
أودت بحياة شباب بعمر الورود في
قاعـدة سـبايـكر) مـضـيفـا (انه تعـمد
منح البطولة للجمهور  وان تتسيد
ــرئي الـذي الــكـامــيــرا ذلك الـشــكل ا
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ي الــعـراقي ضــيــفه االحتـاد الــعـام الــبـاحث واالكــاد
لالدبــاء والـكــتــاب الـعــراقــيــ الـســبت في اصــبــوحـة
لـلــحـديث عن الــقـصـة الــشـائـكــة في احـداث ثـورة 14
تــمــوز 1958 وهي اســتــقــالـة الــوزراء الــقــومــيـ في

حكومة الزعيم عبدالكر قاسم.
»uIF¹ bOFÝ

الشـاعر االردنـي صدرت له مـسرحـية شـعريـة بعـنوان
(ورد وديك اجلن ) تـقع في مئة واثـن وستـ صفحة

توسط. من القطع ا
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رئـيسة الـلجنـة االعالمــــــــــية
والــثـقــافــيـة في نــادي الـصــيـد
احـتـفت مـسـاء الـسـبت بـتـوقـيع
مــجـمــوعـتــهـا الــسـرديــة(شـغف
الـذكـريـات) بـجلـسه فـي اقيـمت

في النادي.     
U½Uý ÍR

اخملرج الـسوري قـدم عرضـا كومـيديـا فيـه صراع ب
تـراجـيـديـا شـكسـبـيـر وكـومـيـديـا مـولـيـيـر عـلى خـشـبة

مسرح احلمراء في دمشق .
 w²³Ý rÝU

رئـيس جـمـعـيـة الـفنـانـ الـتـشـكـلـيـ الـعـراقـيـ تلـقى
امنـيات االوساط الفنية والـثقافية بالـشفاء العاجل بعد
تـعــرضه لـوعــكـة صــحــيـة ارقــدته فـراش الــعـافــيـة في

مستشفى التمريض اخلاص .
Ëb³Ž ‚—UÞ

ـمثل االردني يتابع في دمـشق تصويـر مشاهده في ا
مـسلـسل (سالسل دهب) تـألـيف سيف رضـا حـامد و

إخراج إياد نحاس مجسدا شخصية عادل.
` U  s Š

ـــلــحن الــعــراقـي تــلــقى امــنـــيــات االهل واالصــدقــاء ا
بالـشفاء العاجل بـعد تعرضه لوعـكة صحية دخل على

اثرها احدى مستشفيات بغداد.
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ـوصل وال من أين أتــيت وادي حــجــر ا
مديـنـة احلريـة أنـا ابن سيـد جـبار وابن
العظيمة نورية علي كنت وسأبقى كاظم
جبار إبراهيم السامرائي باللقب والروح

أفتخر بعشيرتي وكل عشائر العراق).
واعـتذر الـسـاهـر فى حال لـو تـسـبب هذا
ــوضـوع بــألم ألي شــخص مــؤكـدا أنه ا

ابن وادي الرافدين.
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اوضح الـفـنـان كـاظم الـسـاهـر من خالل
ـوقع رســالـة صــوتــيـة عــلى صـفــحــته 
الـتـواصل االجتـمـاعي (فـيـسـبـوك) سبب
تـغـيـيـره لـقـبه فى األوراق الـرسـمـيـة من
الـسـامـرائي إلى الـسـاهـر مـبـديـا فـخـره
بـأصـله وعـشـيـرته ودولـته الـعـراق.وقال
الـســاهـر في رسـالــته: (في الـقــيـد الـعـام
اسمي كـاظم جبـار إبراهـيم السـامرائي
ـدنـية اسـمي كاظم وفي هويـة األحوال ا
جـبـار إبـراهـيم فـقط وأوراقي الـرسـمـية
في اخلـارج اسمي كـاظم جـبار الـسـاهر
أي عدم تطابق في األسماء يعني مشكلة
وقع كبيـرة كبيرة).وتـابع الساهـر وفقا 
البوابـة (ال أريد أن أشرحـها بالـتفصيل
ومـا يـقـارب الـسنـة مـعـامـلـتي الـرسـمـية
مـتوقـفـة في اخلـارج لسـبب عـدم تـطابق
األسـمـاء حـتى طـلـبت ورقـة رسـميـة من
الـسفـارة الـعـراقـية تـثـبت بـأن الـشخص
كاظم جـبار إبـراهيم هـو نفس الـشخص
كاظم جبـار الساهـر لم تكف فنـصحني
احملامي بذلك وهي فـقط حبر على ورق)
مـضـيـفـا (ال أقـصـد أي إسـاءة وال أنـسى
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طربة اللـبنانية رئـيات أولى أغاني ألبـوم ا طرحت شـركة روتانا للـصوتيات وا
ـوسـيـقي نـوال الـزغـبي (الـهـيت) وهي أغـنـيـة (يال بـاي) عـبـر تـطـبـيق ا

ديزر قـبل أيام قـلـيلـة من طرح األلـبـوم كامـلًا.وكـانت الـشركـة  قد
طـرحت (6 بـرومـوهــات) كـلـيــبـات لـنــوال الـزغـبي من ألــبـومـهـا
اجلــديـد الـكـلـيـب األول يـحـمل اسم (اجلــمـال له نـاسه) أمـا
الــثـــاني فــيــحــمل اسم (صــبـح صــبح) أمــا الــثــالث فــهــو
(مـحاية) والـرابع هو هيـت األلبوم (كـده باي) واخلامس
يحـمل اسم (مش خـايفـة) أما الـسـادس فهـو كلـيب (كده
باي) ولم تـكشف روتانـا إن كان الكـليبـات سيتم طـرحها
قـبل األلــبـوم لـلـتـرويج لـه أم سـيـتم طـرحـهــا بـالـتـزامن مع
األلـبـوم في عـيـد احلـب.ويـتـضـمن األلـبـوم 10 أغـنـيـات من
ـصـرية و2 بـاللـهـجة الـلـبـنانـيـة وواحدة بـيـنـها 7 بـالـلهـجـة ا

بالـلهجة العـراقية ومن ب هذه األغـاني: (اجلمال له ناسه) و (اللي
براسي عـملته) و (جـوا قلبه). ويـعد األلبـوم أول األعمال الـفنيـة التي جتمع

ب الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات وتعاونت الزغبي في األلبوم مع أمير
ن بهجت قمر وخالد تاج الدين وعمرو مصطفى وند الشاعري طعيمة وأ

ال تـقــلل ال من جـهــودك وال وقـتك لـتــكـون مــشـاريـعك
رقم احلظ 2. ناجحة
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ال ترفض رأي صـديق ألنه قد ينجيك من قرار صعب
.  يوم السعد االثن
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ـصـاعب الـتي تواجـهك لـلـحـصـول على اصبـر عـلى ا
الهدف االكبر.رقم احلظ 3.
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استخدم الـسحر والطاقة اللطيفة التي لديك لتنال من
حتب.رقم احلظ 8.

»dIF «

هـنـالك مـطـبـات صـعـبـة عـلى الـطـريق كن مـسـتـعـدا و
استقبل االمر بشجاعة .
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ـكنك أن تـستخـدم مواهبك لـلحـصول على مـا تريد  
ن تريد. رقم احلظ 7.
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تـريـد أن تـشـعـر أنك أجنـزت شـيـئـاً  لـكن ال تـتـفـاخر
بالعظمة أو الشهرة .
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ـــنـــاسب كي تـــبــوح له الــطـــرف اآلخــر فـي الــوضع ا
شاعرك اجتاهه  رقم احلظ 9.
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الــنــاس يــبــحــثـون دائــمــاً عن األخــطــاء و االنــتــقـاد 
تك .  فيحبطونك و يثنون من عز

bÝô«

حتـسن في الـعمل قـد يـجـلب لك اربـاحا جـيـدة و لكن
. نافس هناك الكثير من ا

Ë«b «

ابحث عن االصـدقاء احلقيـقي الـذين يساعدونك في
بناء حياتك كما تريد.
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شكلـة بينك و ب ال جتعل ضغـوط العمل سـبب في ا
عائلتك .رقم احلظ.1
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اكـتب مـرادف ومـعـاني الــكـلـمـات افـقـيـا
فـقط  في الــعـمـود الـوسـط حتـصل عـلى

طلوبة:  الكلمة ا
© «—UOÝ W —U ®

1- مدينة تركية

2- صعوده

3- من فنون الرقص

4- مكان للعبادة

5- عملية حسابية

6- مساكن

7- الوقت

8- مدينة فلسطينية

9- مـجــمـوعـة شــخـصــيـات تـلــفـزيــونـيـة
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و الــفـيــلم الــذي اخـرج
عــــام 2016  حـــــصــــد
تـسعـة جـوائـز محـلـية
ودولــــــيـــــة وهــــــو من
ســـيــنـــاريــو مـــحــمــد
حـيــاوي واخـراج ذو
ــطــيــري  الــفــقــار ا
وساعـد في االخراج
مــــــيـــــــثـم تـــــــمــــــار
وتـــصــويـــر عــمــاد
مـــــــصـــــــطــــــــفى 
وتـــمــثـــيل عـــمــاد
الــــدين ريــــســـان
وشذى الـعراقـية
ومــــحـــــمــــد زكي
ال وحـــســــنـــ ا
وحـــــــــــــســــــــــــ
الـــــــعـــــــبــــــودي
وانـتــاج دائـرة
الــــســــيـــنــــمـــا
ــــــســــــرح. وا

طيري ذو الفقار ا
في ضيافة البيت
الثقافي البابلي

نوال الزغبي

على تقـاليد اجملـتمع احملافظ من اجل
ـرور الـزمـن بدات حتـقـيق حـلـمـهـا و

مـثل كـما واخـفـاقهـا في رسم حـركـة ا
سرح كون ان توظيـفها عـلى خشبـة ا
ـمـثل من وجــهـة نـظــر اخملـرج كـائن ا
متـطور يـجب ان تصل حـركاته بـشكل

تلقي). واضح الى ا
مـؤكـــــدا (انه عـلى الـفنـان بشـكل عام
ان يـتـواضع ويـخــــدم عـمـله ولـو قدم
في قـــاعـــــــــة الـــدرس لــكـن اخملــرجــة
فــشـلت فـي تـطــبـيـقــهـا عــلى مــسـاحـة
ــســرح الــدوار واســـعــة كــمــســاحــة ا
اضـــــــافــة الى فـــقــدان رسم الـــبــيــئــة
ــؤثـر الــصـوتي بــصـريــا واكــتـفت بــا
الــــدال عــــلــــى شــــوارع مــــديــــنــــــــــة

مزدحمة ). 
ـسـرحـيـة من تـمـثـيل مـنـال احـمد  وا
نــسـرين عـلـي ومـهـا طالل

هادي .

تـروي قــصــتـهــا في احلــيـاة من خالل
وسيقى لوحات فنيـة تمثيليـة ثرية با
والــــــرقـص وتـــــــبــــــ
ـراة ـســرحـيـة قـوة ا ا
وتمسكها بحقوقها). 
وقــــال الـــنــــاقــــد عـــلي
ـسـرحـية الـطـيب عن ا
(في العمل تب عملية
نقل احلـدث من الـكتب
وتـرجـمـتـهــا لـواقـعـنـا
ــنـتـهك وهي عــمـلـيـة ا
لـيـست ســهـلـة لــكـنـهـا
عاصر عبقرية االدب ا
حـــــيث اســـــتــــطـــــاعت
اخملـــــــــرجــــــــــة مـن فك
شفرات النص وقدمته
بــــشــــكل مــــتـــقـن لـــكن
ـكان اساءت اخـتـيار ا
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ـعــروف بـشـخــصـيـة مــراد عـلم دار من خالل ـمـثـل  جنـاتي شـاشــمـاز ا اجته ا
مسلسل (وادي الذئاب) الى القضاء وقام برفع دعوى طالق رسمية في محكمة
األناضول لألسرة لالنـفصال عن زوجتـه ناجيهان الـبالغة من 26 عاماً.واشار
مــوقع الــفـن ان(عــلم دار حــمـل مــســؤولــيـــة فــشل الــعـالقــة الــزوجــيـــة لــزوجــته
وتـصـرفاتـهـا في وقت قـررت احملـكمـة قـبول الـدعـوى وبـالتـالي حـصـول الطالق
رسمياً لكن مقابل دفعه تعويضاً مالـياً ونفقة لطـــــــفليه قدّرهما القاضي بـ 10

ماليـــ لــيـــرة تــركـــيـــة (مــلـــيــوني دوالر
تقـريبـاً) فاعـترض محـامي "علم

دار" على الـقـرار وطعن به
طـمـعـاً بـالـوصـول الى
تسـوية مـالية أقل

كلفة).

ــمـثــلــة الــبــريــطــانــيــة أنــدريـا وقـالـت ا
رايـزبــورو الـتـي قـامت بــدور واحـدة من
الــغـــربــاء في تــصــريـح (إن الــكــرم مــنح
الـــضـــعـــفــــاء الـــصالبـــة فـي مـــواجـــهـــة
ـهرجـان دييـتر األقويـاء).وخلص مـدير ا
كوسـليك الـذي سيتـنحى هـذا العـام بعد
ـهـرجان  18عـاما قـضـاهـا في رئاسـة ا
ــهـرجـان احلــالي بـقــوله (الـشـأن أفالم ا

الشخصي هو شأن سياسي).
وفــــيــــلم شــــيــــرفــــيج الــــذي عــــرض في
اضي من ب االفتتــــــــــــاح اخلـميس ا
 17فـيـلــمـا تـتـنـافـس عـلى جـائـزة الـدب
الـذهـبـي الـتي تـمـنـحــهـا جلـنـة تـرأسـهـا
ــمـثــلـة جــولـيــيت بـيــنـوش هــذا الـعـام ا
والتي أكـدت على دور السـينـما في عالم
مـــنـــقـــسم يـــعـــانـي من األزمـــات.وقـــالت
للصحفي (العالم أناني جدا في الوقت
احلالي...الـبلـدان الغـنيـة تغـلق حدودها
(وتـتصـرف بـنـفس الـطريـقـة مع قـضـية)

ناخ). تغير ا

{ بــــرلـــ - وكــــاالت - خـــيــــمت قـــدرة
الــضـعـفــاء عـلى اســتـجـمــاع قـواهم في
مـواجـهـة األقـويـاء علـى اليـوم األول من
مــهــرجــان بــرلــ الــســيــنــمــائي حــيث
اســتـكــشف فــيـلم "طــيـبــة الـغــربـاء) “ذا
كايـندنس أوف ستـرينـجرز) الـذي يبدو
ظـاهـريـا بـعيـدا عن الـسـيـاسـة حـكـايات
ـســاواة وسط مـظـاهـر الـظــلم وغـيـاب ا
الثـروة الطـائلـة.ويتـناول فـيلم اخملـرجة
ركية لون شيـرفيج قصة أم معدمة الد
-تلـعب دورهـا زوي كازان- تـفـر ومعـها
أطـفـالهـا إلى نـيـويـورك هـربا مـن براثن
زوجــهــا وهــو رجل شــرطــة يــســتــخــدم
الحقتهـا خالل سفرها جوا.لكن نفوذه 
كالرا اسـتــطـاعت بـبـراعــة تـوفـيـر سـبل
ـاديـة احلـيـاة ألطـفـالـهـا وسط الـوفـرة ا
ـدينـة األمـريـكـية الـكـبـرى وأقامت في ا
ـرضـة وطـاهـية صالت مع الـغـربـاء - 
ومحـاميـة - استطـاعت من خاللـها قلب

الطاولة على زوج في يده كل األوراق.

لشغلـها وبيتهـا وارحمونا بـقى). وكانت عبد
العزيز أعلنت طالقـها من رجل األعمال محمد
حالوة مـــنـــذ أشــهـــر ولم تـــكـــشف عن ســـبب
االنـــفـــصـــال إال أنه  اإلعـالن بـــعـــدهـــا عن

زواجه من الفنانة ريهام حجاج.
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نشرت الفـنانة دينـا الشربيـني عبر صفـحتها
الشـخصـية عـلى مـوقع التـواصل اإلجتـماعي
صـــــورة لــــــهـــــا وهـي تـــــرتـــــدي قـالدة.ودعت
مــتـابــعــيــهــا الى الــشـراء مـن احـدى مــحالت
اجملوهرات الـتي سوف تخـصص خصم على
هدايـا عيـد احلب وقـامت بإلـغـاء التـعـليـقات
على تـلك الـصـورة. وتـسـتعـد الـشـربـيني الى
ـسلسل اراثـون الرمضـاني القادم  خوض ا
(يوم وليلة) والذي تقوم بكاتبته مر ناعوم
ـقــرر أن تـقـوم بــإخـراجه كـامــلـة أبـو  ومن ا

ذكرى.
من جهـة اخرى قـرر وائل عـبد الـعـزيز شـقيق
ــمــثـلــة يــاســمــ عــبــد الــعــزيـز وضـع حـد ا
للشائعات الكثيرة التي انتشرت حول ارتباط
شـقـيــقـته واسـتــعـدادهـا لــلـزواج.وكـتب وائل
ــوقع الـتـواصل االجـتـمـاعي عـلى صـفـحـته 
(فـيـسـبـوك) مـنـشـورا قـال فيـه (يـاسـمـ عـبد
العـزيز مش مـرتبـطة بـحد ومش فـاضيـة غير
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الـصــحـفي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة
والـثـقـافـيــة بـوفـاة شـقـيـقه (نـاطـق) تـغـمـده الـله بـوافـر
و(الـزمـان) تـشـاطـره االحـزان رحـمــته واسـكـنه اجلـنــة

صاب. بهذا ا


