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اقــــامـت مـــــديــــنـــــة االبـــــداع االدبي –
اليـونسكـو محاضـرة بعنـوان (التذوق
اجلمالي ومسـرح الطفل ) على هامش
 فـــعــالــيـــات مــعــرض بـــغــداد الــدولي
حتـدث لــلـكـتـاب الـذي اخـتـتم مـؤخـرا 
عـــنــهـــا اخملــرج حـــســ عـــلي صــالح
ــان ــيــة ا وقــدمت اجلــلــســة االكــاد
قـائلـة ( مـسـرح الـطـفل هو الـكـبـيـسي 
سرح الذي يخدم الطفولة سواء ذلك ا
قـام به كــبــار أم صــغـار والــهــدف مـنه
امـتـاع الـطـفل والـترفـيه عـنه من خالل
اثـارة حسـه احلركي  ومـسـرح الـطفل
يـعـتـمـد تـارة علـى الـتـقـلـيـد واحملـاكاة
وتــــارةاخـــرى  عــــلى االبـــداع الــــفـــني
ـكن تـقـسيم واجلـمـالي ) واضـافت ( 
مــســرح الــطــفل الى عــدة انــواع مــثال
ـسـرح الـذي ـسـرح الـتـلـقـائي وهـو ا ا
يـخــلق مع الــطــفل من خالل الــغــريـزة
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ـــســـرح ويـــســــتـــنـــد الى االرجتـــال وا
ـسـرح الـذي يـنـجـزه الـتـعـلـيـمي هــو ا
الـــتــــلـــمـــيــــذ حتت اشــــراف اســـتـــاذه
ومعلـمه). وحتدث اخملرج حـس علي
صـالح  عن تـاسـيس الـفـرقـة الـوطـنـية
ــسـرح الـطـفل قـائـال ( تـاسـست فـرقـة
مسرح الـطفل بعـد التغـيير عام 2003
حــيث عـقـدت الـفـرقــة ثالثـة مـؤتـمـرات
علـميـة مخصـصة الدب الـطفل شاركت
فـيــهـا وزارة الــتــربـيــة وقـدمت اربــعـة
مــهـــرجـــانــات كـــانت من اهـم وافــضل
ـسـرح الـطـفل في الـعراق الـفـعـالـيـات 
ــشـاركـات الــعـربــيـة الـتي فـضال عن ا
حــصـدت فــيـهــا الــعـديــد من اجلــوائـز
وقـدمت عروضـا في السـاحـات العـامة
ـسـارح بـرغم الظـروف الـصـعـبة اال وا
ـسرح الغت هذه ان دائرة السـينما وا
الفرقة السباب غـير معروفة خاصة ان
مـسرح الـطفل يـعـاني االهمـال من قبل
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ان الكبيسي في جلسة محورها مسرح الطفل qHD∫ حس علي صالح و إ « Õd

{ لـندن - وكـاالت - اسـتوحت فـيـكتـوريـا بيـكام
نـقـوش الـسبـعـينـيـات في اجملـموعـة الـتي قدمـتـها
وضة في لندن حيث استعرضت خالل أسبـوع ا
أزياء بألـوان متألقـة فيما اخـتارت دار أزياء برين
نـقـوش الـزهـور والـتـنـانـيـر مـتـعددة الـطـبـقـات في
ـوسيقى والـرقص.وحضر عرض مـستوحى من ا
جنم كـرة الــقــدم ديـفــيـد بــيــكـام زوج فــيــكـتــوريـا
وأطفـالـهـما الـعـرض األحد. واعـتـادت فـيكـتـوريا
الـتي كـانت من أعـضـاء فـريق (سـبـايس جـيـرلـز)
وضـة تقد الـغنـائي الشـهير ثم دخـلت مجـال ا
مجـموعـتهـا في نيـويورك لـكنـها انـتقلـت إلى لندن
فـي أيـلـول لالحـتـفـال بـالـذكـرى الـعـاشـرة إلطالق
العالمة الـتجـارية التي حتـمل اسمـها. وقالت في
بــيـان (خلـريف وشـتـاء  2019كــنت أفـكــر في مـا
ـعـنى الـعـصـري تـريـده الـنـسـاء وفي األنــثـويـة بـا
وكـيـفـيـة إدمـاج تــلك األفـكـار في مـجـمـوعـة أزيـاء
ـاضي ـسـات من ا تـنـاسب هـذا الـوقت... هـنـاك 
وطـبعـات من السبـعينـيات. لـكن كلهـا جتمعت في
أزيــاء تـــمــثـل مــا نـــســمـــيه األبـــجــديـــة األنــثـــويــة

العصرية).

ومــــتــــذوقـــــيــــهــــا ألنـــــني أؤمن ان
ــوســيــقى هـي تــلك الــلــغــة الــتي ا
جتـــــمـع كل مـن في هـــــذا الـــــعـــــالم

بأرواحهم وافكارهم .. 
ومـن خالل الــــــــعــــــــود هــــــــذه آالله
ـوســيــقـيــة الـتي جتــاوز عـمــرهـا ا
ــــــيـالد تــــــأتي 3000عــــــام قــــــبل ا
مـؤلفـاتي كي تـسـبـر غور االزل إلى
بالد مـــا بـــ الـــنـــهـــرين و هي في
الـــوقت ذاته حتـــاكي حـــالـــة احلب
واجلــمـال اآلتي.. مــزيج مـوســيـقي
كأنه صورة بليغـة ترسمها ريشتي
على أوتـار العـود دون كلل أو ملل)
مــضـيــفــا وفـقــا لــلـمــوقع الــرسـمي
سرح (سنسافر لدائرة السينـما وا
بـاجلـمـهـور في سـفيـنـة سـومـريون
الـى مــكــانــات عــديــدة ومــخــتــلــفــة
وحياة أخرى نتمنى جميعاً لو كنا
فـيـهـا .. وســيـكـون بـرفــقـتيِ خـيـرة
ــمـيـزيـن بـعـمــلـهم ـوســيـقــيـ  ا ا

»UBI « VM¹“ ≠ œ«bGÐ

أبجدية مـوسيقية جـديدة موسومة
بـــعـــشق الــســـومـــريــ ... قـــطــفت
حــــروفــــهــــا من زوايــــا الــــبــــيـــوت
والــدكـاكــ .. االزقـة و الــدرابـ ..
ومـن تـــلك الــــشـــنــــاشـــيـل في وقت
ـــوســـيــقي الــضـــحى يـــســتـــعــد ا
مــصـــطـــفى زايـــر لــتـــقـــد حـــفــله
قبل عـلى خشبة وسيـقي االحد ا ا
ـسـرح الــوطـني حــيث مـجــمـوعـة ا
ســومــريــون بــالــتـعــاون مـع دائـرة
سرح وعن ذلك قال (ما السينما وا
ـرة في احلـفل الذي سـاقدمه هـذه ا
سـيــقـام يـوم 28-2 و الـذي يـحـمل
) كمشروع عنوان (طـريق الياسمـ
لـلـتـعـبـيـر عن اجلـمـال والـسالم من
وسـيقى مخـتلف تـماما عن خالل ا
كل مـا إقمـته من حـفالت موسـيقـية
فـي الـبـحـرين و الــعـراق.. سـتـكـون
ــــوســـيـــقى مـــفــــاجـــأة لـــعـــشـــاق ا

وألول مــــرة جتـــتــــمـع هـــذه
ـبـدع الـكـوكـبة من كـبـار ا
الــعـراقـيـ : أحـمـد فـنـجـان
عــــــلـى الــــــتــــــشــــــيــــــلــــــلـــــو
والكونترباص والذي يشرف
عــلى مـسـؤولـيـة الـفـرقـة مـنـذ
سـنـوات وهـو يـعـد اجلـمـهـور
الـبــغــدادي بـعــمل مــخــتـلف 

االعداد عـلى أعمـالهِ بدقـة وكذلك
أخــتــيـار الــعــازفــ لــهـذا احلــفل
وسـيـكــون مـعـنــا عـلى الــة الـكـمـان
الــعـــازف األول جـــنـــيـــد مـــحـــمــود
واالخوة مـثنى وطـارق ووليـد كنار
عــلـى الــبـــيــانـــو والــبـــيــز غـــيــتــار
والــدرامـز والــة الــكالرنـيت حــبـيب
حــســ وعــلى الــبـيــركــشن حــسن
فالح والـــة الـــرق عـــلي زبـــار والـــة
الـــغــيــتــار عــلي حـــســ في لــيــلــة
ــــيـــزه عــــلى طــــريق بــــغـــداديــــة 

. ( الياسم

ـسـرح الــطـفل قـال (مــثـلـمـا تــعـلـمـون
اقـيــمت عــدة دورات لـلــمــهـرجــان لـكن
النعـرف الـسبب االسـاسي لتـوقف هذا
هم وعـندمـا نطرح سـؤالنا هـرجان ا ا
عن االســـبــاب يــاتــيـــنــا اجلــواب عــدم
وجود دعم مادي ومـعنوي وهـنا يجب
عنية ان تتحرك االدارة على اجلهات ا
ـسـرح الــطـفل كـمـنـظـمـة الـتي تـهـتم 
اليونسيف ووزارة الثقافة او اي جهة
ومـنـظمـة تـعنى بـالـطفـولـة ) وعن آخر
مـشـاركـاته قال ( شـاركت فـرقـة مـسرح
اجلـوال في مـهـرجـان ام الـعـرائس في
ـسـرحـيـة عـشـرة عـلى عـشرة تـونس 
ونــالت جــائـزتــ وهي افــضل اخـراج
وافـضل تـمـثـيل لـلفـنـان صـادق عـباس
ومـــاجـــد درنـــدش) .  وعن تـــاثـــيـــرات
مسرح الطفل حتدث الناقد محمد عمر
ــســرح من اهم الــســبل قــائال (يــعــد ا
لــلــوصــول الى عــقل ووجــدان الــطــفل

الـقـائـمـ عـلــيه وعـدم االهـتـمـام بـهـذا
هرجـانات والفعاليات هم وا سرح ا ا
الـتـي قـدمـتــهـا الــفـرقــة كـانت بــجـهـود
فــرديـة ) واضــاف (لــقــد ســافـرت عــلى
حسابـي اخلاص ونلت جـائزت ورغم
هـــذا لم يــــهـــتم بــــهـــا احــــد وشـــاركت
بــالــتـــعــاون مع فــرقــة مــســرح بــغــداد
ــســرحــيــة الس فـي بالد الــعــجــائب
وهي من اعـدادي واخـراجي ويـحز في
نــفــسـي عــنــدمــا تـــاتي دعــوة من هــذا
النوع الجتـد لها من يـهتم بهـا وعندما
ـشــاركـة تـبــعث لــوزارة الـثــقـافــة عن ا
فاجاة تكون واعالمهم باهميتها فان ا
باالعتذار بالرغم ان مـسرح الطفل يعد
ـسـارح واسـاس قــوي لـبـنـاء من اهـم ا
ـسـرح ـســرح ألن هـنــاك تـخــصـصــا  ا
الــطـفل لــكن مع االسف مـســرح الـطـفل
عــاجـز عـن تـقــد اي عـمل مــسـرحي).
ـهرجـان السـنوي وعن اسـباب غـياب ا

سـرح هـنا الـذي يـشارك ـقصـود بـا وا
فـيه االطفـال انفـسـهم وفي ذات الوقت
هو موجه لهم كون مـسرح الطفل اكثر
الفنون اقترابا من وجدان الطفل كذلك
هـو وسـيـلـة الكـتـسـاب الـطـفـل مـصادر
ـعـرفة ) مـضـيـفا ( مـسـرح الـطفل في ا
الـعالم الـعربي الـيـوم  هو الـذي يؤدي
ان يـغـرق الـطـفل في االحالم واخلـيـال
الى ان يـكبـر ويـصطـدم بـارض الواقع
وكانت البـداية عن طريق خـيال الطفل
ــغــول الــتـي جــاءت من الـــصــ مـع ا
الـذين احــتــلـوا الــعــراق ثم ظـهــر هـذا
الــفن عــلى يــد احلــكــيم شــمس الــدين
ــوصـــلي واســـتـــوطن هــذا الـــفن في ا
الـقـاهـرة ثم انـتـقل الى تـركـيـا عـلى يد
الـســلـطـان سـلـيم االول ثم انـتـشـر الى
اوربـا ) بعـد ختـام اجلـلسـة  التـقاط
ــتــحــدثــ الـــصــور الــتــذكــاريــة مـع ا

عرض. شارك من ضيوف ا وا
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{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - حــقــقت شــركـة
ديزني أمنـية الكثيرين حـ شاهدوا للمرة األولى
ـمـثل ويل سـمـيث في دور اجلـني في فـيلم عالء ا
الـدين اجلديـد. لكن اسـتقـبال اجلـمهـور للفـيلم لم
يكن مـشجـعـا وسارعـوا للـتعـبيـر عن انطـباعـاتهم
عـلى وسـائل التـواصل االجـتمـاعي.وكـتب أحدهم
على (تويـتر)(يبـدو أن شبح اجلني الـذي يجسده
ويـل سـمـيث سـيـطـارد جـيـراني).وكـتب آخـر(لـقـد
طـار الـنوم مـن عيـني وكـله بـسـبب ويل سـميث).
وعرض إعالن الـفيلم الذي أخـرجه غاي ريتشي
في منتـصف مهرجان جوائـز غرامي ويظهر فيه
عالء الـدين يـتـجه إلى كـهف الـعـجـائب بـحـثـا عن
ـــصـــبـــاح. وحـــ عـــرضت ديـــزني صـــورا من ا
الـفيـلم اعتـرف سمـيث بأن جتـسيـد أدوار تعـتبر
وذج أيـقـونـة هو شيء مـرعب. قـال (إنه تـصـور 
أب من الـسـبــعـيـنـات حـ فـكـر في جتـسـيـد دور
ـا يـكفي اجلنـي). وأضاف مـوضـحـا(هـو كـبـيـر 
ــلك من لــيـــعــطي انــطـــبــاعــا بـــالــقــوة لــكـــنه ال 
العـضالت...في ح أنك سـتلـحظ حضـوره ح
يـكون في الـغـرفة). وقـال معـجـبون آخـرون (إنهم
سيـنـتـظرون عـرض الـفـيـلم في شهـر أيـار الـقادم

قبل تكوين أي انطباع عنه).
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الـتـشـكـيـلي الــعـراقي احـتـفت به دائــرة الـفـنـون الـعـامـة
ــنـاســبـة اخــتـيــار عـمــله الـفــني (مـلــتـقى احلــضـارات)
كــافــضل  عــمـل فــني في مــتــحف بــكــ الــدولي لــلــفن
احلديث  2019بجلسة اقيمت االثن في قاعة عشتار.

—UFA « s¹b « ¡öŽ

ــوت اخملــرج الـــســوري غـــيــبه ا
ــاضي عن عــمــر نــاهـز االحــد ا
 70عاما .له العديد من األعمال
الدرامـية منـها الظـرفاء والغاوي
واجلــــرح اخلـــفـي إضـــافــــة الى
فــيــلــمه الــتــلـفــزيــوني الــشــهــيـر
ــيـة. (الــنــجــمـة وأحالم أســامــة) الــذي نــال جـوائــز عــا
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ـقـبل في قـاعـة الـتـشـكـيـلي الـعـراقي يــفـتـتح اخلـمـيس ا
عنون (تراقيم). حوار معرضه الشخصي ا

 nÝu¹ s U¹

درس النـحات الـسوري اقـام معـرضه في صالـة فاحت ا
بدمـشق الذي ضم اعماال بخامات متنوعة مثل اخلشب
ـعاد والـبـولـسـتـر والـبـرونـز واحلـديـد واجلص والـورق ا

تدويره وباحجام صغيرة ومتوسطة.
 ÊUÐe  dOLÝ

صورين العـراقي في السويد اعلن ان رئيس جـمعية ا
مـعـرضا لـلصـور الفـوتوغـرافيـة بعـنوان (هـنا الـعراق) 
ـقـبل ضـمن فـعـالـيات سـيـقـام في الـتـاسع من الـشهـر ا
ـايسـترو ـهـرجان الـسابع لـفـرقة طـيور دجـلة بـقـيادة ا ا

عالء مجيد.
w{U  bLŠ√

ي االردني ادار احلــواريـة الــتي اقـيــمت االحـد االكــاد
ـاضي في رابـطـة الـكتـاب بـعـمـان بشـأن كـتـاب (ريفي ا

ؤلفه إبراهيم عثمان. متمرد) 
ÍuÝu*« ÕU³

ي الـعـراقي ادار اجلـسلـة الـتي نـظمـهـا الـسبت االكـاد
احتــاد االذاعــيــ والــتــلــفــزيــونــيــ بــعــنــوان (الــتــراث

شاهدة واالقتناء). السينمائي ب ا
w³O²F « —u½

ـكتبـة الوطنـية ضمن الكاتـبة االردنـية ضيـفتهـا  دائرة ا
أمسـيات نشـاط (كتـاب األسبوع)  لـلحديث عن روايـتها
)الــصــادرة عن دار فــضــاءات لــلــنــشــر (فــقــدته مــرتــ

والتوزيع.

بــتـصــويــر خـمــاسـيــة من الــدرامـا
الــســوريــة بــعـد غــيــاب طــويل عن
الـشـاشـة الـدرامـيـة وبـعـد مـرحـلـة
صعـبة عانت مـنها الـراسي بسبب
حـيـاتهـا اخلاصـة والـتي وصـفتـها
).كـــمــا تــشــارك (بــالــصـــعــبــة جــداً
الــراسي في مــســـلــسل من ثالثــ
حــلــقــة بــعــنــوان (فــجــر) تــألــيف
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طـربـة اللـبـنانـيـة إليـسا شـجّـعت ا
متـابعيـها بزيـارة الطبيـب النفسي
من أجل اإلطـمـئـنـان عن صـحـتـهم
ونــشـرت عــلى إحـدى صــفــحـاتــهـا
اخلــاصــة عــبـــر مــواقع الــتــواصل
االجـتـماعي(الـصحـة الـنفـسـية مـنا
للمجـان متل ما قالـولنا. الطبيب
الـنــفـسي مـتل حـكـيم األسـنـان الزم
نــزورو دوريـــا لــنــكــون مــرتــاحــ

وبــعــاد عن االكــتـئــاب واالنــهــيـار.
كـلـكن ارفـعـوا الـصـوت مـعـنـا لدعم
الـصـحـة الـنـفسـيـة).وجـاءت حـمـلة
إلـيسـا بـعد احلـملـة الـتي أطلـقتـها
الــعـــديــد من الــنــجـــمــات في حــفل
تــوزيع جــوائــز الــغــرامي من أجل

دعم الصحة النفسية.
ـمـثـلة على صـعـيـد آخـر تـستـعـد ا
الـلــبـنــانـيـة نــادين الـراسي لــلـبـدء

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - تــصـدر
ـغـامـرة واحلـركة اجلـديـد ألـيـتا: فيـلم ا
ـــعــركـــة (ألــيـــتــا: بـــاتل أجنــيل) مالك ا
إيرادات الـسيـنمـا في أمريـكا في مـطلع
األسـبـوع بـإيـرادات بلـغت  27.8مـلـيون
دوالر.والـــفــيــلـم بــطـــولــة روزا ســاالزار
وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي ومن
إخراج روبرت رودريجيز. وتراجع فيلم
ــتــحــركــة (لــيــجـو مــوفي :2 الــرســوم ا
ـــركـــز األول إلى اجلـــزء الـــثـــانـي) من ا
ــركــز الـثــاني هــذا األسـبــوع مــحـقــقـا ا

إيرادات بلغت  21.1مليون دوالر.
واحـتل الفيـلم الكـوميدي اجلـديد أليس
ــركـز رومـانــسـيــا(إزيـنـت رومـانــتـيك) ا
الـثــالث بــإيـرادات بــلـغت  14.2مـلــيـون
دوالر.والــفـيــلم بـطـولــة ريـبل ويــلـسـون

الكـاتبة كـلوديـا مرشلـيان واخملرج
فيليب أسمـر. وأكدت الراسي وفقا
وقع الفن (أنهـا تتجاوز مـرحلتها
الـصعـبة الـتي مـرت بهـا تبـاعاً في
خـطـوة مــنـهـا إلسـتـعــادة حـيـاتـهـا
الـطــبـيـعــيـة وهي دائـمــا في حـالـة
حـب مع أوالدهــا مـــارك ومــارســيل

وكارل).

ـرح  ثمّ انـتظـر مـا يـحدث. علـيك ان تـتـمتـع ببـعض ا
يوم السعد الثالثاء.
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حتلى بالـصبر و التأني لكي تسـتوعب العاصفة حتى
ال تكون ضحية لها.
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 كلّ شخص يحبّك  لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك
أيضاَ. يوم السعد 
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 ستخرج من االزمة لذا ال تتسرع باتخاذ أي قرار
مصيري اآلن .
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
رقم احلظ .2 اليوم 
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 بــإمـكــانك أن حتسّ بــاحلبّ فـطــاقــتك الـرومــانـســيـة
غناطيسية جتذب  ا
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كن أن تتغلّب على حب االمتالك. أبعد  برهن بأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك.

ÊUÞd «

إذا كـان لـديك اهـتـمـام بـاحلبّ فـإنك سـتـكـون مـلـفـتـاً
رقم احلظ .77 لألنظار اليوم 
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 سيكون عندك عالقات عاصفة مع محيطك في
موقع عملك وكذلك في بيتك. 
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 لديك فرصة كبيرة للقاء بشريك العمر كن ايجابيا و
ابتعد عن التردد .

Ë«b «

عرفة سـتكون إيـجابيـاً و مستعـداً لتقـد التنـازالت و
. أخطائك.يوم السعد االثن

¡«—cF «

فرط و حتلى بروح عالية من الثقة  جتنب الشك ا
.يوم السعد االحد.
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كن شـطب احلرف اكثـر من مرة لـتحصل اشـطب مرادف الـكلمـات و
طلوبة: (وكالة انباء عربية): على الكلمة ا

الـطـفل - الـرضـيع - سهـر - نـعـناع - نـاعـمة -  مـناورة -  جـزيرة -
لـيـمون - جـزر اليـابان -  انـدونسـيا -  الـسوفـييت - ضب - مـحالت
كبرى -  معارض - رياضيات -  عمر -  عامر -  مرج -  سهر -  ر
-  هالل - تـمارى -  نـابولي - الـبنـدقية -  مـواويل- رعايا -  مـالئكة

- تكافل -  رباب -  المع- كف.
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مثلة التركية توبا بويوكستون األنظار ناسبة عيد احلب لفتت ا
بالهدية التي تلقتها من حبيبها رجل األعمال التركي أوموت
أفيرجان .واشار موقع الفن الى ان(إن الهدية التي تلقتها
بويوكستون من حبيبها كانت عبارة عن كلب أسود صغير حيث
نشر أفيرجان صورة عبر حسابه اخلاص على أحد مواقع
التواصل اإلجتماعي حلبيبته بويوكستون وهي حتتضن
الكلب).الصورة التي نشرها أفيرجان اعتبرها البعض نفياً
لألخبار التي حتدثت عن وجود خالف بينه وب بويوكستون
وقربهما من اإلنفصال.وأكدت تقارير(ان الكلب الصغير الذي
تلقته بويوكستون يبلغ سعره نحو  3االف يورو).
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ولـيــام هــيــمــســوورث وآدم ديــفـ
وبـريـانكـا شـوبـرا ومن إخـراج تود
ستراوس شولسون.وتراجع الفيلم
الـــكــومــيـــدي (وات مــ وونت) مــا
ـركز الثاني إلى يريـده الرجال من ا
ركـز الرابع مـحقـقا إيرادات بـلغت ا

 11مليون دوالر.
والـفـيــلم بـطـولــة تـراجي هــيـنـسـون
وكريـس لـيدلو وجـوش بريـنر ومن
إخــراج آدم شــانـــكــمــان.وجــاء فــيــلم
الـرعب اجلـديـد عـيـد مـوت سـعـيـد لك
(هـــابي ديث داي تـــو يــو) بـــإيــرادات
بلغت  9.8مليون دوالر.والـفيلم بطولة
جــيــســـكــا روث وإســرائــيل بــروســارد
وراشــيل مــاثــيــو وفي فــو ومـن إخـراج

كريستوفر الندون.

W¹—uÝ WOÝULš w  wÝ«d «

WO HM « W×B « rŽbð U O ≈

إليسا 

مصطفى زاير
يستعد لتقد

قبل حفله األحد ا


