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احــتـــفت نــقــابـــة الــفــنــانـــ الــعــراقــيــ
وبـحضور وزير الثقافة والسياحة واآلثار
عـــــبــــد األمــــيـــــر احلــــمــــدانـي  وعــــدد من
ـاضي ـيــ والـفـنــانـ االثــنـ ا االكــاد
عـلى قـاعـة النـقـابة بـفـريق عـمل مسـرحـية
(فـالنـة) تـألــيف هـوشــنك وزيـري وإخـراج
ــشــرفـة حــا عــودة عــقب مــشــاركــتــهم ا
لــلـعـراق ومــسـرحه وحـصــادهم جـائـزتـ
ثـلة لـلفـنانة أالء مـهمـت جـائزة أفـضل 
ـثـل ذهـبت لـلـفـنان جنم وجـائـزة أفـضل 
بـاسل الـشـبـيب في مـهـرجـان أوال الدولي
ـلــكـة الـبــحـرين مــطـلع والــذي عـقــد في 
شــبـاط اجلـاري  واسـتـهل وزيــر الـثـقـافـة
قـر النـقابـة بشـارع الرشـيد ولـقاء زيـارته 
ركـزية واسـتمع نـقيـب واعضـاء اللـجنـة ا
احلـمداني الى برامج النقـابة التي تخطط
ـسـتـقـبـل الـقـريب وتـهـدف لـدعم لــهـا في ا
الـفـنـان الـعراقي من خـالل تاسـيس نـقـابة
قـويـة داعـمـة جلـمـيع الفـنـانـ الـعـراقـي
واطــلـع احلــمــداني عــلـى  مــقــر الــنــقــابــة
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في مـــســلــسـل ورد أســود بــعــد االنـــتــهــاء من
قرر تنفيذها في دمشق حيث يؤدي شاهد ا ا
في الــعـمل شــخـصـيـة أخــوين تـوأم ورد الـذي
يــهــرب إلى اجلـزائــر بــعـد مــجـهــوده الــكـبــيـر
بـإفـساد قـصة احلـب االستـثنـائـية الـتي جتمع
شــقــيــقـه الــتــوأم (رواد) مع (بــيــســان) حــيث
تـلحق به األخـيرة بـغيـة االنتـقام.وكـشف جابر
وقع الـهيئـة العامـة لالذاعة والتـلفزيون وفـقا 
الـســوريـة (أن أداء شـخـصـيـتي تـوأم في عـمل
تـنع والـصعـوبـة تكـمن بـاألمور واحـد سـهل 
الـتقنية فـقط لكن باقي التفـاصيل التي تتعلق
بـالشغل على كل شـخصية بشكـل منفصل أنها
أمـر اعـتـيـادي) كـمـا بـ (بـأن الـنص مـكـتـوب
ـمثل مـوضوع بـعـنايـة شديـدة مـا سهل عـلى ا

التحضير ). 
ويــضــيف (أتــعـاطى مــعــهــمـا كــشــخـصــيــتـ
مـختـلفـت يـجمـعهـما الـشبه اخلـلقي كـونهـما
تــوأم ولــكــنــهــمـــا بــعــيــدين كــامل الــبــعــد عن
بــعـضـهـمــا في بـاقي الـتــفـاصـيل ألن األب كـان

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - بـعـد إعالن كل
غـنية  كاتي بيري ـمثل أورالندو بلوم وا من ا
ـتـابعـون خـا اخلـطـوبة خـطـوبـتـهمـا لـفت ا
الـذي قدمه بلوم لبيري الذي يتخذ شكل زهرة
تـتمـيز قـطعـة اجملوهـرات ذهبـيّة الـلون بـحجرٍ
ي ـاس كر مـركـزي أرجواني الـلون مـحـاط بأ
والــــــذي بـــــلـغ ســــــعـــــره حــــــوالي الـ 5مـالي
دوالر.وبـعد تداول صـوره بكثـرة الحظ العديد
ـــتــابــعـــ أن هــذا اخلــا يـــشــبه خــا من ا
عــارضــة األزيــاء مــيــرانــدا كــيــر زوجــة بــلــوم
الـسابقة والذي أهداها إياه عام  2010والذي

قدّر حينها بـ 65ألف دوالر.
و هـذه اخلـطـوبـة هي الـثـانـيـة لـكـلـيـهـمـا. فـقـد
ـــدة ثالث ســـنـــوات تـــزوج بــــلـــوم من كـــيــــر 
ولديهما ابن (فل  8أعوام). أمّا بيري فكانت
دة  14شـهراً مثل راسل بـراند  مـتزوجـة من ا

قبل إعالن انفصالهما.
مـثل جابر جوخدار عـلى صعيد آخر يـستعد ا
ـتابـعة تـصويـر مشـاهده لـلسـفر إلى اجلـزائر 

مـؤكدا(دعم الـوزارة للـنقـابة بـهدف تـفعيل
برامجها التي تهدف لدعم الفن والثقافة)
شـاكـرا (مـبادرة الـنـقـابـة باقـامـة مـبادرات
ـبدع والذين تـكرم فيـها فنـاني العراق ا
يــحــصــدون اجلــوائــز والــشـهــادات داخل
وخـــارج الــعـــراق وتــفــعـــيل دور الـــفــنــان
الـعـراقي وهـي رسالـة تـؤكـد عـلى ان الـفن
واجلــمــال في الــعــراق يـؤســســان حلــيـاة
مــشـــرقــة اســاســهــا الــثـــقــافــة والــفــنــون

واالبداع).
ــيـة رحب مـقـدمـهـا وفي اجلــلـسـة الـتـكـر
ـسرحي كـاظم نـصـار باحلـضور اخملـرج ا
بـحفاوة عالية وتقـدير وبهجة عبر رسائل
كــومـيــديــة مـحــمـلــة بــلـغــة احملـبــة والـود
والـتـكـاتف والـتـعاضـد . وفي كـلـمـة  وزير
نجز العراقي الذي حققه الثقافة اشاد (با
أبـــطـــال فــريق فـالنــة فـي مــهـــرجــان أوال
لــلــمــســرح الــدولي) وأشــار إلـى (أهــمــيـة
ــســرح الــعــراقي وتــاريــخه الــعــمــيق) . ا
وحتـدث نـقـيب الـفنـانـ الـعراقـيـ جـبار
جـودي (عن اهـميـة التـكـر للـمبـدع من
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{ لوس اجنـلوس - وكاالت - قال منظمو حفل
جــوائـز األوســكـار يــوم االثـنــ إن فـرقــة كـوين
ــوسـيـقـى الـروك سـتــقـدم عـرضـا الـبـريــطـانـيـة 
ـقـبل وذلك ـقــرر األحـد ا مـبـاشــرا في احلـفل ا
بعد الـنجاح الكبير لفـيلم (بوهيميان رابسودي)
ـيـة ــرشح جلـائــزة أفـضل فـيــلم.وقـالت أكــاد ا
عـلوم وفـنون الـسيـنمـا األمريـكيـة على حـسابـها
وقع تـويتر (نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم
المبـرت في حفل األوسكار هـذا العام). وتتألف
الــفــرقـة الــتي كــان مــغــنـيــهــا الــراحل فــريـدي
ميركـوري موضوع فيلم (بوهيميان رابسودي)
حــالـــيــا من بـــريــان مـــاي وروجــر تـــيــلــور وأدم
المـبـرت.ورُشح الـفيـلم الـذي قام بـبـطـولته رامي
مــالـك خلــمس جــوائــز أوســكــار مــنــهــا أفــضل
ـنـاعـة ـرض نـقص ا ـثل. وتـوفي مـيـركـوري 
ــكـــتــسب (اإليـــدز) في عــام  1991في لــنــدن ا
وعـمره  45عامـا. وحصـد الفـيلم أكـثر من 854
مـليـون دوالر من مـبـيـعات تـذاكـر دور الـسيـنـما
عـــلى مـــســتــوى الـــعــالـم لــيــصـــبح أجنح فـــيــلم

موسيقي من نوعه على اإلطالق.

ـوسـيـقـيـ في سـلـسـلـة بــغـداد تـراث وتـاريخ كـانـت لـنـا مـحـاضـره عـن ا
ـوسيقيه اخلاصـة بالچالغي ن أجـادوا العزف على االالت ا البغدادي 
وسيقيه اخلـاصة بالچالغي هي آلة السنطور البغدادي اذ تتألف االالت ا
وآلة اجلـوزه  وآلـة الـطـبـله (الدنـبك) وآلـة الـرق (الـدف الـزجنـاري) وكانت
سابـقاً آلـة خـامسه هي آلـة النـقـاره ولكن هـذه االله تـركت أخيـراً وأصبح
الچـالغـي البـغدادي يـتـألف من أربع آالت مـوسيـقـيه والچـالـغي البـغدادي
ـوسيـقـي الذي ـقـام والـفـرقه او اجلـوق ا مصـطـلح اخـتـص به حـفالت ا
ـغني ومن يـؤدي الـبـسته الـبـغداديه قـام أي ا يرافق من يـتـولى قـراءه ا
غـني وكـذلك من يؤدي الـبسـته اذ قد قـام أو ا التي تـؤدى من مقـر ا
ــقـام ـقــام شـخص ومـن يـؤدي الــبـســته بـعــد قـراءة ا يـكــون مـقــر ا
ـوسيـقيه شخص اخـر ألن الچـالغي الـبـغدادي هـو احلفـله الغـنـائيه ا
ــقــام والــبــســته الــذي تــتــضــمن اداء نــوع مــعــ من الــغــنــاء هــو ا
ـسمـاة بـالچـالـغي البـغدادي أي ـوسـيقـيه ا واختـصت هذه االالت ا
ــدن والــدول. وأول آالت الــچــالــغي في بــغــداد دون ســواهــا من ا
السنطـور أو السنـطير وهي عـلى شكل شبه مـنحرف خـشبها من
عـدن ومن أشتهر من الـبغدادي في عزف اجلوز وأوتارها من ا
وسيقيون اليهـود منهم حسقيل بن شمولي بن عزرا هذه االله ا
الذي تـوفي بدايـة الـقرن الـعشـرين  الـذي كان رئـيس جوق من
قام رحمة أشهر أجواق الچالغي البغـدادي ألشهر من غنى ا
الله شلـتاغ ومحـمود رباز وأحـمد الزيـدان والعازفـون اليهود
البـغـداديـ أيـضـاً شـمـيل بن صـالـح الذي كـان رئـيـس احد
أجواق الچالغي في بغداد وحوگي بتو بن صالح بن رحم
ـتـوفـي سـنـة  1933أخـذ الـعــزف عن والـده وكــان رئـيس ا
أحـد أجـواق الـچـالـغي فـي بـغـداد عـزف لـلـمــقـامـچـيه أحـمـد
الزيدان وزبار والشكرچي وأخذ الـعزف منه ابنه يوسف بتو
ـولـود نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع عـشـر له بن حـوگي بن صـالح ا
جوق جلـمـلـة مـغـنيـ مـنـهم رشـيـد القـنـدرچي ومـنـهم سـلـمان
ولـود ببغداد سنة 1900م  له جوق موسيقي بصو بن شاؤول ا
غـن كـثيـرين ومنـهم شمـولي حسـقيل عـزرا وشمولـي شميل عزف 
ـسـلـمـ  احلـاج هاشم صالخ وأشـتـهـر بـالـعـزف عـلى الـسنـطـور من ا
ـوســيـقـيه الـثـانـيه هي آلـة اجلـوزه أو الـرجب. وآلـة الـچـالـغي الـبـغـدادي ا
ه وردت الى العراق وتـتكون من الكمـنجه وهي آلة مـوسيقـيه فارسيه قـد
جوزة هـند مـقطـوعه من اجلهـت وقـد لصـقت على احـدى اجلهـن قـطعه
من جلد الغنم أو غيره على أن يكون مدبوغاً وتتصل بها عودة من خشب
ــشط من احلــديــد يـكــون بــأسـفل ـشــمش أو الــنـارجن واالوتــار تــربط  ا
شط مـلتحم بـقضيب من حـديد يخـرق اجلوزه من االسفل الى اجلوزه وا
االعلى وعدد أوتار اجلوزه أربعه ومن البـغدادي العازف على هذه االله
 اليـهـود نسـيم بـصـون كان رئـيـسـاً لفـرقه مـوسـيقـيه تـوفي سـنة 1921م
وصـالح بن شـمــيل صـالح الـذي تــعـلم الـعــزف من نـسـيم مـن أهل مـحـلـة
الـطـاطـران كـان عـضـواً في جـوق يـوسف بـتـو وتـعـلم مـنه الـسـيـد شـعـيب
ـولود سـنة ـولود في االعـظـميه خـريج مـعهـد الـفنـون اجلـميـله ا ابراهـيم ا
ـعـهد ومـنـهم ناحـوم بن بـونه الدرزي بن  1926كان يـدرس اجلوزه في ا
نـاحـوك الــذي أخـذ الـعــزف عن تـسـيـم بن كـحـيــله كـان عــضـوًا في جـوق
حوگي بتـو سجل الكـثير من الـبستـات واالحلان ومنـهم رحم بن فـنطار
ــوســيـقــيــ الـبــغــداديـ نـاحــوم ومــنـهم افــرا شــاؤول بـصــون. ومن ا
ـشـهــورين عـلى آلــة الـرق أو الــدف الـزجنـاري كــآله من آالت الــچـالـغي ا
تـوفي بدايـة القـرن العـشرين كان البغـدادي حسـقيل بن شـوته بن مئـير ا
عـضـواً في جـوق حـسـقـيل شـمـولي وقـد أخـذ فـنه عن خـطـاب الـشـيـخـلي
تـوفي في بدايـة القـرن العـشرين وشمـعون زنـگي بن حسـقيلِ بن زنـگي ا
وأخذ فـنه عن خـطاب الـشيـخـلي  ومنـهم خـضوري بن صـالح شـمه الذي
أخـد الــفن عـن مـوشـي بن شــمه وهــذا أخــذ عن حــسـقــيل بـن شـمـه كـان
عضـواً في جوق يـوسف بتـو ومنـهم حسـقيل بن صـيون بن يـعقـوب الذي
أخذ الفن عـن شمعـون زنگي بـن حسقـيل زنگـي وخضوري صـالح شمه.
وسيـقيـ البـغدادي الـعازفـ على االله الـرابعه من آالت اجلوق ومن  ا
ـوسـيـقي هي الـطـبــله أو الـدنـبك مـنـهم عــبـاس بن كـاظم بن قـره جـويـده ا
توفي بدايـة القرن العـشرين الذي أخد فنه ولود في محلـة بني سعيـد ا ا
ـولـود لي عن حـسـقـيل شـوته ومـنـهم هـارون زنـگي بن روبـ بن بـقـحب ا
محلة سرق(دودو)  الذي أخذ فنه عن حـسقيل شوته ومنهم هارون زنگي
بن روب بن بـقجي الـذي كان عـضوا  في جـوق حسـقيل بن شـمولي من
يـهـود فـارس وجــاء الى بـغـداد  أشــتـغل في أجــواق الـچـالـغـي الـبـغـدا يه
توفي سنة 1930مذأخذ فنه ومنهم ابراهيم بن عزرا بن موشي شاشه ا

عن عــبــاس بن قــره جــويــد ومــنــهم يــهــودا بن مــوشي
ولـود ببـغداد بـداية الـقرن الـعشـرين الذي شمـاش ا
كان عضوا  في حوق يوسف بتو الذي أخذ فنه عن
عبـاس بن قـره جـويده وحـسـ عبـد الـله الـذي عمل

ضابط ايقاع في اذاعة بغداد سنة .1936

ـيز بـينـهمـا بطـريقة مـلفـتة فـجاءت الـنتـيجة
بـأن أحــدهـمـا تـربى تـربــيـة مـنـزلـيـة وهـو ورد
واآلخــر تـــربــيــة شــارع وهــو رواد).كــمــا نــفى
جــابــر(أن يـكــون أحـد الــتــوائم شـريــر واآلخـر
خــيّــر) مــشـيــراً إلى (أن شــخــصــيــات الــعـمل
جـميـعها مـبنيـة على فـكرة عدم وجـود خير أو
ــواقف شـــر مـــطــلـق بل قـــد تــبـــدو بـــبــعـض ا
احلـياتـية خيّـرة وبأخرى شـريرة وهذه الـفكرة
األسـاسية القائم عـليها النص وهـنا يكمن سر
مـتـعـته وجـماله وعـمـقه). ورأى جـوخـدار (بأن
اخلـلطة الـسورية اجلزائـرية مغـرية خاصة أن
هـذا الـعمل هـو أول مشـاركـة له في هذا الـنوع
مـا يــفـسح مـجـال لـتـبـادل اخلـبـرات) واخـتـتم
ـثـلـ حـديــثه مـعـربـاً (عن سـعــادته بـوجـود 
قـديرين أمـثال سـلوم حـداد صبـاح اجلزائري
وائـل شــرف) وغــيـــرهم (مـــعــتــبـــراً وجــودهم
مــكـسـبـاً وإثــراءً لـلـعـمـل وكـذلك لـلـمــمـثل عـلى
الـــصـــعـــيـــد الــفـــردي ألنـه ســيـــنـــهل مـن هــذه

اخلبرات).

ـؤسسات الـفنانـ لتفـعيل دور النـقابة وا
ــعـنــيـة لـدعـم االبـداع الـعــراقي)وأكـد في ا
كــلـمـته (بــأن نـقـابـة الــفـنـانـ الــعـراقـيـ
ــبـدعـ ســتـحـرص عــلى االحـتــفـاء بـكل ا
الــعـراقــيـ وفي مـخــتـلف الــتـخــصـصـات
اإلبـداعـيـة كون الـنـقـابة هي اخلـيـمة وأالم
واجلـامعـة لكل الـفنـون في البـلد وسـتبقى
ـبـدع الـنـقـابـة حـريـصـة عـلى االحـتـفـاء بـا

وعــــطــــائـه) وأوضح جــــودي (بــــان
بدع الـنقابـة انطلـقت بتكـر ا
بــعـد تـشـيــيـد قـاعــة لالحـتـفـال

واحلوار في مقر النقابة) .
وتـضمنت اجللسة ايضا
الـعديد من التـعقيبات
والـــــــــتـــــــــهــــــــــاني
والـــتـــبــريـــكــات
لــــــــــــفــــــــــــريـق
مــــســـرحـــيـــة
فـالنـة شارك
فــــيـــهـــا كل
مـــــــــــــــــــــــن

واحلـــــرص عـــــلـى إبـــــقـــــاء الـــــعـــــراق في
ـــهــمــة الــعــربــيــة مــهـــرجــانــات الــعــالم ا
والـدولية) وكرم نقيب الفـنان العراقي
مــؤلف مـسـرحــيـة فالنــة الـفـنــان هـوشـنك
ــسـرحــيـة حــا عـودة وزيــري ومـخــرج ا
وشـاركـت في تـقـد الـتـكـر نـائب نـقـيب
الفنان العراقي اسيا كمال حيث قدمت
شـهـادة تـقـديـريـة وباقـة ورد لـلـفـنـان عـمر
ضـيــاء الـدين وقـدم الـفـنـان  عـقـيل مـهـدي
شـهادة تقديريـة للفنان الـسينوغراف علي
الــســوداني وايـضــا شـارك مــديــر الـفــرقـة
الـوطـنــيـة لـلـتـمـثـيل نـظـيـر جـواد بـتـقـد
شـهادتـ تقـديريـة للـفنـان محـمد الـنقاش
والـفنان مـحمد سـامي. وقدم وزير الـثقافة
ـعـيـة نقـيب الـفـنانـ الـعـراقيـ ومـدير
الــفــرقـة الــوطــنــيـة لــلــتــمـثــيل شــهــادتـ
تـقـديريـت وبـاقتـي ورد للـفنـانة أالء جنم

والفنان باسل الشبيب.
كـما احتفى ملتقى االذاعي والتلفزيون
بـجلـسته االسبـوعية عـصرالثالثـاء بفريق

مسرحية فالنة.
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وقف صرية سمية اخلشاب  تعرضت الـفنانة ا
مـحـرج ومـوجــة من الـسـخـريـة بــعـد مـحـاولـتـهـا
الـغــنــاء عــلى مــســرح حــفل أحــيــته إلى جــانب
زوجـهـا الفـنـان أحـمد سـعـد في أربـيل  واشار
ـــوقع االلـــكــتـــروني الـــذي نـــشـــر اخلـــبــر (ان ا
ـسرح إال انـها اخلـشـاب صعـدت للـغـناء عـلى ا
نــشــزت بــطــريــقــة غــريــبــة ومــلـفــتـه عــرضــتــهـا
للسخـرية.وبعد انتشار الفيديو طالبها اجلمهور
بالعدول عن فكرة الغناء بشكل عام وان تستمر
فـي الـتمـثـيـل فقـط وتـقـتنـع انـهـا ال تمـلـك صـوتًا
ا للغنـاء).وكانت اخلشاب قد وصلت إلى مًنـاسبً
الـعراق بـرفقـة زوجهـا الفـنان أحـمد سـعد وذلك
ـنـاسبـة عـيد احلب إلحـيـاء حفل غـنـائي هنـاك 
والــذي صــادف اخلــمـيس  14شــبـاط. الى ذلك
تـشـارك اخلـشـاب في مـسـلـسل (بـنت الـقبـائل)
ـقبل ـوسم الـرمـضـاني ا ـتـوقع عـرضه في ا وا
 2019ويــشـاركــهـا فـي الـبــطـولــة كل من زيــنـة

غني. عمرو عبداجلليل محمود عبدا
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الشـاعـرة االردنيـة ضيـفـها نـادي أسرة الـقـلم الثـقافي
في الزرقـاء والشاعـر أحمد الـدقس في امسيـة شعرية
ضمـن نشـاطه االسـبـوعي أدارهـا الكـاتب مـحـمـود أبو

عواد.
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الـقاص العراقي نائب اول ام
عـــام احتــاد االدبـــاء والــكـــتــاب
الــعـــراقـــيـــ يـــضـــيـــفـه احتــاد
االدباء/ فرع ديالى في الساعة
الــــرابــــعـــة مـن عـــصــــر الــــيـــوم
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا اخلـمـيس 

(الطرفه ضربا من ضروب السرد االدبي).
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ــقــيم في الـــســويــد صــدرت له عن االديب الــعـــراقي ا
مـؤســســة شــمس لــلــنـشــر واإلعالم بــالــقــاهــرة روايـة
توسط. (الفريضة) تقع في  208صفحات من القطع ا
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ركـز الوطـني للـفنون التـشكـيليـة السـورية اقـامت في ا
البـصريـة بـدمشق مـعرضـا العـمالـها الـفـنيـة  تراوحت

نظر والتجريد. ب ا
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النـاقد الـعراقي ضـيـفه البـيت الثـقافي في الـهنـدية في
جـلـسة اقـيـمت في قاعـة نـقابـة مـعلـمي الـهنـديـة لتـوقيع

كتابه (نقد وحتليل لثالث شاعرا ).
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الــبـاحث االردني الــقى مـحـاضــرة في رابـطـة الــكـتـاب
بعـمان عنوانها (فلسطـ بعد النكبة) وقدم احملاضر

وادار النقاش الدكتور أحمد ماضي.
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الـكـاتـبـة السـوريـة ضـيـفـهـامجـمع دمـر الـثـقـافي بـندوة
ثـقـافيـة بـشـأن مجـمـوعتـهـا الـقصـصـيـة (شهـيق زفـير)

التي يغلب على مضمونها القص الساخر.
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الـكــاتب الـعـراقـي حتـدث عن مـجــمـوعــته الـقـصــصـيـة
في جلسة حوارية اقيمت عـنونة ( إذا بلغت التراقي) ا

دينة الصدر ببغداد. في البيت الثقافي 
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موقـعاً في عـمان على مـدى عشـرة أسابيع
أول عمل عربي تنـتجه الشركـة ويتكون من
ـسـلـسل الـضـوء عـلى  6حـلـقــات.ويـسـلط ا
جــمـــال الـــبــيـــئــة احملـــلـــيــة جـــامــعـــاً بــ
راهـق ـاورائيـات وحيـاة ا موضـوعات ا

ـعـاصر حملـة عن الفـولكـلور لـيقـدم للـعالم ا
شرق األوسطي الفريد ويطرح موضوعات
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شـارك الــطــالب ســلـطــان اخلــيل من كــلــيـة
الـفـنـون والـتصـمـيم في اجلـامـعـة األردنـية
بـبطـولـة مسـلسـل جِن الذي انـتـجته شـركة
يـة الرائدة في مـجال خدمة نتفـليكس الـعا
الـتـرفيه عـبـر اإلنـترنـت.ويعـد مـسـلسل جن
الذي صور فـي البتـرا ووادي رم ونحو 12

مــعــاصــرة حــول أســاطــيــر اجلِنّ من خالل
قصة خـارقة للطـبيعـة عن الصداقة واحلب

غامرة. وا
ويــروي جِن قــصـة مــجـمـوعــة من الــشـبـان
الـعـرب الـيافـعـ الـذين تـوضع صـداقـاتهم
وعالقــاتـهم الــرومــانـســيـة الــنــاشـئــة عـلى
احملكّ ح يستحضرون وبغير قصد قوى
خــارقـة من اجلنّ ويــلـعـب سـلـطــان اخلـيل
طالب السنة الثالـثة في تخصص التمثيل
واإلخــراج في الـكــلـيــة دور وشـخــصـيـة
سـلـسل.ويـقـول اخليل عن يـاس فـي ا
سـلسل وفقا لـ(بترا)(انه مشاركته في ا
 اختيـاره من خالل جتارب األداء التي
اسـتمـرت عـلى مدى شـهـرين ونصف ثم
ــوهــبــته وعــمـله وقع االخــتــيـار عــلــيه 
الـــدؤوب وجـــديـــته فـي الـــعـــمل ضـــمن
الـــفـــريق الـــواحـــد).ويــخـــتـــتم اخلـــيل
قـوله(أن مــسـلـسل جِن يـقـدم فـانـتـازيـا
زوجـة بالـواقع ومفـعمـة بالـتشويق
واإلثـارة حول مـجـمـوعة من الـشـباب
في الـشـرق األوسط بالـلـغـة العـربـية
سـلسل هذا متـوقعـا أن يتم عـرض ا
الــعـام عـلى شـبـكـة نــتـفـلـيـكس حـول

العالم).

انتم أمام  ظروف مـشجعة بشكلها العام .يوم السعد
االربعاء.
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تـبـذل جـهـداً كـبــيـراً لـتـتـفـوق عــلى الـزمالء في بـعض
وكلة إليك. هام ا ا
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تزداد فرص احلـصول على مطالب شـخصية و تكمن
انشغاالتكم في مواضيع العمل.
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 تواجه بعض االضطراب في العالقة بالشريك سببه
اختالف الطباع بينكما.

»dIF «

تــتــجه أحــوالــكم نــحـو الــضــغــوط في الــعــمل وكــثـرة
االلتزامات العائلية .
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أغن نـظـامك الـغـذائي بـاخلـضـار والـفـاكـهـة واحلـبوب
الكاملة والبقوليات.رقم احلظ.2
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ا قـد يـربك ـالـيـة   الـكـثـيـر يـجـد زيـادة في نـفـقـاته ا
ميزانيته.رقم احلظ .9
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كــفــاءتك تــثــيــر إعــجــاب اجلــمــيع وعــلى رأســهم رب
رقم احلظ .3 العمل

Íb'«

عـليـكم االهتمـام بوضعـكم بشـكل اكبر وتـرك الدخول
في جدل ال فائدة منه.

bÝô«

أنت قـادر على تـنـفيـذ كل مـا يوكل إلـيك بـسهـولة رقم
احلظ .87
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عـليـكم عدم إقـحام أنـفسـكم في مواضـيع ال تخـصكم
كي تمر األمور بسالم .
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ال تفرّط في احلب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة
عابرة.

 u(«
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رتب الـكلـمات حـسب وضعـها الـصحـيح داخل الشـبكـة بحـيث حتصل عـلى كـلمة
اغفلت عمدا:(والية امريكية):

يــوريـا  –شـورى  –جــيـنـادي  –االســيـد  –شــعـائـرهم  –مــونـتــانـا  –نــيـروبي –
واشنطن  –حنان  –نادل  –اوربا  –احيل  –نـيبالي  –حياة  –حماه  –امارات –

تولستوي  –ودع  –عماد - ميدور  –ورع  –احبار.
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الــفـنــانـ عــقــيل مـهــدي و سـافــرة نـاجي
وحـس علي هارف و جبار خماط واحمد
شـــرجـي و صــمـــيـم حـــسب الـــله يـــحـــيى

والصحفي طه رشيد.
وفي مـسك اخلتام حتدث مـخرج مسرحية
فالنـة (شـاكراً الـنقـابة عـلى هذه اخلـطوة)
ومـطــالـبـاً  وزيـر الـثـقــافـة (بـتـقـد الـدعم
ـسـرحـيــ وجـدولـة األعـمـال لــلـفـنـانــ ا
ــهـــمــة ـــهــرجـــانـــات ا وا

ية سلطان اخليل ينطلق نحو العا
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سـرح الـتجـريبي عـصر الـيوم اخلـميس يحـتفي مـنتـدى ا
عنون سرحي كاظم النصار ا بالكتاب اجلديد للمخـرج ا
قـراطـيـة بكـعب عـال ) وعن ذلك قـال الـنصـار وفـقا ( د
سـرح في (فيسـبوك)(الـكتاب لصفـحة دائـرة السيـنمـا وا
هو يومـيات عن احلـياة الـعراقـية مـكتوبـة بطـريقـة ساخرة
ـا يـجـري من حتـوالت اجـتـمـاعـية وتـتضـمن مـشـاهـداتي 
ـسرح كتابة بطيئة وغـيرها ...وهي امتـداد لتجربتي في ا
واخراجا في تاشير القضايا العراقية بطريقة كوميدية).
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