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الـعـراقـيـة وعـلـى انـغـام الـة الـسـنـطور
لـلـعازف ازهـر كـبة فـيمـا تـتولى تـقد
قيمة في الـعرض االعالمية العراقـية ا
دولــة االمــارات الـعــربـيــة رقـيــة حـسن
التي تزور العراق بعد غياب  15عاما.
وعــقـدت صـادق صـبـاح امس مـؤتـمـرا
ـنــصـور مـيــلـيـا صــحـفــيـا في فـنــدق ا
لـلـحـديث عن عـرضـها .  وعـلى صـعـيد
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ـيـة هـنـاء تـقـدم مـصـمـمـة االزيـاء الـعـا
صـادق في الساعة السادسة والنصف
مـن مــســاء الـــيــوم اخلــمـــيس عــرضــاً
جملـموعتها اجلـديدة (شوق) في بغداد
بـعـد غـياب  23عـامـا  عن الوطن وذلك
ـلــكـيــة بـنـادي الــصـيـد عــلى الـقــاعـة ا
الـــعــراقي بـــالــتـــعــاون مع دار االزيــاء
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ركزية لتجميع فنانو العراق تقدم (مسنون ظرفاء) على خشبة الدوار U¹bO∫ الفرقة ا u
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مـثـلـة الـسـوريـة سوزان جنم الـدين عن كـشـفت ا
تـفــاصــيل دورهـا بــفــيـلـم حـمــلــة فـرعــون والـذي
ـمـثل الـبلـجـيكي تـشارك في بـطـولتـه إلى جانب ا
الكم األمريـكي مايك تايسون الشهـير فاندام وا
حـيث أن الـفــيـلم هـو من إنــتـاج شـركــة الـسـبـكي
ــصـريـة. وقــالت جنم الــدين (إنـهــا جتـسـد دور ا
جليـلة في فيلم حملة فرعون) مشيرةً (أنها بدأت
ـشهـد الـنهـايـة لـلشـخـصيـة وهـذا ما الـتـصويـر 
أشـعـرهــا بـالـقــلق).وأضـافـت ( أنـهـا تــقـوم بـدور
سـيدة لـها شـأن كبـير في قـريتـها) مـوضحةً (أن
ـمثل مشـاهـدها جتـمعـهـا بـتـايـسون وفـانـدام وبا
صري عـمرو سعد).مـضيفةً (أن أحـداث الفيلم ا
تتمـحور حول دورها الذي يشكل أساس الفيلم)
غـني ويـشـارك مـعـهـا في الـفـيـلم مـحـمـود عـبـد ا
روبي مـحمـد لطـفي رامز أمـير اإليـطالـية مـايا
ـمثل .  الـفيلم يتـناول مواضيع وعدد آخر من ا
تخص الـدين االسالمي واظهار صورته احلقيقية

الناصعة.

الـعـراق). وجرت خالل الـلـقاء مـناقـشة
آلــيــة الـعــرض الـفــني لـصــادق.  وقـال
ـندالوي وفقـا لصفـحة وزارة الثـقافة ا
فـي (فيسبـوك) (ان العرض األول الذي
يــقــام لــلــمـصــمــمــة مــنـذ ربـع قـرن في
الـعـراق يؤكـد رسالـة من وزير الـثقـافة
لـلـمـثـقـف خـارج الـعـراق فـحـواها :ان
الــوزارة تـرحب بــاسـتــقـبـالــهم وتـدعم

مـتصل التقى  وزير الثقافة والسياحة
ـدير واآلثـار عـبـد االمـيـر احلـمـدانـي 
عــــام دار االزيـــاء الـــعـــراقـــيــــة عـــقـــيل
ـــنــدالوي ومــصــمــمــة االزيــاء هــنــاء ا
واالعـالمـيــة رقــيـة مــؤكــدا (دعـمـه لـكل
مـشروع يـركز الـضوء على الـشخـصية
ـشــرقـة فــيـهـا الــعـراقــيـة واجلــوانب ا
لــتــســويـقــهــا والــتـعــريف بــهــا خـارج

عــرض اعــمــالــهم الــفــنــيـة عــلى أرض
صـمـمـة صـادق في الـوطـن). وأهـدت ا
خـتام اللقاء كتـابها اجلديد الذي صدر
بـثالث لغات لـوزير الثـقافة والـسياحة
ـــتـــضـــمن 400 صـــفـــحـــة واآلثـــار  وا

والــذي يـتـكـلم بـصـورة مـفـصـلـة
عـن االزيـــــــــــاء واحلــــــــــلـي

العربية.
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ـمثلة العـراقية سوالف جـليل من تصوير انتهت ا
مـشاهـدها في مـسـلسل (الـعرضـحاجلي) تـأليف
فـالح الــعـبـد الــله و إخـراج جـمــال عـبـد جـاسم..
ــوقع دنـيــا فن (انــهـا تــلـعب دوراً ســوالف قـالت 
جـاداً بـعـيـداً عـن الـكـومـيـديـا في الـعـمل). و تـطل
جليل هـذا العام في رمـضان بعدة أعـمال درامية
ـسلسل السوري (نبض) تأليف فهد من أبرزها ا
مــرعي و إخــراج عــمـــار تــمــيم و إنـــتــاج شــركــة
ـشـاركــة نـخـبـة من شــامـيـانـا لـإلنـتـاج الـفــني.. 
جنوم الشـاشة السورية و يـشاركها من العراق ا
ستار خضير و عبير فريد و صادق الوالي..وفي
مــجــال تــقــد الــبــرامج تــعــود ســوالف لــتــقــد
برنـامج ( راحة بال) في مـوسمه الرابع .الى ذلك
وبعد انـتهاء مالك مسلسل (يسكن قلبي) مراحل
الــتـصــويــر في بــغـداد غــادر لــتـصــويــر عـدد من
ـشاهـد في تـركـيـا .. اخملرج اكـرم كـامل بـرفـقة ا
الكـادر الـفنـي و الفـنـان مـحـمـود ابو الـعـباس و
انعام عـبد اجمليد اجتمعوا عـلى م طائرة تقلهم
شاهد الى اسطنـبول حيث يتم تصوير عدد من ا
..وهــو من تــألــيف بــاسل شــبــيب واخــراج اكـرم
كـــامل و بــــطـــولـــة شـــذى ســـالـم..مـــحـــمـــود ابـــو
الـــعــبـــاس..عــبـــد الــســـتــار الـــبــصـــري..فــاطـــمــة
الــربــيــعي..غــا حــمــيـد..مــنــاضل داوود..حــقي
الشوك..بـتول عزيز..محمد طـعمه التميمي..باسم

الطيب..ستار خضير و ـالء جنم.
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ــالي الـعـراقي الــدولي اجـرى مـعه االعالمي اخلـبـيـر ا
مــجـيــد الـســامــرائي حــوارا ضـمن بــرنــامج (اطـرالف
احلـديـث) الـذي تـعــرضه قـنــاة (الـشــرقـيــة) مـسـاء كل

احد.
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ـــطــرب الــعــراقي يــحــيي ثالث ا
حـفالت في مـهرجـان بـيت الدين
في لـبـنان ولـثالث لـيـال مـتـتـالـية

قبل. بدءاً من االول من اب ا
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اخملرجـة اللـبنـانـية أعـلنت أنـها سـتـترأس جلـنة حتـكيم
ـقـبـلـة من مـهـرجـان كان فـئـة (نـظـرة مـا) في الـدورة ا

السينمائي.
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نـائب رئـيس رابــطـة الـفـنـانـ الـتــشـكـيـلـيـ األردنـيـ
شـارك و الــتـشــكـيــلــيـة غــديـر حــدادين في فــعـالــيـات
السـمـبـوزيوم الـدولي لـلـفن الـتشـكـيـلي الـذي أقيم في
دة ما ب  24 - 17من مديـنة فماغـوستا بقـبرص في ا

اضي. آذار ا
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وصل القى وظف فـي مفتشية اثار وتراث محافظة ا ا
محـاضـرات في الدورة الـتـدريبـيـة التي نـظـمتـهـا دائرة
الدراسـات والبحـوث في الهـيئة الـعامة لالثـار والتراث
ـعـنـونـة (صـيـانة ـوصل وا ـقـر مـفـتـشـيـة االثـار في ا

باني االثرية). ا
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ـي االردني ضيفه منتدى الـرواد الكبار لتوقيع االكاد
روايـته (ع العسل) وقدم الـدكتور صالح جرار ورقة

نقدية بشأن الرواية.
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ــطـــربـــة االمـــاراتـــيـــة احـــيت حـــفـــلــ فـي الـــريــاض ا
ـايسـترو أمـير عـبداجملـيد في الـ بالـسعـودية  بـقيـادة ا

اضي.  21و  22من اذار ا
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هـندس الـعراقي في جمـعيـة الهالل األحمـر العـراقية ا
في الكاظمية ادار الورشة التي نظمتها شعبة السالمة
ــهــنـيــة في الــدار الــعـراقــيــة لألزيــاء بـالــتــنـســيق مع ا

اجلمعية بشأن اإلسعافات األولية اجملتمعية.
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ـــــاضي (إن صـــــحـــــفي االســـــبــــوع ا
ــهـــرجــان ســيـــقــيم نـــدوة لــتــكــر ا
سيدهم إضـافة إلى إصـدار كتيب عن
مـــشــواره الـــفـــني).وبـــجـــانب إهــداء
ـهـرجـان الـدورة إلى سـيـدهـم يـكـرم ا
ــسـرحــيـ األجـانب مـجــمـوعـة من ا
ـمــثــلـة والــعـرب مــنــهم اخملــرجــة وا
الفـرنـسيـة كاتـرين مـارناس والـكاتب
مثل اإلماراتي إسمـاعيل عبـد الله وا
ـمـثـلة ـصـري مـحـيي إسـمـاعـيل وا ا
ــصـريــة لــيـلـى طـاهــر.وقــال رئـيس ا
الـلـجـنــة الـعـلـيـا لـلــمـهـرجـان الـفـنـان
مـحــمـد صـبـحـي (هـنـاك مــهـرجـانـات
كثيرة يكون التكر فيها أو اجلوائز

{ القاهـرة - وكاالت - في لفـتة وفاء
نــحـو جــيل أثــرى الــسـاحــة الــفـنــيـة
ـصـرية والـعـربـيـة عـلى مـدى عـقود ا
أعلن مـهرجـان شرم الـشيخ لـلمـسرح
الـــشـــبـــابـي إهـــداء دورته الـــرابـــعـــة
ــصــري جــورج سـيــدهم. لــلــمــمــثل ا
وتــــوقف ســــيــــدهم ( 80عـــامــــا) عن
الـتمـثـيل مـنـذ نـحو  20عـامـا بسـبب
حالته الـصحيـة بعد إصـابته بجـلطة
ــــســــرحي خ لــــكن رصـــــيــــده ا فـي ا
والـسيـنـمـائي واإلذاعي ال يـزال يـلهم
الـفــنـانــ الـصــاعـدين. وقــال رئـيس
مــهـــرجــان شــرم الــشــيـخ لــلــمــســرح
الشـبابي مـازن الـغربـاوي في مؤتـمر

الـشـبـاب والـريـاضـة وهـيـئـة تنـشـيط
الــــســـيـــاحـــة ومـــحــــافـــظـــة جـــنـــوب
ـهرجان جائزة أفضل سيناء.ويقدم ا
عرض مـتكـامل باسم سـميـحة أيوب
وجـائـزة أفـضل إخـراج بـاسم مـحـمد
ـثلة باسم صبحي وجـائزة أفضل 
الـــفـــنـــانـــة األردنـــيـــة أمل الـــدبـــاس
ــثل بـاسم مــحـمـد وجـائــزة أفـضل 
هـــنـــيـــدي. وإضـــافــة إلـى الـــعــروض
هـرجان  14ورشة سـرحـية يـقـيم ا ا
في مخـتـلف فنـون وعـناصـر الـعرض
ــســرحي من بــيــنــهــا ورشــة إعـداد ا
ـــمــــثل ــــمــــثل الــــتي يــــقـــدمــــهــــا ا ا

الفلسطيني كامل الباشا.

هرجان بال قيمـة حقيقـية لكن هـذا ا
صادق وال يجامل أحدا فكل من يُكرم
يـــســـتـــحق هـــذا). يـــشـــمل بـــرنـــامج
ـهـرجـان الـذي انـطـلق في األول من ا
نــيـــســان اجلـــاري ويــتـــواصل حــتى
السـابع منه  15عرضـا مـسرحـيا من
إيـطـاليـا وإسـبـانـيـا وكـنـدا والـكويت
والبـحـرين ومصـر وسـوريا والـعراق
وفـــلــــســــطـــ وســــلــــطـــنــــة عــــمـــان
واإلمـارات.واخـتـيــرت فـرنـسـا ضـيف
شــرف الـدورة الــرابــعـة لــلــمـهــرجـان
ـسـرح الـذي تـنـظـمه جـمـعـيـة نـادي ا
صري للثقافة والفنون حتت رعاية ا
وزارة الـثـقـافـة وبـالتـعـاون مع وزارة

ــغـنــيـة األمــريـكــيـة { لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت - كــشـفت ا
كاردي بي في صـفحتها الرسمـية على أحد مواقع التواصل
االجـتـمـاعي بـأنهـا تـنـوي تـوثـيق سـيـرة حـيـاتـهـا في كـتاب
وأثارت كـاردي بي اجلدل فـي اعتـراف خطـير حـ عبّرت
عن إحـســاسـهــا بـالــظـلم الــذي تـعـرضـت له من قـبل من
انـتقـدوهـا حيث أطـلـعت متـابعـيـها (بـأنهـا اعـتمـدت على
نـفـســهـا لـتــصل إلى مـا وصــلت إلـيه الــيـوم من جنـاح
)وعلـقت على عملها كـراقصة تعر في بدايـاتها بالقول
ـوقع الـفن (كـان علـي أن أعمل كـراقـصـة تـعر وفـقـا 
ارسـة اجلنس مـعي? فـلنذهـب سوياً أجل تريـدون 
إلى هـذا الـفـنـدق ثم خـدرتـهم ونـهـبـتـهم هـذا مـا كنت
أفـعـله). وقـد عـبـر الكـثـيـر من رواد مـواقع الـتواصل
االجتماعي عن غضبهم وقارنوا ب كاردي بي وب
بـــــيـل كــــوزبـي وأنه لـــــو كـــــانت هـي رجالً لـــــكـــــانت
اعــتـرافــاتــهــا القت وقــعـاً أقــوى مــطـالــبــ بــشـطب

حسابها من مواقع التواصل.

إذا لم تــتـخــذ حــذرك فـقــد يــفـهــمك اآلخــرون بــشـكل
خاطئ. رقم احلظ .2

qL(«

ا يجعلك  وقت الظهيرة يكون ضاغطا بشكل كبير 
تفقد اعصابك.

Ê«eO*«

ـساء ال تـسيء اسـتخـدام حـسـاب مـصـروفـاتك. في ا
األوضاع هادئة بعض الشيء.

—u¦ «

يوم صعب فأنت منذ الصباح غير راغب في عمل أي
شيء.

»dIF «

قـوة ثـقــة حـكـمــة ودقـة في الــكالم والـفــعل هـذا مـا
ستكون عليه اليوم .

¡«“u'«

تطلبات العائلية تضغط عليك لتعاكسك شاكل وا  ا
احذر على صحتك .

”uI «

 تدخل في جداالت ومناقشات في الظهيرة تصب في
صاحلك وتدعم موقفك.

ÊUÞd «

نـزهــة او سـفـرة غــيـر مـتــوقـعـة فـي الـصـبــاح جتـعـلك
رقم احلظ .7 سعيدا

Íb'«

قرب منك يطلب شيئا يجعلك مشغوال طوال  احد ا
ساء. ا

bÝô«

 بعد الـظهر قد تـخرج للتـسوق فاحـذر من مصاريفك
الكثيرة رقم احلظ .6

Ë«b «

لـديك الـكـثـيـر من األعـمـال الـتي لم تـقم بـهـا مـنذ وقت
طويل.

¡«—cF «

ـســاء فـقـد تــدعى الى حـفــلـة او جتـمـع تـسـر به في ا
كثيرا.رقم احلظ .4

 u(«

Âu−M «Ë X½√dz«Ëb « sL¦

كــلـــمــات ثـالثــيــة
وربــاعـــيــة تـــشــكل
مـــفــردات ومـــرادفــات
الــــــكـــــلــــــمـــــات الــــــست
عـــــــشـــــــرة.في الـــــــدائــــــرة
الـــداخــلـــيـــة حــول االرتـــكــاز

ـطـلـوبـة: حتـصل عـلـى الـكـلـمــة ا
(فرع دراسي جامعي):
 1- وكالة انباء عربية
 2-حرف موسيقي
 3- شديد البياض

4- خمول
5- ماركة سيارت فرنسية

6- اتباع القبيلة
7-يفقدا العقل
8- ازهاق الروح
9- يحكمان الوثاق

10- مزمار
11- وحدة اوزان

12- سيارة نقل كبيرة
13- مدينة اماراتية
14- الة موسيقية
15- ينقي الشيء
16- عزم ونشاط
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ـركـزية لـتـجـمع فـنـانو قـدمت الـفـرقـة ا
سـرح الدوار في العـراق وعـلى قاعـة ا
مــعــهــد الــفــنــون اجلــمــيــلــة الــدراســة
سـائيـة مسـرحيـة (مسـنون ظـرفاء)  ا
تـمـثـيل هـيـثـم سـلـمـان ويـاسـر سداوي
وسرمـد طه ومـصطـفى جمـال  اضاءة
ــســرحــيــة من اعــداد بــهــاء زهــيـــر وا
واخــراج الــفــنــان كــر خــنــجــر الـذي
حتــدث لـ ( الـزمــان ) قـائال ( يــعـد هـذا
العـمل الذي جـمع الـكومـيديـا السوداء
ـشـاكل اجملتـمعـية من خالل مـناقـشة ا
والـــبـــحـث عن الـــصـــور الــــســـلـــبـــيـــة

وحتـويــلـهــا الى ايـجــابـيــة فـاعــلـة من
حـــيـث االداء احلـــركـي والــــتـــعــــبــــيـــر
فهوم الصوتي لرؤية جمالية ترتقي 
هـذا النـوع من الكـومـيديـا ) واضاف (
ــســرحــيــة مــؤخـرا في شـاركـت هـذه ا
مـهـرجـان الـرسـتـاق الـعـربـي لـلـمـسرح
الـكــومـيــدي في ســلـطــنـة عــمـان وسط
حــضـور جــمــاهــيــري واسع ورشــحت
ــسـرحــيــة لـنــيل احـدى جــوائـز هـذه ا
ــهـرجـان حـيث ذهــبت جـائـزة افـضل ا
مـكـياج لـلـفنـان يـاسر احـمـد عن عرض
مـــــســـــنــــون ظـــــرفـــــاء ) وعـن احــــداث
ـســرحـيـة ـســرحـيــة قـال خــنـجــر ( ا ا

االنتقاء واالختيار لهذا النص والفكرة
في هـذا الـزمن الـصـعب ونـحن كـفـريق
ــرحــلــة عــمل مــســرحي واحــد يــؤرخ 
مـهـمة تـنـتمي لـهـذه التـجـربة اجلـديدة
ه قـررنا الـتـعاون اجلـاد من اجل تـقد
كـونه يعـلن عن مـوقف فـكري واخالقي
وعن كل مايدور حـولنا وهـولون جديد
ـسرح العراقي من خالل في تفاصيل ا
تــنـوع االيـقــاع واحلـوار واجلـرأة دون
مـغـالطـات). وعن الـعـمل حتدث الـنـاقد
ـســرحـيـة مـحــمـد عـمــر قـائـال ( نص ا
ــتـاز بـصــوت واحـد ثم يــتـحـول الى
مــكــونــات صــوتــيــة من خالل الــبــنــاء

تتحدث عن ثالثة رجال مسن يعانون
قساوة احليـاة وسوء معامـلة عوائلهم
فـيــجــدوا انـفــسـهم فـي دار لـلــمـســنـ
وهــنــاك يــشــكــون بــعــضــهم لــلــبــعض
ـــســــرحــــيـــة تــــتــــشـــكـل في اجتـــاه وا
الــكــومــيـديــا الــســوداء حــيث تــمــتـزج
االبـــتــســامـــة بــاحلــزن وانــنـــا قــدمــنــا
ــســرحـيــة بــرؤيــة واشـتــغــال جــديـد ا
وبفضـاءات متعددة حـيث حظي العمل
بـاهــتـمــام واسع من االوسـاط الــفـنــيـة
ـسرحـية والـنقـدية والـشعـبـية). وعن ا
ـمـثل هـيـثم سـلـمان ودوره فـيـهـا قـال ا
(هـذا الــعـمل يـثــقف ويـعــرف بـاهــمـيـة

ـسـرحـيـة تبـحث عن الـدرامي وفـكـرة ا
نـافي واخلسـارات بحـثا عن احلـرية ا
واالحالم الـتـي تـاجـلت عـبـر خـسـارات
ــؤلم الـذي وذكــريـات حتــاكي الـواقع ا
نــعـيـشه من خالل احــقـيـة االنـسـان ان
يتنفس نقاء انسـانيته التي حرم منها
وان اخملــرج لـه قـدرة عــلـى بـنــاء عــمل
ـــيـــز ومـــلـــتـــزم مــــســـرحي رصـــ و
بــقـضـايـا انـسـانـيـة والفـرق عـنـده بـ
شكالت راة والرجل ويـهتم دائمـا با ا
واطن وعـلى كـافة الـصـعد الـتي تهـم ا
مـن خالل قـراءة وقــائع مــســتــجـدة من

احلياة اليومية ) .

ية ساندرا { لوس  –اجنلوس  –وكاالت  –قامت النجمة العا
بولوك في خطوة مفاجئة بعرض منزلها في جزيرة تاييبي في
بلغ  6.5مليون دوالر وذلك من اجل تخفيف جورجيا للبيع 

عروف ان بولوك لديها العديد عبء العقارات التي تمتلكها.ومن ا
متلكات العقارية. وتعرضت بولوك مؤخرا إلصابات أثناء من ا
تصوير دورها في فيلم (برايد بوكس) وقد قامت بإرتداء عصبة
للع في أغلب أوقات التصوير والفيلم من بطولتها الى جانب

توم هوالندر سارة بولسون روزا ساالزار جاكي ويفر
وغيرهم من تأليف جوش ماليرمان وإخراج سوزان بيير.
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فعاليات لهناء صادق تسبق أحدث عروضها


