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لقطة من عرض األزياء بدهوك
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ــشـــاركــة في ــســـرحــيـــات ا من بـــ ا
مــهـرجـان الـبـصــرة لـلـمـونـدرامـا االول
الذي اختـتم مؤخرافي الـبصرة والذي
سـرحية اقامـته فرقـة الزبـير للـفنـون ا
وشــارك في فـعــالـيــاته عـدد مـن الـفـرق
ـسرحـية من الـدول الـعربـية كـتونس ا
ـغــرب  اجلـزائـر  االردن والـكـويت وا
ـســرحـيــة الـعــراقـيـة اضـافــة لـلــفـرق ا
وبــحــضــور نــخــبــة من جنــوم ونــقــاد
ـسـرح الـعـراقي والـعـربي مـسـرحـية ا
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االحتـفال الـذي اقـيم على قـاعة اللش
بـكـلـمـة لــسـكـرتـيـرة االحتـاد بـهـيـجـة
داؤد بينت فيـها  (مدلـوالت االحتفال
بـاكــيـتــو فـضال عن نــبـذة تــعـريــفـيـة
بـتـاريخ تـاسـيس االحتـاد وانـشـطـته
الـتي يـضـطــلع بـهـا).  فـيـمـا حتـدثت
مسؤولة العالقات العامة في االحتاد
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نــــظــــمـت دار االزيــــاء الــــعـــــراقــــيــــة
بــــالـــتـــعــــاون مع  احتـــاد الــــنـــســـاء
االشـوري احـتـفـالـيـة تـخـلـلـهـا عرض
ازيـــاء لـــلـــحــضـــارات الـــرافــديـــنـــيــة
راة في االمانة بالتعاون مع  مكتب ا
الـــعــامــة جملـــلس الـــوزراء  .. ابــتــدا

(زيـارة ذات مـساء )مـن ليـبـيـا  تـاليف
عـبـد الـعزيـز الـزني واخـراج اكـرم عـبد
الـسـمـيع  تــمـثـيل هـيــثم الـعـامـري من
الــعـراق  وسـاعــد في االخـراج الــفـنـان
الــــعـــــراقـي ســــجـــــاد حـــــيــــدر  –وعن
ـمثل هيثم العامري سرحية حتدث ا ا
ــســرحــيـة تــتــحـدث عن زوج قـائال ( ا
ـقـبرة لـزيـارة قـبـر زوجته يـذهب الى ا
لم يـعـثر عـلـيه في بـاد االمـر كونه لم
يـزرهـا مـنــذ مـدة طـويـلــة بـحـيث وجـد
كـثـرة وزحمـة في الـقـبـور لـكن جاء في
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ــوزع ــطــربـــة أنــغــام مـع زوجــهــا ا أدت ا
أحــمــد إبــراهــيم مــنــاسك الــعــمــرة وذلك
ــمـلــكــة الـعــربــيـة خالل تــواجـدهــمــا فى ا
الـسعودية حيث أحيت أنـغام حفال غنائيا
كبيرا وناجحا قبل ايام.ونشر الثنائي عبر
(انـســتـغـرام) صــورة لـبــيت الـله احلـرام
وعـلق إبراهيم على الـصورة قائال (احلمد
ـكـرمـة) حسب ـسـجـد احلرام .. مـكـة ا ا
مـوقع الـيوم الـسابع. وشـهـد حفل أنـغام 
حــضــور اآلالف من اجلــالــيــات الــعــربــيــة
ومـحبـيـها في الـوطن الـعربي حـيث قدمت
جلـمهـورهـا أغانى ألـبـومهـا اجلـديد (حـالة

خاصة جدا) الذي طرحته مؤخرا.
وحتـيي أنغام حـفالً غنائـيًا يوم  28نـيسان
ـسـرح الكـبـيـر بـداراألوبرا اجلـاري عـلى ا
ـايــسـتــرو هـاني ــصــاحـبــة ا ـصــريـة  ا

فرحات أيضًا.

البـس فريق حـيث قـام باعـداد تـلك ا
متكامل اجنز اعمـاله سواء بالتطريز
الــيــدوي او  االلـــة ) مــضــيــفــة (بــان
الـعــاصـمـة الــعـراقـيــة بـغـداد تــشـهـد
اقــامـــة مــثل تـــلك الــعـــروض بــشــكل
دوري) مـــــوضـــــحـــــة(بــــان عـــــارضي
ن قـدمـوا تـلك وعـارضـات  االزيــاء 
العروض  اختيارهم بالتنسيق مع
احتـــاد الـــنـــســـاء االشـــوري ).. وعن
نــــشـــاط االحتــــاد اشـــارت وايــــلـــيت
كـوركيس فـي حديـثـهـا لـ(الـزمان)الى
(ان فـكـرة اقــامـة هـذا الــعـرض كـانت
في ذاكـرة االحتــاد وتـبـلــورت اخـيـرا
عـبـر تــعـاون مـشــتـرك مع دار االزيـاء
الـعـراقـيـة  وبـالـتـنـسـيق مع  االمـانـة
الــعـامــة جملــلس الــوزراء  والـلــجــنـة
العـليـا للـتعـايش السـلمي اجملـتمعي
حــيث امــضــيـنــا قــرابــة شـهــرين من
الـــزمـن الجل اكـــمـــال هـــذا الـــعـــرض
واتاحته هـنا في مديـنة دهوك  حيث
ـدن اخــتــرنــاهـا كــونــهــا  تــعـد مـن ا
هـمـة التـي تشـهـد احتـفـاالت اكيـتو ا
وقد اردنا من خالل العرض  اخلاص
بـاالزيـاء نــقل رسـالـة لـلــعـالم  بـشـان

وايـلـيت كـوركـيس في كـلـمـتـهـا  (عن
مـبـادرة احتـاد الـنـسـاء االشـوري في
تعـريف العـالم بعمـق احلضارات في
بالد  مــا بـ الــنـهــرين).  اعـقــبـتــهـا
قصـيدة لـلشاعـرة منـال ابونـا بالـلغة
الــســريــانــيـة  ثـم فـعــالــيــة لــتالمــيـذ
مــدرســة عــشـتــار  اعــقــبــهــا عـروض
لالزياء قـدمتـهـا دار االزياء الـعراقـية
فـضال عن عـرض لالزيـاء الـفـلـكـورية
اخلـاصـة بـالـقـاطـنـ بـقـرى وبـلـدات
دهـوك وسـهل نـيـنـوى تالهـا افـتـتاح

معارض فنية وتراثية.. 
و قـالت مـسـؤولـة مـتحـف دار االزياء
ــشــرفــة عــلى عــرض الــعــراقـــيــة  وا
االزياء  تمـارة اخلفـاف (بانـها قدمت
بـصــحــبـة وفــد من دار االزيــاء يـضم
ثـلة قسم فضال عنـها هـدى عثمـان 
الــعالقــات الـثــقــافـيــة  وســرمـد داود
ــثل قـاعــة الــواسـطي  بــنــاءا عـلى
تــعــاون مـشــتــرك بــ الــدار واحتـاد
النـساء االشـوري) واضافت اخلـفاف
لـ(الزمان)(ان تصميمات االزياء التي
عـــرضت اســـتـــوحــــيت من خالل مـــا
اكـتـشف من جـداريـات واثـار عـراقـية

رغــبـتــنـا بــاحــيـاء ارثــنـا احلــضـاري
ـــا والــــتـــاريـــخي دون ان يــــتـــاثـــر 
اقترفته ايـادي عناصـر تنظيم داعش
وروثات بالتـخريب والتـدمير لـتلك ا
ـهمـة )..فـيـما عـبـر احد احلـضاريـة ا
عـــــــارضـي االزيــــــاء عـن ســــــعـــــــادته
شـاركة بعـرض االزياء الرافـدينية با
.. وقـال ايـشـو اوشـانـا  الـذي ارتـدى
زي ملك اشـور بـان (مـصمـمـة االزياء
تــمـارة اخــتــارته الرتــداء هــذا الـزي)
معبرا عن شـعوره بالسـعادة  لتقد
ـمــيـز مـضـيــفـا (بـانه هـذا الــعـرض ا
ـعنـيـة  بتـوسيع يطـالب اجلـهات ا
عــــروض االزيــــاء  التـــاحــــتــــهـــا
لــلـجــمــاهـيــر من اجل االطالع
عــــــلـى عـــــمـق احلــــــضـــــارة
الرافدينيـة ).. فيما اكدت
خــــــاوا  اوبـــــــر الــــــتي
ارتدت زي حمورابي
 (بـانـهـا تقـدم مـثل
هــــذا الــــعــــرض
الول مــــرة في

حياتها).

تــزداد يـومـا بـعــد يـوم وهي ادانـة الى
الـــــظـــــلم واخلـــــراب الـــــتي تـــــصـــــيب
ــســرحــيــة قـال االنــســانــيــة ).  وعن ا
ثل سـرحية  مساعـد اخملرج ( نص ا
منظومـة اعالمية متـعددة االفاق تعمل
ــعـنى بـواســطـة خـطـاب عــلى انـتـاج ا
الــعـــمـل ومن خالل الـــلـــغـــة الـــفـــنـــيــة
ـسرحـيـة التـسـتـند والـبـصـريـة كـذلك ا
ــــنــــطــــوق فـــــقط بل الى اخلــــطـــــاب ا
اصــــبـــــحت االن الــــعـالمــــة واالشــــارة
ـــرتــكـــزات االســـاســـيــة والـــرمـــز من ا

صـبـاح الـعــيـد لـزيـارتــهـا فالحظ انـهـا
سـرحـيـة تـعالج تـرفـضه ) واضـاف ( ا
صــراع االنـسـان بـغــربـته داخل اسـوار
الـوطن فـالـرجل رغم فـقدان زوجـته ظل
مــحــاصــرا فـي وطــنه فــلـم يــكن امــامه
طــريق واحـد لـلــتـعـبــيـر عن احـزانه اال
ـعـانـاة وهـو الـتــعـبـيــر بـصـوته رغـم ا
التي كان يعـيشها حـتى صوته يصادر
في الــنــهـايــة فــيــدفن حــيــا ) واكـد (ان
ـة كونـها تـنبع الـتجـربة في الـعمـل مؤ
من الواقع الذي نعيشه ومشاكلنا التي

سـرحي والـتي حتكي قـصة لـلعـرض ا
انتظار من الياتي وصبغتها الرئيسية
الصمت واجلمل القصيرة والقلق رغم
االنـــتـــظـــار الــــطـــويل ). وقـــال رئـــيس
ــهـرجــان الـفــنـان فــرحـان هـادي ( ان ا
ا ـوندرامـا لـيست سـهلـة  جتـربة فن ا
نـعـرفـه عن هـذا الـفن الـذي يـبـنى عـلى
اسـاس مـاحتـمله الـنـفس الـبـشـرية من
قلق وتـشظ ويـعد من الـفنـون الصـعبة
لـذلك تمت اقـامة ورش مـسـرحيـة فنـية

متخصصة بهذا اجملال ) .
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ــمــثــلـة { بــاريس  –وكــاالت - خــسـرت ا
الـفـرنـسـيــة الـشـهـيـرة إيـزابـيل أدجـاني45
كـيلوغرامـا من وزنها لـتصبح على شـكلها
احلـالي والــذي تـغـيـر كــثـيـراً عن شــكـلـهـا
الــسـابق. وقــالت أدجـانـي جملـلــة (كـلـوزر)
(انـها تعـرضت بسبب سـمنتـها للـكثير من
الــسـخــريــة مـا دفــعــهــا إلى الـســعي إلى
خـسارة الـوزن) ولفـتت إلى (أنهـا أرغمت
أعــضـــاء جلــنـــة حتــكـــيم مـــهــرجـــان كــان
الـسينـمائي التي تـولت رئاستـها في العام
ـطـهـوة  1997عـلى تـنــاول اخلـضـار غـيـر ا

وبــودرة الـبــروتــ من أجل احلــفــاظ عـلى
رشـاقــتــهم). وكــانت نــقــلت عــنـهــا مــجــلـة
(بـاريس مـاتش) سـابـقـاً قـولـهـا (عـنـدما ال
ــظـهــري الــذي ال يــشـكل أعــمل ال أهــتم 
أولـوية بـالنسـبة إلي. وهـو ما حدث عـندما
عـرض عــليّ دوري في فـيـلم"سـكـرت دي".
فـقد غامـرت وأديته بوزن زائد مع أرداف
كـبيـرة وخدود منـتفـحة. لـقد تـقبـلت حيـنها

وزني الزائد).
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ـمـثـلـة الـكــويـتـيـة تـكـرمـهـا الـدورة ا
الــســادسـة من مــهــرجــان الــكـويت
الـدولي لـلمـونـودرامـا التي انـطـلقت
امس االربــــعـــاء اذ حتــــمل الـــدورة
اســمـهــا. وتـضـمـن حـفل االفــتـتـاح
عـرض فيـلم قصـير عـنهـا كمـا يقام

معرض للصور من حياتها وأعمالها.
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ي  الـــعــراقي فـي زيــارة عـــمل مـع فــريق ـــفــكـــر واالكـــاد ا
ي جـامـعي وخبـراء دوليـ إلى هـولنـدا لـلقـاء احملكـمة أكاد
اجلـنـائيـة الـدولـيـة ومحـكـمـة الـعدل الـدولـيـة في الهـاي وعلى
هامش زيارته نـظمت له جمـعية الـرافدين في أمسـتردام لقاء
مع اجلالية الـعربية بخـصوص اإلجتهاد والتـجديد في الفكر

الديني.
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مدير عام دائـرة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة لآلثار
وسوم ؤتـمر الـعلمـي ا والتـراث العـراقيـة شارك بـفعـاليـات ا
ستقبـلية) الذي أقامه (الدراسات اآلثـارية احلديثة واآلفـاق ا

قسم اآلثار في كلية اآلداب بجامعة بغداد.
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الـصـحــفي الــفـوتــوغـرافي الــعـراقي اقــام في قــاعـة الــفـنـون
معـرضه الـفوتـوغرافي الـذي يـوثق فيه صـنـاعة الـنواعـير في

قضاء حديثة.

 dJOJÝ ‰UL

ـعهد ـوسيـقي السـوري  قاد طالب قـسم الغـناء الـشرقي  ا
صــلــحـي الــوادي وهم يــؤدون أغـــاني الــطــرب اجلـــمــيل في
مـسرح مجـمع دمر الـثقافي ضـمن فعالـيات مهـرجان دمشق

الثقافي.
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ــنـتـدى الـعـــربي في عـمـان  في ـي االردني ضـيـفه ا االكـاد
دني كبديـل حلركة التحرر محاضرة بـعنوان (نقد اجملـتمع ا

الوطني).
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احلقوقي العـراقي ضيفه البيـت الثقافي في احلسـينية بندوة
ثقـافيـة عنـوانهـا (الفسـاد وسبـل مكافـحتـه) اقيمـت بالـتعاون

مع مكتبة الزهور العامة.
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ؤرخـة السـوريـة ضيـفـها احتـاد الـكتـاب واألدباء الروائـيـة وا
االردنـيـ في عـمـان بـحوار مـفـتـوح لـلـحـديث عن إجنـازاتـها

وجتربتها األدبية وعالقتها مع التراث.

فـقط ووجهت وقـتـها دعـوة خـاصة
لــســيــدات جــدة حلــضــور حــفــلــهـا
ـــلك عــبــد الــله األول في مــديــنــة ا

االقتصادية.
ـمـثل عــلى صـعـيــد آخـر يـخــوض ا
ـــصـــري عــمـــرو ســـعـــد جتــربـــته ا
ه الـغنـائـيـة األولى من خالل تـقد
مـقدمـة مسـلـسل بركـة والذي يـقوم
سـلسل من بـطولـة هالة ببـطولـته.ا
صدقي كمـال أبورية مـحمـد لطفي
هنـادي مـهنـا أحمـد حالوة محـمد
غنـيم ومن تألـيف مـحمـد الشواف
وإخـــراج مـــحـــمـــود كـــر وطـــارق

رفعت.
وقد إنـتهى سعـد أيضاً من تـصوير
فــيــلم حــمـلــة فــرعــون من بــطــولـة
ـغـني محـمد روبي مـحمـود عـبد ا
يرغني لطفي رامز أميـر حمدي ا
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ــصـريــة شــيـرين ــطــربـة ا حتـيي ا
عـبـدالـوهـاب حـفـلًـا غـنـائـيًّـا لـلـمرة
األولى فـي مــــــديـــــنــــــة الــــــريـــــاض
ا اعلنه احلساب بالسعودية وفـقا 
الـرســمي لـلــجـنـة الــفـنـيــة لـلـهــيـئـة
الـعـامـة لـلـثـقـافـة بـالـسـعـوديـة عـبر
لصق (تويتر) الـذي اكد من خالل ا
الـدعــائي لــلــحــفل (أنه ســيــقـام في
فنـدق الهـيلـتون يـوم السبت الـ27
مـن نـــــيـــــســـــان اجلـــــاري) وكـــــتب
صـرية شـيرين احلسـاب:(الفـنانـة ا
عــبــد الـــوهــاب لــلـــمــرة األولى في

العاصمة الرياض). 
وكـــان أول حــــفل غـــنـــائـي أحـــيـــته
شــيـرين في الـسـعــوديـة في مـديـنـة
جـــــدة يــــوم الـ  19مـن حـــــزيــــران
ــاضي و تـخـصـيــصه لـلـنـسـاء ا

{ شيكاغو  –وكاالت - أقامت مدينة
ــاضي دعـوى شـيــكــاغـو اخلــمــيس ا
مـثل جـوسي سـمـولـيت تـطلب ضـد ا
فـيــهــا ثالثـة أمــثـال مــا أنــفـقــته عـلى
ـة كـراهـيـة تـزعم الـتـحـقـيق فـي جـر
الـسـلـطـات أن بـطل مـسـلـسل إمـبـايـر
(اإلمـــبـــراطــــوريـــة) هـــو الـــذي طـــلب
ــبــلغ إجــراءه. ولم حتــدد الـــدعــوى ا
وأقـيمت بـعـد أكـثـر من أسـبـوع من
إســـقــــاط االدعـــاء االتـــهــــامـــات ضـــد
سمـولـيت قـائال (إنه اخـتلق الـهـجوم
الـــذي قـــال إنه وقع في   29كـــانـــون

الثاني).
وكـان مسـؤولـون في شـيـكـاغـو قـالوا
فـــيـــمـــا ســـبـق (إنـــهم ســـيـــقـــاضـــون
ديـنة سمـولـيت بعـد أن رفض طـلب ا
ســـداد  130ألف دوالر لــــتــــغــــطــــيـــة
تــكــالـــيف عــمل الــشـــرطــة لــســاعــات
إضــافـــيــة لـــلــتـــحــقـــيق في ادعــاءات

مايك تـايـسون سـوزان جنم الدين
من تـــألـــيف كـــر حـــسن بـــشـــيــر

وإخراج رؤوف عبد العزيز.
مثل).وجاء في الدعوة (أن شيكاغو ا
ــبـلـغ الـذي ســتــطــلب ثالثــة أمــثــال ا
ـــديـــنــة).ولـم يـــرد مــارك حتـــمـــلـــته ا
ــمـــثل عــلى جــيـــراجــوس مــحـــامي ا
طـلـبـات لـلـتــعـلـيق حـتى اآلن. وتـولى
جيـراجوس الـدفـاع عن مشـاهيـر مثل
مايكل جاكـسون وقال فـيما سبق (إن
ـطــلـوب ـبــلغ ا سـمــولــيت لن يـدفـع ا
حتت تأثير الترويع). وأثار سموليت
( 36عــامــا) وهــو أمــريــكي من أصل
أفريـقي ومثـلي عاصـفة عـلى وسائل
الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعـي حــ أبـــلغ
الـشـرطـة في  29كـانـون الــثـاني بـأن
اثــنـ مـن مـؤيــدي الــرئــيس دونــالـد
ترامب علـى ما يبـدو ضربـاه ووضعا
أنـشوطـة حـول رقـبـته ثم ألـقـيـا عـليه
مادة مبيـضة بيـنما وجـها له إهانات
ـثـلـي تـنم عن الـعـنصـريـة ورهـاب ا

في أحد شوارع شيكاغو.

ال تــغـامــر بـســمــعـتـك فـاجلــو مـتــوتــر وسـلــبي. فــتـرة
اتصاالت ومفاوضات مثمرة.
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تـتــلـقى مـســاعـدة أو تـعــاطـفــا. عـلـيك أوالً أن تــتـحـلى
وضوعي.  بالليونة والتفكير ا
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تغـمرك احلـمـاسة وتـشعـر بالـثـقة بـالنـفس وترغب في
خوض جتربة أو مشروع جديد. 
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اجلـو الـعـام ال يـسـمح بـإثارة اخلـالفات. راعِ ظـروفك
الصحية وال تُرهق نفسك.
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ـيـزين. مـواقــفك واضـحـة تـدل عـلى ذكـاء وحـضـور 
تعالج مسألة قرض إرث. 
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إحـــذر اجلــدال وال تــتــورط في الـــنــزاعــات. إبقَ عــلى
احلياد تفادياً للفشل.
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حـافـظ عـلى رصـانــتك وهـدوء أعـصـابـك. يـسـهم أحـد
عنوي لك. األشخاص بتقد الدعم ا
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تسبب لك هـذه الفترة حزناً وتشـعر بالظلم والقهر. ال
. تيأس وكن صبوراً
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هـدىء من روعك إذا كـان لـديك ارتـباط مـهم أو مـوعد
. عمل وال تخالف القوان
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تــكــثـر اإلنــشــغــاالت وتــتــداخل الـواجــبــات والــهــمـوم
الصحية. نظم وقتك وال تقصّر.
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 قلق عائلي أو صحي. إحذر التقصير واإلهمال. ال
ترجتل.يوم السعد االحد.
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ا تشكو من اإلرهاق الشديد. راعِ  تكثر األعباء ور
ظروفك الصحية.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOÝ«b «  ULKJ «

انــــــــــقـل مــــــــــرادف
ومـعـاني الـكـلـمـات
الـــــتـي تــــــســــــيـــــر
انطالقـا من الـسهم
مـع عـــــــــكس دوران
الــسـاعــة لــتـصل الى

الــــــربـط الــــــصــــــحـــــــيح
للحروف والكلمات: 
1-مدينة عراقية

2-من زعماء الثورة الفرنسية
3-شاطيء فرنسي

ي 4-رسام عا
ية 5-جائزة سينمائية عا

6-دولة امريكية التينية
7-عملة اوربيية

8-الزمان
9-حب الذات

10-ناد انكليزي

11-مسارات

12-مجلة لبنانية
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شيرين عبدالوهاب
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مثل التركي بوراك أوزجفيت وزوجته رزق ا
ولودههما األول وأطلقا مثلة فهرية أفجان  ا
عليه اسم كاران وكانت الوالدة قد تمت في

ستشفى األمريكي وجاء الطفل بصحة جيدة ا
فجر السبت الـ 13نيسان اجلاري بوزن 3

وطول  52سم.وبحسب موقع كيلوو 670غرام
تركي ّ( عاش  بوراك حلظات مؤثّرة فلم يتركْ
فردها أثناء الوالدة ودخل معها زوجته 
فترض حسب إلى العمليات حيث كان من ا

اعتقاد األطباء أن حتدث الوالدة يوم 20
لكنها حدثت قبل موعدها نيسان اجلاري

احملدد بأسبوع واحد). 
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