
مـثـلون ادوار مـسرحـيـة بوق سـرافـيل ا
مــرتـضى عــلي  فـكــرت حـســ  مـؤمل
حيدر وعلي دعيم .ولدي مشاركة كممثل
ـبــثـوث ضـمن في مــسـرحـيـة الــفـراش ا
ــهــرجــان وهي من تــالــيف فــعــالــيــات ا

واخراج مرتضى علي ) .
وعن مسـرحـيته صـفـر سالب الـتي نالت
جــائـزة افــضل اخــراج بــقـرطــاج حتـدث
قـــائـال ( انه عـــمل كـــيـــرو كـــراف يـــقـــدم
الــلـحـظــة الـراهــنـة الـتـي نـعـيــشـهـا االن
ـوقف هــنـالك امل ويــؤكـد رغم قــتـامــة ا
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ـصري أحـمـد الـسـقا ـمـثل ا يسـتـأنف ا
تصـويـر مشـاهـده في فيـلم (الـعنـكـبوت)
قبلـة وذلك بعد أن قضى خالل األيام ا
عدة أيـام في أمـريـكا لـتـقـد أوراق إبنه
ياس في إحدى اجلامعات األمريكية.
وصـــوّر الـــســـقـــا فـي وقت ســـابق عـــدة
مـشـاهـد في مـصـر بــفـيـلـمه اجلـديـد ثم
إنــتــقل بــعــدهــا لــلــتــصــويـر فـي مــديــنـة
األقـصـر مع فـريق عـمـله بـقـيـادة اخملرج
قرر أن يصور أحمد نادر جالل ومن ا
ـنى زكي السـقـا عـدة مـشـاهـد جتـمعه 
ــقــبــلــة في وظــافـر الــعــابــدين الــفــتـرة ا
الـقـاهـرة ثم يـنـتـقل بـعـدهـا لـلـسـفـر إلى
سفاجا للتصوير هناك. الفيلم من بطولة
السقا منى زكي ظافر العابدين أحمد
فؤاد سليم محمد لطفي يسرا اللوزي

ور مصطفى.
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ها مـثلة السورية اعربت عن سعادتهـا الكبيرة بتكر ا
) الـتـاسع في قـلـعـة ضـمن مــهـرجـان (عـبق الـيـاسـمــ

دمشق بالعاصمة السورية .
hK  nÝu¹ ÍbŽ

الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عن دار الــشـبـاب لـلـطـبـاعـة
والـنشـر كتـاب (هوالء درسـوني) يقع في 74 صـفـحة

من القطع الكبير.
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وت في الـعـاصـمـة األردنـية الفـنـان الـسـوداني غـيبـه ا
عمان عن عمر يناهز الـ82 عاماً اثر نوبة قلبية صباح
ومن اشـهر اعـمالـه (اجلُرح األبـيض) (كلـمة) اإلثـن

(حُسنك أمر).
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ÁœöO  bOŽ w  UNłËe ــنـــتــســبـي الــدائــرة من والــتـــقى 
الفنان واالداري واطلع على اهم
ـشـاريع الـفـنـيـة الـتي ـعــوقـات وا ا
ـرحـلة تـسـتعـد لـهـا الدائـرة خالل ا
ـقــبـلــة وتـفــقـد احلــمـداني الــبـنى ا
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ضمن زيـاراته التـفقـدية عـلى دوائر
وزارة الـثــقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار
زار مؤخرا وزير الثقافة عبد االمير
وسـيقية احلمداني دائرة الـفنون ا

التـحتـية لـلدائـرة وماحتـتاجـه لرفد
ـــوســـيـــقـــيـــ عـــمل الـــفـــنـــانـــ ا
طرب  لتقـد افضل النتاجات وا
ــــهـــرجــــانـــات الــــفـــنــــيـــة ضــــمن ا
والفـعالـيات التـي تقيـمهـا الدائرة 

{ نــيــودلـهي  —وكــاالت - وجـهت
جنـــمــــــــــــة بــولــيـــوود الــهــنــديــة
بـريــانـكـا شـوبـرا رسـالــة لـزوجـهـا
الـــنــجم األمـــيــركي نـــيك جــونــاس
ــنـاســبــة عــيــد مـيالده الـ27 من
خالل مـقــطع فــيـديـو نــشـرتـه عـبـر
حـســابــهـا عــلى مــواقع الــتـواصل

اإلجتماعي.
الـفـيـديـو تـضــمن مـجـمـوعـة صـور
ولقطات جتـمعها بـزوجها وعلقت
عـلـيه (نـور حـيـاتي... كل يـوم معك
أفــــــضـل مـن الـــــذي مــــــضـى.. أنت
تـسـتـحق كل الـسـعـادة في الـعـالم.
شـكـراً لـكـونـك أكـثـر الـنـاس احملـبة
وكــرمـــاً عـــلى اإلطالق.. شـــكــراً لك
ألنـك لي.. عـــيـــد مـــيالد ســـعـــيــد...

أحبك).
وتـألـقت شـوبـرا مـؤخـراً في عرض
فــيـــلـم (الـــســمـــاء ورديـــة) ضـــمن

فـــــعــــالـــــيــــات
مــــــهــــــرجـــــان
تـــــــورنـــــــتــــــو
الــســيــنــمـائي
الــــــــــــــــــــدولـي
بـــــبـــــكـــــنـــــدا
بـــرفـقة الـنجم
فــرحـان أخــتـار
واخملـــــــــــــــــــــــرج

شونالي بوز.
وظـهــرت بـريـانـكـا
عــــلـى الــــســــجـــادة
احلـــمــراء مـــرتـــديــة
فـسـتانـاً بـتـصـميم
أنـيق من تـصـميم
دار أزيـــــــــــــــــــــــــــــاء
مــارشــيــســا  جــمع
الــــلــــونــــ األبــــيض

واألسود.

شاكل صحية بسبب حبك لألكالت الدسمة تتعـرض 
.يوم السعد االربعاء.
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ا تـستـطيـعون أن حتقـقون مـزيد من األحالم الـتى طا
حلموا به.
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هـنية سـتكون فى القـمة وبقـليل من اجملهود احلياة ا
تصل إلى نتائج كبيرة .
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ـشـوار وال تــيـأسـوا ابـدا.رقم يـجب أن تـســتـكـمـلــوا ا
احلظ 98.
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هذه األيام هى أيـام حظـكم ويجب أن تسـتغلـوها على
قدر اإلمكان.
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احلب في حيـاتك شيء يدفـعك إلى األمام.يوم الـسعد
. االثن
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تـعـيـشـون فـتـرة هادئـة ورومـانـسـيـة وتـتـخـلـصـون من
مشاكل الشك والغيرة السابقة.
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تـتــخـلص من أى ضـغـوط فى احلــيـاة لـذلك سـتـكـون
موفق جدا الفترة القادمة.
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تـعــشق الــطـعــام وتـفــضــله عـلـى أى شىء  يـجب أن
تتخلص من هذه الصفة.
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انسى كل االحـقاد و الضـغوط التي وقعـت حتتها في
اضي. رقم احلظ 8. ا

Ë«b «

يـوم ـزيــد من الـتــقـدم عــلى مـســتـوى الـعــمل حتــقق ا
السعد الثالثاء.
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تـكـون الـيـوم مــسـتـمـعـاً جـيـداً  تــسـأل أسـئـلـة نـافـذة
وتأخذ دوراً نشيطاً في احلديث.
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Âu−M «Ë X½√W¹dÝ ÂU —√

اشـــطب االرقـــام من داخـل الـــشـــبـــكــة
لتجد مع احلل الـصحيح ارقـاما سرية
طلوب: تشكل مجموع  الرقم السري ا
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ام عـام وزارة الثقافة االردنية القى في منتدى الفكر
العـربي محاضـرة بعنوان (الـرواية ب التـاريخ والبناء

الفني).

ـيـة الـعراقـيـة صـدر قـرار بـاعـتمـادهـا مـتـحـدثا االكـاد
هدي. رسميا بأسم حكومة عادل عبدا

طـبيـب االسنـان االردني  حـصـد جـائـزة افـضل طـبيب
اسـنان للعام 2019 في مـهرجان الفـضائيات الـعربية
الذي أقيم بالقاهرة.و هو معروف عبر مواقع التواصل

ه نصائح طبية عبر قناته. االجتماعي بتقد

الـــبــاحث الــعـــراقي اجنــز اطـــروحــته لــلـــدكــتــوراه في
علومات من كلية الـدراسات العليا بجامعة كـتبات وا ا
ـوضـوعـيـة لـلرسـائل ـوسـومـة (االجتـاهـات ا الـنـيـلـ ا
اجلـامــعــيـة اجملـازة في كــلـيـة االعالم بـجــامـعـة بـغـداد
للمدة 2005-2015) وهي دراسة ببليومترية اشرف

عليها الدكتور فضل عبدالرحيم عبدالله.
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الـروائي العراقي ألقى محاضرة
في نــــادي الـــصــــيــــد الـــعــــراقي
بـبــغـداد امـس الـســبت في اطـار
الــبــرنـامـج الـثــقــافي االســبـوعي
لــلــنـــادي.وقــد حــضـــر جــمــهــور

عني باالدب والثقافة. واسع من ا

بريانكا شوبرا

ـواعـدة بـعــد خـمس سـنـوات من ا
والتي بدأت في العام 2011.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  —وكـــاالت -
طلبت النجمـة أديل رعاية مشتركة
إلبـنهـا أجنيـلـو والبـالغ من العـمر
 6ســنــوات مع زوجـــهــا الــســابق
ســيــمــون كــونـيــكـي وذلك بــعـد 6
أشــهــر مـن إعالن انــفــصــالــهــمــا.
بـــحــــسب مــــا نــــشـــره مــــوقع  )ذا
بالست).وكــانـت أديل قــد تـــقــدّمت
بــــأوراق طـالقــــهــــا رســـــمــــيــــاً من
كـونـيـكي وذلك بـحـسب مـا نـشرت
صـحيـفـة (ديلي مـيل) الـبريـطانـية
ويُــقــال إن عالقــة أديل وكــونــيــكي
حتـوَّلت إلى عالقـة صـداقة وثـيـقة
نــظــراً لـوجــود طـفـل يـجــمــعـهــمـا
وأدركا أن شـغف احلب تالشى ما

أشعرهما بخيبة األمل.
وكــان الـثـنــائي تـزوجـا عـام 2016

عن عـمـر يـنـاهـز 68 عـامـاً مـتـأثرا
ـرض السـرطـان في مديـنـة ساو
بـاولـو الـبـرازيـلـيـة.ونـعى خـوسـيه
لـــويس كـــارنـــيــرو وزيـــر الـــدولــة
البرتغـالي لشؤون البـرتغالي في
اخلـــارج فـي تـــصـــريـح لـــوســـائل
اإلعالم لـيل واصفـاً وفـاته (بأنـها
خسـارة كبيرة لـلجالـية البرتـغالية
في الـــبـــرازيل) مـــؤكـــداً (أنـه كــان
ــوســيــقى رمــزاً لــلــتــعــايش بــ ا
البـرتـغالـيـة الـتقـلـيديـة والـشعـبـية

والثقافة البرازيلية).
ـسؤول كمـا نعى عـدد كبـير من ا
وكـبـار الـشخـصـيات فـي البـرتـغال
والــبـرازيل لـيل من بــيـنـهم حـاكم
واليـة سـاو باولـو والـقنـصل الـعام

دينة. للبرتغال في ا

عــلى صـعــيـد آخــر  تــوفي الـفــنـان
ـمـثل الـبـرتــغـالي روبـرتـو لـيل وا

ان نـحــاول اسـتـيــعـاب الـقــلـيل من هـذه
االسرار يوميا).

واســــتـــمـع احلـــمــــداني الـى شـــرح
مـفـصل من قبل مـديـرهـا العـام عـبد
ــديــر اجلــبــار مــوسـى  ومــعــاون ا
الــــعـــام عـــلـي خـــصــــاف وعـــدد من
رؤســـاء اقــســام  الــدائــرة . واشــاد
الـوزيـر بـجـهود الـدائـرة والـفـنـان
وسـيقى التـي تسـعى لدفع عـجلـة ا
والغـنـاء العـراقي االصـيل الى امام
مؤكدا (دعم الوزارة للدائرة وتذليل
ــعـوقــات بــهـدف اســتــمـرار كـافــة ا

العملية االبداعية). 
ـيـزانـية واعـلن وزيـر الـثـقافـة (ان ا
لـــلـــعــام 2020 خـــصـــصت حـــصــة
ـهـمة لـتـعـزيـز االنـشـطـة الثـقـافـيـة ا
اضـــافـــة الى الـــنــهـــوض بـــالـــبــنى
الــتــحـتــيــة لــلـدائــرة). مــشــيـرا الى
(ضرورة استقطاب الـطاقات الفنية
ن واالصـوات العـراقـية االصـيـلة 
تـرك الــســاحـة الــغـنــائــيـة ألســبـاب
اجــتــمـــاعــيــة او طــائــفــيــة واعــادة
تـعـييـنـهم مـقـابل تقـد انـتـاج فني

يغني هذه الساحة)
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بعد مـنتـصف الليل بـساعـت وثـلث - كان يكـلمـني من بالد االناضول :
حضـرتك قـامه وقـيمـة (.... ) شـعرت بـاجلـوع ; اليصح ان تـكـون خلـفـية

الصورة  اخلاصة بكتابك بلون  أم 7 عيون - زرقاء .
 ضحـكت ... البـد ان تكـون عـسلـيـة .. بصـلـية ; بـنـدقيـة (بـلون الـبـندق )
ضـحـكت : أحب زبـدة الـبـنـدق ; فــسـتـقـيـة ; سـمـاقـيـة .. لـست راض عن
الغالف ولن اقتـني  الكتـاب حتى تـغير لـونه ... قال صاحـبي الى جانبي

صمم .. :إن غيرته لن اقتنيه ; فأنا ا
 دائما عليك ان تسمع اجلميع وتركب راسك !

ـذا قـصـرت (شـعراتك) ?  بـقيت صـامـتـا وحالقي اخلـاص  يـسـألـني : (
كنت ستبدو أجمل لو طال  بضع سنتيمترات )..

 رددت : لـكن اخملـرج  - صـاحب الـكالم احلـازم - يـقـول بـهـذه الـقـصـة
تبدو أصغر بعشر سن ..

 من حلق لك غيري ?
 جـاؤونا بـحالق خـاص - فـهـمـان - وعـنـده تـخـصص من بالد الـطـلـيان

بتصفيف الشعر .
 قال - زعـبره - عـلى طريـقـة بسـام كوسـة  في باب احلـارة  ثم اضاف:

هذا مزاج مش خبرة ..
 ثم راح يـدردم :  (يـاحالق اعــمل لي غـرة فـرح قـلــبي شي مـرة يـاحالق
اعمـل لي غـرة فرح قـلـبي شي مـرة  تـاحتـرئص ابن اجلـيـران يـلي عـيونه

لبرة تاحترئص ابن اجليران يلي عيونه لبرة).
ـألـوف  أنـا مـنـذ ان سـجـلت أطـراف احلــديث عن الـيـومـيـات وأنـا ادون ا

واليومي والعابر والغث والسم ; والفاعل واخلامل و(اخملمول به )..
  صـديق  مـن بـ من  هــاجـروا الى بـالد كـان يــنـتــقـدونــهـا ويــتـقــدمـون
ظاهـرات السقاطـها  قال لـزميل لي : صاحـبك  خريج نفس الـدفعة مع ا

زوجتي السابقة  .. خذها مني !
اجستير والدكتوراه حيث  وصاحبي وهو تلميذي حضر مناقشتي في ا
نلت أعلى شهادة  في فـلسفة الفنـون التشكيـلية ... وح ابرز له صورا

تعزز قوله .. بدل أن يقول خذها مني قال : التأخذها علي سُبة.
 ثمة من يلفق اخـبار ويزور صورا بـالفوتوشـوب عن جنوم  ثم  يصدرها

; فال يصدقه احد .. فيضطر هو الى تصديق نفسه !
ثمـة من حتلم ان تـعـانق كاظم الـساهـر حتى لـو ارعـبته امـام النـاس على
سـرح . وثمـة حاسـدة فـعلت بـنفـسهـا االفاعـيل  تـتقن الـفوتـوشوب الى ا
اقصى حد لذلك وفق خـيالهـا تمادت .و ثمـة من يتمادى  إذ  يـسعد ح
عن أحـمد  الـبايض بـالعاب يسـمع شهقـات النـاس واخلوف عـليه حـ 
اخلـفـة مـثل الــسـعـودي الـعــائش في جـدة (عـروس الـبــحـر االحـمـر ) مع
مواطنه االـذي يبسـط اسلمـة احلياة عـلى نحـو مثالي ( احـمد الشـقيري)
لـكن الـبـايض كـاد أن يـقـضي  عـلى حـيـاة في  تـمـاد (بـايـز ) حـ  رمى
بـنـفــسه  من  إرتــفـاع قـدر 12 مـتــرا  إذ سـقط أحــمـد أمــام اجلـمــهـور

لـتـتـحـول حلـظـات اإلنــدهـاش واإلسـتـمـتـاع إلى أصـعب
وأرعب حلـظه في حـيـاة كل من كـان مـوجود فـي تلك
الـلـحـظـة. هل مـايـزال الــبـايض عـلى قـيـد احلـيـاة ام

اعتزل العاب اخلفة الى االبد .?
 هل وصلت الفكرة ?
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ـان إبراهـيم تصـوير بـدأ اخملرج 
مسـلسـله اجلديد ( 365يوم وربع)
وهـــو من تـــألـــيف مــجـــمـــوعــة من
الـكـتّـاب .الـعـمل اجـتـمـاعي واقـعي
كـــومــيــدي نــاقـــد وســاخــر  يــضم
مـشاعـر مـتـنـاقـضـة ويـعـتـمـد على
ـواكـبة أسـلـوب الـكـتابـة الـيـوميـة 
األحــداث ونـــقل احلــقــائـق بــشــكل
دوري مـجـسـدة عـلى شـكل لـوحات
ــمــثـلــة صــفـاء درامــيــة.وكـشــفت ا
رقـمـاني (أنـهـا إفـتـتـحت مـوسـمـها
الــدرامي بــأداء دور الــبـطــولــة في
أولى لـوحــات مـسـلـسل " 365يوم
ـان إبــراهــيم وربع" مـع اخملــرج 
إلى جــانب مــحــمــد خــيــر اجلــراح

وتـــــوالي هـــــارون ونـــــاديـن قــــدور
وباسل حـيدر ويـزن السـيد وسوار
احلسن). وعبّرت في تصريح ( عن
ــــشـــاركـــة ســـعـــادتــــهـــا بــــهـــذه ا
خــصـــوصــاً أن الـــعــمل يـــســتـــمــد
لوحاته من قصص واقعية تالمس
خرج اجملتـمع السوري مـشيـدة 
العمل والهارموني الفني بينهما).
وأكـدت رقـمـاني (أنـهـا كـان تـنـتـظر
دوراً مـناسـباً لـتعـود إلى الواجـهة
الــدرامــيــة بــعــد غــيــابــهــا الــعــام
اضي). وكان آخر أعـمال رقماني ا
مـسـرحــيـة( حـفـلــة عـلى اخلـازوق)
لـلـمــخـرج زيـنـاتي قــدسـيـة والـتي
اضي على عرضت أواخـر العـام ا

مسارح دمشق وحمص. روبيرتو ليلاديل
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يـــســتــعــد اخملــرج عــلـي دعــيم لــتــقــد
مسرحيية بوق اسرافيل ضمن مهرجان
الـهـيـئـة الـعـربـيـة لـلـمـسرح
والتي سوف تنطلق
فـــعـــالـــيـــاته في
شــهـــر تــشــرين
ــقــبل . ثــاني ا
ومــــــــــخـــــــــرج
ـــســـرحـــيـــة ا
الـفــنــان عـلي

دعـــيم هـــو مـــخـــرج وراقص مـــســـرحي
ــــثل حــــصل عــــلـى جــــائــــزة افــــضـل 
ـهـرجـان حـقي الـشـبـلي لـثالث دورات
مــتــتــالــيــة ونــال الــعــديــد من اجلــوائـز
الـــعـــربــيـــة ولــديـه جتــارب فـي الــرقص
سرحي خـاصة الـدراما دانس وشارك ا
هـرجـان قرطـاج بتـونس ونال مؤخـرا 
جائزة افضل اخراج عن مسرحية صفر
سـالب . ( الـزمـان ) الـتـقـته وسـالـته عن
جــديــده ( اسـتــعــد االن لـلــمــشــاركـة في
مـــســــرحـــيـــة بـــوق اســـرافـــيل وهي من
تـاليـفي واخـراجي في مهـرجـان الهـيـئة
الـعـربـيـة لـلـمـسـرح والـعـمل يـتـناول
الصراع االزلي ب االنسان منذ
بداية اخلليـقة مع استعراض
صـراعـات عــدة غـيـر مـرئـيـة
مـن خـالل اجلـــــــــــــنـــــــــــــ
والــبــويــضــات وتــسـلــيط
الــضـــوء عــلـى صــراعــات
مــســتــقـبــلــيــة دائــرة بـ
االنسان واالالت ) مضيفا
( تـوجـد فـي الـعـمل ثالث
محـاور زمـنيـة هي بـداية
صراع اخلليقة والصراع
الــــدائـــر بــــ االنـــســـان
واالالت لغرض السيطرة
عــلـى الــعــالـم ويــجــســد

العادة البناء وفي العمل رمزيات عديدة
والصـفـر يرمـز الى الـعـرب النهم هم من

اخترع هـذا الرقم والسالب
يـرمز الـى السـلـبـيـة وهو
سـلبـيـة اصـحـاب الـقرار
الــذين جنـــدهم في هــذا
العـمل عـلى شكل خـيال
الــظـل يــحـــاول احــدهم
الـصعـود فـيـجـد الـباب
مـغـلق فـيـتـركه ويـعود
الى ادراجه وســلـبــيـة
اصـــــحـــــاب الـــــقـــــرار
انـــــعـــــكــــــست عــــــلى
اجملــــــــتـــــــمع الـــــــذي
اســــــتــــــســـــــلم هــــــو
االخــرلـــلــيــأس لــكن
الـفن اداة لـلـسـؤال
والــــــســـــؤال  هـــــو
الـذي عـمــلت عـلـيه

كـــــــــــــــــــــــــــل
اجملــمـــوعــة
والـــــواحـــــد
منا اليستطيع

ان يــكـون مــبــهـرا
عندما يتامل اسرار
ـــشــهــد احلـــيــاة وا
لهذا الوجود يكفينا


