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ـطـرب الـتـونـسـي الـكـبـيـر لـطـفي وصل ا
بوشنـاق الى القاهـرة لتـسجيل وتـصوير
نـشـيــد (هـنــا الـعـراق) كــلـمـات الــشـاعـر
قيم في السـويد وليد خـالد الشطري  ا
الـذي وصل مـصـر ايـضـا لـلـغـرض ذاته
ــــصـــري صالح ـــلــــحن ا والـــلــــقـــاء بــــا
ـوقف الـشــرنــوبي. واشــاد الــشــطــري 
بـــوشــــنـــاق الــــذي كــــلف جنــــله اخملـــرج
السيـنمائي عـبداحلـميد بـاخراج النـشيد
تمـهيـدا لـعرضه في الـفـضائـيـات تزامـنا
مع تصاعـد التـظاهرات في بـغداد ومدن

العراق . 
واكد الـشـطري ان (بـوشـنـاق قال له: ان
ـلك ويـشهـد الـله اقدمه لـلـشعب كل ما 

العراقي العظيم).

ـتـظـاهرون من بـادرات الـتي ابـتـكرهـا ا من ضـمن ا
الـشـبـاب وفـئـات اجملـتـمع الـعـراقي وبـكـافـة االعـمـار
والقوميات واالديان اذاعة الثوار او اذاعة جبل احد
من بغداد او اذاعة التحـرير كما اطلقـوا عليها حيث
ــثـــقــفــ واالعـالمــيــ من بـــادرت مــجــمـــوعــة من ا
مــتـظــاهــري الــبـاب الــشــرقي بـتــاســيس اذاعــة لـهم
وبجـهـود ودعم خاص واعـتـمدوا بـجـهودهـم الفـردية
وبـــدون دعم مــادي مـن جــهـــة ســيـــاســيـــة او حــزب
ــبــادرات الـتي اعــلــنــهــا بـعض بــاســتــثـنــاء بــعض ا
االعالميـ عنـدما اعـلنـوا عن تقـد مابحـوزتهم من
اجــهـزة اذاعــيـة تــتـضــمن مــايـكــروفـونــات واسالكـاً
ومـكس واجهـزة بث وتـسـجيـل تسـاعـد عـلى انطالق
اذاعة مـحلـية مـداهـا محـدود ينـطلق من احـد طوابق
طـعام الـتـركي ويصل الى اطـراف الـباب الـشرقي ا
يــبـــثــون من خاللـــهــا احــداث وتــقـــاريــر وانــاشــيــد
ـتظـاهرين الـذين حولـوا بنـاية حمـاسيـة تنـقل واقع ا
ـتــروكـة مـنــذ الـعـام  2003الى ـهــجـورة وا ـطــعم ا ا
معلم ثـقافي وحـضاري حيث انـشاوا واكرر بـجهود
فردية وتكاتف وتعـاون جاد ومثمر الى مكـتبة للكتب
واجملالت وطابق اخـر قاعـة للـمحـاضرات ونـقاشات
تــطـرح مــا يــجــري في سـاحــة االعــتـصــام وقــاعـات
ــوقع االذاعـة ــبـيـت واخـرى  اخـرى لـالسـتــراحـة وا
احملـلــيـة الــتي تـبث عــلى مـوجــات وتـرددات مـحــلـيـة
ومـحـدودة ويـقـوم الـبـعض بـتـنـظـيف الـبـنـايـة وحـاول
هـنـدسـ إعـادة االنارة لـهـا ومـدها بـشـبـكة بـعض ا
لـلـمـيـاه واعـادة تـاهــيل مـرافـقـهـا الـصـحـيـة والـقـسم
ـعـطـلة االخـر قـام بـتشـغـيل اجـزاء من مـصـاعـدهـا ا
منـذ االحتـالل  نعم هـذا هو الـعـراقي تراه حـاضرا
ـواقف والـظـروف ومـبـتـكـرا ومـتــجـددا في اصـعب ا
ويقينا تذكرنا سنـوات احلصار في تسعينات القرن
ـومـة احليـاة والتي كـسرت نـصرم بـابـتكـارات لد ا
ـفـروض عــلى شـعب الـعـراق الـذي قـهـر احلـصـار ا
سـتـحيل وابـهـر العـالم وهـاهو الـيـوم يؤكـد وجوده ا
ـطـعم التـركي جلـعله بـنـاية حتـتوي باعـادة وتـاهيل ا

على اذاعـة ومكـتبـة ودار استـراحة
واصدار جريدة واقـامة معارض
فنية وتشـكيليـة ليعيد مـقولة تبا
للـمستـحيل فـالعـراقي باق وهو

االصيل.
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ـسـرحي الــعـراقي يـسـتــعـد لـتـقـد ـؤلـف واخملـرج ا ا
مـســرحـيـة ( مـوجــز االبـنـاء) وهي من تــألـيـفه واخـراج
ــثــلي الــديــوانــيـة عــبــاس شــهــاب وبــطـولــة عــدد من 

وبغداد.
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الــطـــبــيب االردنـي الــرائــد غـــيــبه
ــاضي  عن 81 ــوت الــســـبت ا ا
عـامـا بـعـد بـصـمـات مـتـمـيـزة في
الـقـطاع الـطـبي ابـرزهـا كونه اول
نـطقة بـانشـاء مركز من بـدأ في ا
االخصاب خارج اجلسم واحلقن

اجملهري للبويضة (اطفال االنابيب) عام 1983 .
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الصـحفي الـعراقي انـتخب نـائبـا لرئـيس مجـلس أمناء
شــبــكــة االعـالم الــعــراقـي في أول اجــتــمـــاع له عــقــد

اضي بحضور اعضاء اجمللس اخلمسة. االسبوع ا
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ـمـثل الـسـوري بـدأ بـتـصـويـر مـشـاهـده في مـسلـسل ا
صـــقـــار فـي جتـــربـــتـه األولى في الــــدرامـــا الـــبـــدويـــة
بـشـخـصـيــة فـهـاد من تـألـيف دعـد ألـيـكـسـان وإخـراج

شعالن الدباس.
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ي الــعـراقي في جـامــعـة بـابل تـرأس الــفـنـان واالكـاد
لتقـى القاهرة لـلمسرح وفدا الى الـقاهرة للـمشاركـة 

اجلامعي بعرض (االرملة السوداء).
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لقب بسنديانة االردن الشعرية غيبه الشاعر االردني ا
وت في أربد عن عمر ناهر الـ  84عاما. ا
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ـطــرب الـعـراقـي سـجل اغــنـيـة وطــنـيــة مـشــتـركـة مع ا
لحن طـرب اوس رعد بعنوان ( تراب الوطن) انتاج ا ا
كر عـاشور واحلان الـفنان طـالب القره غـولي وشعر

كر العراقي وتوزيع شاكر حسن.
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صري فاز بجـائزة األدب العربي لعام 2019 الكـاتب ا
والتي يـقدمـها سنـويا مـعهد الـعالم الـعربي في باريس
عن روايــته (في غـرفــة الـعـنــكـبـوت) الـتـي تـرجـمت إلى

اللغة الفرنسية.

الـعـمـل يـحـتـاج الى تـركـيـز اكـثـر. انت في وضع قـلق
ة.  بسبب عالقات قد
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الـيوم,هـنالـك وقت للـحب كـما ان هـنالك وقـت للـعمل  
هو يوم احلب.
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ـة و تـفـرغ لـلــمـسـتـقـبل  اسـتـغل اتـرك االمـور الـقـد
وعيك احلالي  لبناء خططك.
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اتـرك لقلـبك الـعنـان . العمـل يحـتاج الى تـركيـز اكبر 
منك .
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راجع خــطـتك ثـانـيـة وفـكّـر مـجــدّداً بـإسـتـراتـيـجـيـتك
ال أو العمل. األساسية. سواء في ميدان ا
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ـة اتـرك.يـوم انت في وضع قـلق بــسـبب عالقـات قــد
. السعد االثن
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قد يكون جـوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة. تمسّك
نضبطة. باتخاذ القرارات ا
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نــقـلــة نـوعــيــة إلى األمـام وتــنـجـح في مـشــروع بـدأت
بتنفيذه منذ فترة .
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فـكّر بـهدوء بعـيداً عن تعـقيـدات العمل و ال تـفاجأ إذا
توصّلت إلى قرار مهم فجأة.
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تصلك في منتصف الشهر أخبار هامة وجيدة تؤدي 
ادية. لالرتياح من الضغوطات ا
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الـعـاطـفـة جتـعـلك تـشـعـر بـاخلـوف من االجنـراف الى
امور لم تخطط لها.
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تــقـوم بــنــشـاطــات مـهــمــة تـقــربك كـثــيــرا من أهـدافك
هني.رقم احلظ .7 وطموحك ا
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الــكـــلــمــات افـــقــيـــا فــقط  في
الـعـمـود الوسـط حتصـل على
ــطـلــوبـة: (من دول الـكــلــمـة ا

امريكا اجلنوبية):
 1-السريعة

 2-من اخلضار
 3-مالطفة
 4-خداع

 5-نساء اجلنة
 6-شامل

 7-اجلوهرة
 8-برج فلكي

 9- دراسة فقهية
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تـمـثالن دور الـسـيـدة واخلـادمـة وهي
لـعـبة مـكـشـوفة امـام اجلـمهـور تـسلط
الضـوء على الفـقر واحلـرمان ففي كل
يــوم تــتـقــمص احــداهـمــا شــخـصــيـة
الــســيــدة فـتــرتــدي مالبــسـهــا وتــنـام
بــفـراشـهـا وتــدق اجلـرس وتـطـلب كل
شـيئ من خـادمـتـها بـلـهـجـة مـتـعـالـية
حـتى اذا حــان مـوعــد عـودة الــسـيـدة
تقـوم بخـلع مالبسـها وارتداء مالبس
الــعـمل وفي الـيـوم الـتـالي يـتم تـبـادل
االدوار وتـقوم االخـرى بـدور اخلـادمة

امــــــــــــــــام اجلــــــــــــــــمــــــــــــــــهـــــــــــــــور ).
وقــال الــنـاقــد عــمـر مــصــلح ( الــعـمل
ــسـرح الــذي ظـهــر بـعـد يـقــتـرب من ا
الثورة الصناعـية حيث شغل اجلميع
ـــســرحــيــة هي مـــيــتــا مــســرح اي وا
مسرحية داخل مسـرحية وفيها تكون
اخلادمتان مثاال لـلطغيان واالستبداد
وقــلــة الـــرعــايـــة من قــبل الـــســيــدة )
سك واضاف ( اسـتـطاع اخملـرج ان 
بــخــيــوط الــلــعــبــة لــكن مع تــصــاعــد
ــســرحـيــة وايــقــاع احلــيـاة احــداث ا

سرحية تعالج جملة من القضايا  وا
الـتي تـمس حيـاتـنا الـيـوميـة وحتاول
ـســكـوت عـنه وتــضـعـنـا امـام فـضح ا
ــر الــذي نــعــيـــشه من عــنف الــواقـع ا

ة وحرمان). وجر
مـثـلة رانـيا ـسـرحيـة حتـدثت ا وعن ا
ــســرحــيـة احــمــد قــائــلــة (دوري في ا
خــادمــة تـنــتـحل شــخــصـيــة الـســيـدة
وتـرتــدي مالبـســهـا وهــكـذا تــتـبـادالن
االدوار فـيمـا بينـهمـا وتسـتمـر اللـعبة
واالحداث واللعبة بشكل عام مكشوفة

اليـومية وفق حـاجات انسـانية مـلحة
ـعـاجلـة اجلـريـئـة لـلـمـسـكـوت عـنه وا
همة واحلديثة الن وهي من االعمال ا
هناك مزاوجة ب ماهو طار وماهو
مـوروث من خـالل حـيــاتـنــا الـيــومـيـة
ــــزيـــــد عن ذلك والاريـــــد ان اكــــشف ا

حفاظا على مفاجاة العمل).
ـسـرحـية مـن تـمـثـيل رانـيـا احـمد  وا
ودعــاء حــسن وســيــنــوغــرافــيــا عــلي
حيـدر وازيـاء زهراء طـارق واالشراف

عهد علي حيدر. الشربوني مع الشطري في القاهرةالعام مدير ا
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كيث فلينت

ومحـمد رمـضان ومي نـور الشريف
ومحمد إمام وعمـر مصطفى متولي
وغـيـرهـم. ورحل زكي بـعـد إصـابـته
بــهـبــوط حـاد في الـدورة الــدمـويـة

جـموعة الراحل وظـهرت مُـحاطـة 
من أصـدقـائـهـا. ومـن بـ الـفـنـان
الـــــذين حـــــرصـــــوا عـــــلى تـــــقــــد
العزاء:محمد هـنيدي وأحمد حلمي
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رجـحت األوسـاط الـقـضـائـيـة
صرية أن يكون أحد مكونات ا
ــمــثل أغــذيــة الــطــاقــة وراء وفــاة ا
هــيــثم جنل الــنــجم الــراحـل أحــمـد
زكي. وكان هـيثم قد تـوفي قبل أيام
وحــضـر عـدد كـبــيـر من جنـوم الـفن
في مصر عزاءه في مسجد الشرطة
ـنـطـقـة الـشـيخ زايـد في الـقـاهرة
ــــهن والــــذي نــــظــــمـــتـه نــــقـــابــــة ا
الـتمـثيـلـية إلى جـانب العـزاء الذي
أقـيم في مــسـقط رأسه بــالـشــرقـيـة.
وتـوافـد الـنـجـوم عـلى الـعـزاء وكان
ـــهن في اســــتـــقــــبـــالــــهم نــــقـــيـب ا
الـتـمـثـيـلـيـة الـفـنان أشـرف زكي ثم
حـضــر األخ غـيــر الـشـقــيق لـلــفـنـان
الــــراحـل رامي عـــــز الــــدين وأخــــذ
العزاء إلى جانب الـنقيب. وانهارت
إجني سالمـة خطـيـبة الـفـنان هـيثم
من الـــبــكـــاء مع بـــدء مـــراسم عــزاء
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هيثم أحمد زكي

ـــمـــيــــزة. تـــوفـي فـــلـــيــــنت في آذار ا
وخــــلص حتـــقــــيق فـي أيـــار إلى (أن
الـوفـاة نـاجـمــة عن الـشـنق وتـعـاطي
اخملـدرات لــكن لم تـظـهــر أدلـة كـافـيـة

تقطع بانتحاره).

قـيـل إنه شـارك في تــصـمــيـمه 8500
جــنـــيه. مـن أشــهـــر أغـــاني فـــلــيـــنت
(فـــــايـــــرســـــتــــارتـــــر) و(بـــــريـــــذ) في
ساحيق التسعـينيـات. وقد اشتهـر 
الــعـــ وتــلـــوين الــشـــعــر وقـــصــاته

{ لـــنـــدن - وكـــاالت - بـــيـــعت قـــطع
مالبس وأثــاث وجـوائــز مـوســيـقــيـة
تــخص كــيـث فـلــيــنـت مـغــنـي فــرقـة
بــرودجي الــراحل بــنــحـو  450ألف
دوالر في مـــزاد وذلك بــعــد ثــمــانــيــة
أشــهــر من الــعــثـور عــلــيه مــيــتـا في
منزله عن عمر ناهز  49عاما.وذكرت
دار مزادات شيفينز في كمبردج على
ـوقع تـويـتـر (أن حـوالي حـسـابـهـا 
قــطــعــة عــرضت لــلــبــيع مــنــهـا 170
زاد مجوهرات وأحـذية مضـيفة أن ا
جـــــــمـع زهـــــــاء  350ألـف جـــــــنـــــــيه
اســـــتــــــرلــــــيــــــني ( 448245دوالرا)
مــتـجــاوزا كل الـتــوقـعــات).وأضـافت
ـزاد مـنـافـسة قـويـة عـلى كل (شـهـد ا
ــعـروضــات ويـسـرنــا حتـقــيق هـذا ا
ــــبـــــلغ). وبــــيـــــعت ثـالث جــــوائــــز ا
وسيـقية كان فـلينت قد (إم.تي.في) ا
حصل عليها في أواخر الـتسعينيات
وذلك مقابل  16ألف جنيه استرليني
وجـلب ســريـر من الـبــلـوط والـصـلب

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـية سيـل ديون تستـعد النـجمـة العا
إلطالق ألبومهـا اجلديد (الـشجاعة )
رســمــيًــا يــوم  15 تــشــرين الــثــاني
ـوسـيـقـية اجلاري عـبـر الـتـطـبـيقـات ا
الكبـرى.وقبل أيـام معـدودة من موعد
طــرح األبــوم نـــشــرت ديــون صــورة
جديـدة لهـا عبـر صفـحاتـها اخلـاصة
عــــــلـى أحـــــــد مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
اإلجتـمـاعي وأطـلـقت الـعـد الـتـنازلي
إلصــدار الــعــمل مـن خالل تــعــلــيق
عــلى الـــصـــورة جــاء فـــيه(أقل من
أســــــبـــــوع عــــــلى طــــــرح ألــــــبـــــوم
"الشجـاعة" هل أنـتم مسـتعدون?).
ويشـار الى أن ديون كـانت أطـلقت
ثالث أغنيات من األلـبوم قبل شهر

تقريبًا.
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يـشارك معـهد الـفنـون اجلمـيلـة بغداد
ــهــرجــان الـدولـي مـرا – الــكــرخ في ا
لــلــمــســرح الــنــســائي بــتـونـس الـذي
تـنـطـلق فـعـالـيـاتـه يوم  22لـغـاية 27
ـســرحـيـة تـشــرين الـثــاني اجلــاري 
(زيـــارة الـــســـيــــدة) تـــالـــيف حـــســـ
ـي كـــر الــــعــــراقـي اخـــراج االكــــاد
خــــنـــجــــر الــــذي قـــال لـ(الــــزمـــان) ان
ــســرحــيــة تـتــحــدث عن خــادمــتـ (ا
عاطـلت عن الـعمل وفي سن مـتقارب

عزين أشرف زكي في إستقبال ا

ـــاضي و تـــشــيـــيع اخلـــمـــيس ا
جــثــمـــانه من مـــســجـــد مــصـــطــفى
مـحــمــود بـعــد أداء صالة اجلــنـازة

عليه ظهر نفس اليوم.


