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وسيقى والباليه يقدمون فعالياتهم على خشبة قاعة الرباط WOÐöÞ  UO∫ طلبة ا UF
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شــكــلـت كــلــهــا خــزيـــنــا مــهــمــا في
ــطـــلــوبــة ـــادة ا احلــصـــول عــلى ا
الجنـاز الـفــيـلم) كـمـا بـيـنت سـابـ
حتــدي اخـر  (وهــو تـرتــيب وجـمع
اكـثر من 1000 صورة في تـسـلسل
صحيح مع وضع مصدره للحصول

Íœ—u « rzU ½ ≠ œ«bGÐ

خالل تـــضــيـــيف دائـــرة الـــعالقــات
الـثقـافـيـة العـامـة في وزارة الثـقـافة
خملـرجتي فـيـلم (رسـائل الى بـغداد)
سـابـ كـرايـنـيل وزيـفـا اولـبـوم في
بــغـــداد  عـــقــد ورشـــة بــعـــنــوان
(رســــائل مـن بـــغـــداد.. لـالبـــداع في
صناعة الفيلم الـوثائقي) بالتعاون
مع مـؤسـسـة مديـنـة الـفن لـلسـيـنـما
والتلفزيون حاضرت فيها اخملرجة
سـابـ كـراينـيل والـتي حتـدثت في
بداية الـورشة (عن  التـحديات التي
واجــهـت فــريـق الــعـــمل واهـــمـــهــا
علومات او احلصول على مصادر ا
الـكـنـوز االرشيـفـيـة والـرسـائل التي
ـــــادة االســــــاســـــيــــــة  في كــــــانـت ا
صناعته) متطرقة وفقا لبيان تلقته
(الــــــزمـــــان) امـس (الى اجلــــــهـــــات
ـؤسسـات ومـنهـا بـعض اخملازن وا
االرشـيـفـيـة لـقـنـوات اخـبـاريـة. كـمـا
دة الزمنية لتلك االحداث ساهمت ا
ادة والتي كانت مع بداية انطالق ا
الفلمية مطلع القرن العشرين ومع
شغف الناس في اقتنـائها وتصوير
الــلـقـطـات اضـافـة لــلـشـركـات الـتي
ــنـتـجـاتـهـا كــانت تـصـور دعـايـات 

 ‰UL'«Ë V(« d¦Mð t½ÒuK   Uý«d

س عــــاصــــــــــــروا شــــخـــصــــيــــة ا
غيرتـرود بيل وذكرتهم في رسـائلها
الــتي كـــانت تــبــعــثـــا لــوالــدهــا في
بـريــطـانـيـا اثـنـاء تـرحـالـهـا ويـدور
عـلى لــسـانـهم حـوار يـتـحـدثـون من

خالله عنها).

ـنــهج).  وعن عــلى عــمل مــنــظم و
ســؤال حــول اســتـــخــدام اخملــرجــة
لــشــخــوص في الــفـــيــلم عــلى غــيــر
عـتاد في االفالم الـوئائـقيـة وكيف ا
كـتب الـسـيـنـاريـو اجـابت اخملـرجـة
(بــــأن هـــــذه الــــشــــخــــوص النــــاس

وعن كــتـابـة الـسـيـنـاريـو فـقـد بـدات
س منذ ان قرأت اخملـرجتان قصة ا
ــنــطــقــة الــشــرق بــيل وشــغــفــهــا 
االوسـط والــدور الــذي لــعـــبــته في
الـــتـــأثــــيـــر عــــلى صـــنــــاع الـــقـــرار
السياسي في حينها وكيف رسمت
مـــعــهم مـالمح الــدولـــة الـــعــراقـــيــة
احلـديــثــة حــيـث اسـتــقــرت ومــاتت
ـا شدهم لـهـذه الشـخصـية هـناك 
الـنــســائـيــة الـبــريـطــانـيــة الـقــويـة.
وبـدأوا بـجمـع رسائـلـهـا وهي اكـثر

من 600 رسالة. 
وفي سـؤال آخـر عن زيـارة االمـاكن
س بـيـل في بـغـداد من اخلـاصــة بـا
قـــبـل اخملــرجـــة اجـــابت( ان فـــريق
ـقـبـرة وامــاكن عـمـلـهـا الـعــمل زار ا
وسـكـنهـا في بـغـداد ولـكن مـؤخرا)
وذكرت ساب تكالـيف انتاج الفيلم
وهي ايـــضــــا احـــدى الـــتـــحـــديـــات
الصـعـبة حـيث اجابت اخملـرجة عن
تـــــســــــاؤل احـــــد احلـــــضـــــور  ( ان
ــاثــلـة احلـصــول عــلى مــيــزانـيــة 
اعـتـمـدعـلى مـؤسـسـات او تـبـرعـات
من قــــبل جـــمـــعـــيــــات تـــســـاهم في
صـناعـة هـذه االفالم وهـذه اجلـهات
تـطـمـح لـلـحـصـول عـلى انـتـاج رائع
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االعالمـي الـعـراقـي تـلـقـى تـهـاني
االهـل واالصــــــدقــــــاء والـــــــزمالء
لـتــسـنـمه مـنــصب مـديـر عـام دار
ثـقـافـة االطفـال وكـالـة متـمـن له

وفقية في عمله اجلديد. ا

 »UDš W¹œU

ـهــا في لــبـنــان عن مــجـمل الــفـنــانــة الـســوريـة   تــكــر
ـتـواصل والـقيـم علـى مدار مـسـيـرتـهـا وعـطـائـهـا الـفـني ا

سنوات طويلة ضمن حفل فني أقيم في كازينو لبنان.

 rOF½ ‰U³ ≈

ـســرح الـعـراقــيـة  كـرمت مـديـر عــام دائـرة الـســيـنــمـا وا
ـــشــاركــ في دورة (اإلدارة مــجـــمــوعـــة مــتــمـــيــزة من ا
ــسـارح  عــلى هـامش ـســرحـيــة) الــتي أقـامــهـا قــسم ا ا

ي. سرح العا احتفاالت الدائرة بيوم ا

…d UOF « ‰UC½

ـكـتـبــة الـوطـنـيــة االردنـيـة  افــتـتح مـؤخـرا مـديـر دائــرة ا
فــعــالـيــات حــمــلـة صــديــقك في مــدرسـة حــمــدي االنـيس

االساسية في عمان .

 w³¼c « nÝu¹ 

ــســرحي الــعــراقي   قــدم عــرضـا مــســرحــيـا اخملـرج ا
بــعــنــوان (وصــايـــا جــدي) لــفــرقــة دار ثـــقــافــة االطــفــال

سرحية  تاليف الشاعر جليل خزعل.  ا
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الـكــاتــبــة االردنــيـة صــدر لــهــا مــؤخـرا وبــدعم من وزارة
الثقـافة االردنية كـتاب بعنوان (اجلـمال البدوي جلدتي )
بـاللـغـة االنـكلـيـزية والـكـتـاب عبـارة عن قـصص وذكـريات

ة . جدتي القد

 WKIŽ qONÝ

ــســرحي الــســوري  يــسـتــعــد  لــعــرض عـمــله اخملــرج ا
اجلـديـد (وقت مـســتـقـطع) من تـألــيف جـوان جـان ضـمن
مشـروع دعم مسـرح الشبـاب وهو من بـطولـة  تاج الدين

ضيف الله ومحمد سالم ودالل عمران .

ZNM « ÊUłdN   UO UF  ÂU²²š≈
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ـنـظمـة لـلـمـهـرجان حـيـدر جـلـوخان في ا
ــهـرجـان تـوزعت تـصــريح  ان (جـوائـز ا
.اجملـــمـــوعــة االولى عــلى مـــجـــمــوعـــتــ
خصصت لالفالم الروائية القصيرة فيما
خــصــصـت اجملــمــوعــة الــثــانــيــة لالفالم
الــوثـــائـــقـــيـــة فـــضال عن جـــائـــزة افالم
الــســـيــنـــاريـــو وجــائـــزة افالم الـــرســوم
تحـركة ).واكد جـلوخان ان( 136فيـلما ا
تــنـــافس عــلـى اجلــوائـــز وان الــلـــجــنــة
احملـكـمـة تـألـفت من خـمس دول تـرأسـهـا

الفنان العراقي محمود أبو العباس).
هـرجان انـطلقت يشار الـى ان فعالـيات ا
في احملـافـظـة  وبـتـنـظـيم من  مـجـمـوعة
قنـوات كربالء الـفضـائيـة واستـمر لـفترة
خمسة ايـام بعروض صـباحية ومـسائية
هرجان وجلسـات نقديـة ليلـية. و شهـد ا
حـضــور عــدد من مــشــاهــيــر الــســيــنــمـا
ـي من بيـنهم والتـلـفزيـون الـعربي والـعا
الــفـــنـــانــة االمـــاراتـــيــة هـــدى اخلـــطــيب
والـفـنـانة الـسـوريـة امـانـة والي والـفـنان
صري السوري رضوان عقيلي والفنان ا
صري عمرو دوارة ياسر ماهر والفنان ا

صرية مديحة حمدي. والفنانة ا
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ـقـدسة  اخـتتـمت في مـحافـظـة كربالء ا
ــاضي فــعـالــيــات مـهــرجـان اجلــمــعـة ا
النهج الـسيـنمائي الـدولي الرابع والتي
شـاركة من استـمـرت مدة خـمسـة ايـام 
دول عــربـــيــة واجـــنــبـــيــة. وذكـــر مــديــر
مــجــمــوعـة قــنــوات كــربالء الــفـضــائــيـة

عــــلــــيك أن تـــــتــــحــــمل ضــــغـط الــــظــــروف وال تــــدفع
باألموربطريقة غير سليمة.

qL(«

ـاضـي  شاعر العاطفية مـن ا ا تهاجمك بعض ا ر
وذكريات جتــارب سابقة .

Ê«eO*«

ال تــفـقــد صــبـرك مع األمــور الـروتــيــنـيــة واإلجـراءات
شاهدة واالنتظار. وعليك ا

—u¦ «

تـمـر بـظـرف صـعب وقــد حتـتـاج مـسـاعـدة األصـدقاء
ودعم األقارب.رقم احلظ 9.

»dIF «

ال  تـكـتـشف أمور خـافـيـة وقد تـطـمـئـنك معـلـومـات. ا
يدفعك للبحث عن حقوقك.

¡«“u'«

قـد تـعيـش اليـوم فـتـرة دقـيـقـة تـتـطـلب مـنك الـتـصرف
بحكمة وحتفظ.

”uI «

ـــاديــــة وجتـــنب  كن حــــذرا في إدارتك لــــلـــنــــواحي ا
التسرع.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

حاول الـيـوم أن ترى اإليـجـابيـات فـيمن حـولك مـثلـما 
رقم احلظ 7. ترى السلبيات 

Íb'«

حرصك على الـعمل يجعلك تكـسب التقدير وقد ترتب
لسفر أو رحلة.

bÝô«

ا تـفكـر في السـفر  قـد تفـكر في عـطلـة الصـيف ور
في مكان مختلف وجديد .

Ë«b «

الـيـوم تـسـاعـدك األفالك عـلى حتـقـيق تـفـاهم مع من 
حولك وحتركهم بذكاء.

¡«—cF «

عـلـيك أن حتتـرم مزاج من مـعك وكيف تـسعـدهم.يوم 
السعد الثالثاء.

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

وشــطب احلــرف اكـــثــر من مــرة

ـطـلـوبـة لـتـحـصل عـلـى الـكـلـمـة ا

(اسم لنوع من السيارات):

اولد موبيل  –شيفرولية  –بونتياك

–مازدا  –تويوتا  –مرسيدس  –

ميـتـسوبـيشي  –النسر  –كورال –

بـاجـيرو  –ريو  –فـولـكس فـاكن –

مان  –فـولـفو  –نـيـسان  –فـيات –

الدا  –اودي  –ســيـارات  –دايـو –

كولت  –كيا  –فن  –بيجو  –اوبل.
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اسـتــقـبـلت قــاعـة الــربـاط الـتــابـعـة
ـوسـيـقــيـة طـلـبـة لـدائـرة الـفــنـون ا
ـوسـيـقى والـبـالـيه مـساء مـدرسـة ا
االربعـاء الرابع من نـيسـان اجلاري
في حـفل تـخـرجـهم لـلـعـام احلالي 
وكــان مـــســاء رائـــعــا حـــ غــصت
الـقـاعـة بــذوي الـطـلـبــة وضـيـوفـهم
وهم يــتــابـــعــون فــراشــات مــلــونــة
تـرفـرف بــاجـنـحــتـهـا لـتــنـثـر احلب
واجلـمـال وكان مـسـاء اروع عـنـدما
صــدحت حـنــاجـر اصـوات الــطـلـبـة
وهي تــــؤدي االغـــانـي الـــتــــراثـــيـــة
الــعــراقــيــة وتـــعــزف مــعــهم انــامل
طالـبات وطلـبة لـتشعـرك ان العراق
وبـغداد بـالف خـيـر  الـفرح واحلب
واجلمال  الذي اعلنه خريجو دفعة
ـدرسة لـيعـلنـوا ان مسـيرة الـفرح ا
واالبــداع لن يـؤخــرهـا او يـؤجــلـهـا
الـــظالمــيـــون الـــذي يــريـــدون شــرا
بــاالبــداع الـــعــراقي  نـــعم جنــحت

ــديـــرهــا الــفــنــان ــدرســة  ادارة ا
احـمـد سلـيم وكـوادرهـا التـعـليـمـية
وطلبتها في حفل سنوي كان رائعا
بكل مفرداته  احلفل الذي حضرته
النائب ميسـون الدملوجي ومعاون
مــديـر عـام الـدائـرة اخلــبـيـر مـجـيـد
حمـيد ومـدير عـام دار ثقـافة الـطفل
مـحمـود اسـود ومديـر عـام الشـباب
فائز طه سـالم والفنـانة شذى سالم
افتتح بـعزف النـشيد الـوطني الذي
عـزفته وادتـه حنـاجـر وانامل طـلـبة

درسة. ا
وقـــدم الــطـــلــبـــة فــالس رقـم اثــنــ
ــتـري تــسـوســتـاكـوفــتج تـدريب د
وقـــــيــــادة عــــدنـــــان نــــزار وعــــزفت
مـجـمـوعـة طـلـبـة الـة الـكـمـان هـديـة
مــتـواضــعـه  وقــدم كـورال الــقــسم
الـــغـــربـي ادوار امـــوس لـــلـــمـــؤلف
جيوفـاتي بالسـترينـا تدريب عدنان
نــــزار اضــــافــــة الى عــــزف صــــراع
الــــعـــروش وهــــافــــانـــا مـن تـــدريب

شـيــروان مــحــمـد ضــيــاء واشـراف
مــديـر الـقــسم الـفـني رشــيـد لـطـيف

جاسم .
وشـارك ايــضـا الـقــسم الـشـرقي في
درسـة الذي قـدمت براعـمه اغاني ا
عــراقـيـة تــدريب ابـتـســام اسـد الـله

وزيـر الـثـقافـة والـسـيـاحـة واآلثـار الـعـراقي نـعى الـكـاتب
والــبـاحـث قـاسم مــحــمـد عــبـاس الــذي وافــاه األجل يـوم

رض. اضي  بعد صراع طويل ضد ا اخلميس ا
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لــلـــفــيــلم
واحلـــــــفـــــــاظ

عــــــلـى االرشــــــيف
الـــــقـــــد فـي نـــــفس
الــوقت ومن االشــيـاء
الصـعـبة الـتي واجهت
فــــــريـق الـــــــعــــــمـل هي
الـــتـــمــــويل او ايـــجـــاد
الـدعم لالنـتاج وعـمـلـية
ـادة الـفــلـمـيـة حتـويـل ا
الـى الــديــجـــتــال ايــضــا
كـــانـت مـــكـــلــــفـــة جـــدا).
وحضرالورشة  مدير عام
دائـرة الـعالقـات الـثـقـافـيـة
العامـة فالح حسن شاكر و
نـخــبــة مـن صــنّـاع الــفــيــلم

السينمائي من الشباب.
وكـــان الـــفـــيـــلـم الـــوئـــائـــقي
(رسائل من بـغداد) قـد عرض
الول مـــرة فـي بــــغـــداد عــــلى
ـــســـرح الــوطـــني خـــشــبـــة ا
بــتـاريخ 2نــيــســان اجلـاري
بـحضـور مـخـرجتي الـفـيلم
سـابـ كـرايـنـبـول و زيـفا
اولــبــوم  وسط حــضــور

جماهيري غفير.
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رجــــــــــــب ومــــــــــــالبـــــــــــس
واكــســـســوارات عـــلــيــاء

احــمــد عــبـد الــلــطـيف 
واشـــراف عـــام مـــديـــر
ـدرسـة احـمـد سلـيم ا
ــــــعـــــاون االداري وا
مـديح يـحيـى قاسم.
وتصوير فوتغرافي
الــــفــــنـــانــــ عــــلي
االســــــدي ورزكــــــار

البرزجني .

وذكرى عدنان وقيـادة محمد سعد 
و تـقـد من وحي الـتـراث اعـداد
وتــدريـب جـمــال نــاصــر ثم زجنــيل
اغاني خـشابـة تدريب وقـيادة هزار
وهـال بــســـام  وقــدم زجنـــيل رست
نـعم احـمد والـكورال تـدريب عبـد ا
لهال بسـام  واشراف رئيـسة القسم
الشرقي جنان عبد الرحمن ورئيس

القسم الفني رشيد لطيف .
وشارك في مـنـهاج احلـفل السـنوي
ـدرسـة وقـدمـوا قــسم الـبـالـيه فـي ا
رقصـيـة االفتـتاح تـدريب زينـة اكرم
فــــيــــضـي الــــتي ابــــدعت واجــــادت
فردات ماقدمته لفرقتها ثم قدمت
اجملـــمـــوعـــة مــــودرن دنس تـــدريب
واداء مــيـــســـرة سالم ثـم رقـــصــات
اداجـو والـبـطـريق ويـوي ورقـصـة
دولس وجــمـــيــعـــهــا مـن تــدريب
اجملتـهده زيـنة اكـرم . واشراف
رئــيـــســة قـــسم الــبـــالــيه نــدى

حس عالوي .
وساهم في االعداد للحفل كل
من قــسم االعالم والــعالقـات
هــــاجــــر نــــبــــيل ابــــراهــــيم
وشــؤون الــطـلــبــة عـثــمـان
ـــطـــلب والـــقـــسم عـــبـــد ا
الــفــنـي جــيــمـن ســعــيــد
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ساب كراينيل تتحدث عن (رسائل الى بغداد)

الى ذلك وبعـدما أعنـلت أنهـا خضعـت لعمـلية
جـراحـية في إذنـهـا الـوسـطى كشـفت الـنـجـمة
ـيـة (سيـلـ ديون) أنـها تـشـعـر بـالذنب العـا
وذلك بسبب قلق جمـهورها عليـها ألنها كانت
تـريــد إخـفـاء اخلـبــر عـنـهم.مــصـدر مـقـرب من
ــــوقع (اي تـي) (إن ديـــون ارادت ديــــون أكـــد 
الـتـكـتم عن خـبـر األزمـة الـصـحـيـة الـتي مـرت
بـهـا ألنـهـا ال تـريـد ان تـشـغل بـال جـمـهـورها
عليها لـكن حيلتها لم تـفلح ألن اجلمهور علم
باألمـر عندمـا قررت ديـون إلغاء 3 حفالت لها
قرر إقامتـها في الس فيغاس ما ب كان من ا

اضي حتى  27 نيسان احلالي). 17 اذار ا
وكــانت ديــون  قــد احــتــلـــفت مــؤخــرا بــعــيــد

ميالدها الـ50.

مثـلة األمريكية {  لوس اجنلوس  – وكاالت - نشرت ا
ي جونـي ديب صورة لـها أمبـر هـيرد طلـيقـة الـنجم الـعـا
عــبــر حــســابــهــا اخلــاص عــلـى أحــد مــواقع الــتــواصل

االجتماعي صدمت بها متابعيها وجمهورها الكبير.
والسـبب أنهـا ظهـرت في الصـورة وهي تشـاهد الـتلـفاز

وتستمع للراحلة أم كلثوم وأغانيها.
ونشـرت هيـرد مقـطع فيـديو لـها وهي تـستـمتع بـتركـيز
ـذاعــة عـلى احـدى شـديـد بــإحـدى حــفالت أم كـلـثــوم ا
ـقطع مـكتفـية بكـتابة اسم القنـوات. وعلقت هـيرد على ا
أم كـلثـوم مع إضـافـة قـلب بـجـانـبـهـا تـعـبـيراً عـن مدى

حبها لصوتها.
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أفادت جنمـة تلـفزيون الـواقع  كيم كـاردشيان
أنها تعتني كثـيرا بشقيقتـها كلوي في الشهر
االخير من حمـلها. وبحـسب ما جاء في موقع
(اي تي)  قـــالت كـــيـم ( كـــلـــوي شـــخـــصـــيـــة
حـســاسـة هـذه االيـام لـهــذا ال أصـارحـهـا بـأي
ـودة بسـبب ما ـزاج وا شيء النـها مـتقـلـبة ا
تــــتـــعــــرض الــــيه الــــنـــســــاء من تــــغــــيـــر في
الــهـرمــونــات.. ومع الـوقـت سـتــعـرف كــيـفــيـة
القـيام بالـرضاعة الـطبـيعيـة). وأكدت كيم (أن
كـلــوي سـتـكـون جـيـدة ألنــهـا عـاصـرت جـمـيع
ـرن بـتـجـربـة نـسـاء عـائـلـة كـاردشـيـان وهن 
احلمل والوالدة وأنا أعرف جيدا كيف اتعامل

معها).


