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{ لوس اجنلـوس - وكاالت - توفي
مـثل الـقـزم الذي أدى فـيرن تـرويـر ا
شــخـصـيــة مـيــني مي في اثــنـ من
ـاضي أفالم أوسـ بـاورز الـسـبت ا
دينة لوس اجنلوس في مستشفى 
عن  49عـامــا. وكـتــبت أســرة تـرويـر
عـبـر حسـابه عـلى مـوقع انـسـتـجرام
قائـلة (بـحزن بـالغ وقلب مـثقل نـعلن
أن فــيــرن فـارق احلــيــاة الــيـوم).ولم
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ـصري  عـمرو سـعد عن ـمثل ا كشف ا
أول فيديو من  فـيلم كارما عـبر صفحته
اخلــاصــة عــلى احـــد مــواقع الــتــواصل

اإلجتماعي.
وظــهـر ســعــد في الــفــيــديــو وهــو يـؤدي
مــشــاهــد أكــشن مــهــمــة كــمــا إحــتـوى
الــفـــيـــديــو عـــلى كـــوالـــيس خـــاصــة من
تـصويـر الـفـيـلم وعـلّق سـعـد: (الـفـيـديو

األول من فيلمي كارما).
الفيـلم من بطولـة عمـرو سعد غـادة عبد
الــرازق خــالــد الـــصــاوي زيــنــة وفــاء
صري دالل عبد العزيز عامر ماجد ا
سارة نـخـلـة مصـطـفى درويش ويـسرا
ـســعـودي مـن تـألــيف وإخـراج ا
خالد يوسف الذي يعود
به إلى السـينـما بـعد
غــــــــــــــيـــــــــــــاب 7

سنوات.

في متابعتي لنشاط الـفنانة التشكيـلية الشابة العراقـية سماء االمير يبدو
لي أنها محظوظة جدا وهي ب أحضان أم مثقفة وصحفية وبدال من أن
تقلـبها نـواحا وتنـدب حظهـا استشـعرت أن لدى ابـنتها طـاقات فنـية لكي
ترسم وتبدع ... حتى شمرت األم الـصحفية أسمـاء محمد مصطفى عن
ساعـديـهـا لتـمـضي بـأبنـتـها الـفـنـانة في
طريق الـنور واحلـيـاة واحلب والتـجانس
الـعـضـوي بــ واقـعـهـا فـي الـبـيت وبـ
محيطها اخلارجي من لقاءات ومعارض
اتـسـمت جـمـيـعـهـا بـقـدرة سـمـاء االمـيـر
عـلى اسـتــيـعـاب مـفــردات الـرسم ومـزج
األلوان ضمن لوحات كانت اإلشادة بها
فنـيـا قـبل أن تكـون عـطـفا عـلى وضـعـها
اخلـاص ....ألنّ الــفـنـانــة سـمــاء تـرفض
تمـامـا نـظـرات الـعطف وتـؤكـد أن لـديـها
زج األلوان خزينا مـعرفيـا ولو بسيـطا 
وإخـراج تـلك الـلـوحـات الـتي عـلـقت عـلـيـها
ا تـمتلكه من هي نفسهـا بأنها مادامـت بهذا الفيض اإلنـساني الرائع و
طـاقـة فنـيـة بـرسم الـطـبـيـعـة والـورود فـلـمـاذا اذن حتـرم النـاس من ورود

عطائها ... وانتشرت سماء كضوء باهر خلب األلباب قبل االبصار... 
ا تنظر الى وضعها ... سماء في متابعاتي لها تنظر الى أعمالها أكثر 
ـتصـاعد عـلى لوحـة احليـاة قدرة على وهي بذلك تـسجل اخلط الـبياني ا
مواجهة الظروف وقدرة على ملء وقتهـا بالرسومات ... والتخطيط الفني
.... إنها تولـد كل يوم بلـوحة جديدة .... وتـصعد مع نـسغ احلياة الدائم

باخلضرة .
سـمـاء االمــيـر يـتـمــنـاهـا كل أب لــكي تـزين مــنـزله بـوافــر من هـذا الـدفق
رسوم على العيون والشفاه وبالتالي على وجدان وشغاف احلياة ..... ا

ولـو اتسـعت مـسـاحـات مـوضـوعـاتـهـا ألبـدعت أكـثر ...
وأن تولج بذرة الكون لـتستخرج مـاهو باطن من اثير

حركة األشياء والناس ....
وهبة وتظل العيون ساكنة نحو القلب يصفق لهذه ا

درب وعطاء وجمال الفنانة سماء االمير . 

شـــــاجــــد مـي) و(أوســــ بـــــاور إين
ــبـر) ضــمن ســلــســلـة أفالم جــولــد
أوســـــ بــــــاورز الـــــكـــــومــــــيـــــديـــــة
الناجـحة.كـما أدى ترويـر دور الغول
جـريـبـهـوك في سـلـسـلـة أفالم هـاري

بوتر.
وقالت مجلـة فارايتي (إن قـصر قامة
ـــو تــــرويــــر يــــرجع إلى خــــلل فـي 
الـعظـام). وقـال تـرويـر (إن والدي لم

يعـلن سبب الـوفاة لكـن األسرة قالت
(االكـــتــئـــاب واالنــتــحـــار من األمــور
شــــديـــدة اخلــــطــــورة).وأضـــافت (ال
تعلمون أي مـعركة نفسـية يخوضها
اآلخرون لـذا كـونوا لـطـفاء واعـلـموا
دائما أن األوان ال يفـوت أبدا لتقد

ساعدة ألي شخص). يد ا
واشــتــهــر تــرويــر ويـبــلغ طــوله 81
سـنـتيـمـتـرا بـفيـلـمي (ذا سـبـاي هو
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التـشـيكـيلـة الـعراقـيـة تلـقت امنـيـات زمالئهـا من الـفنـان
التشـكيلي بـالسالمة الدائمـة بعد تعرضـها حلادث سير

على طريق بغداد  –النجف.
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ـكــتـبـة الـوطــنـيـة ضـمن الـكــاتب االردني ضـيـفــته دائـرة ا
أمـســيـات نــشـاط (كــتـاب األسـبــوع) لـلــحـديث عن كــتـابه

عاصر). (مفاتيح االرتقاء باجملتمع العربي ا

الـفـنـانـة الـلـبـنـانـية  اعـلـنت انـهـا في صـدد جتـديـد اغـنـية
ـة لـوالـدتـهـا الفـنـانـة الـراحلـة سـلـوى الـقـطريب الـتي قد
كن شـي يوم بـهـالـدني) بـطـريـقـة غـريـبة حتـمل عـنـوان (

وجديدة على حدّ تعبيرها.
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اضي معرضه التشـكيلي الـعراقي افتتح مـساء السـبت ا
نصور ببغداد. الشخصي في قاعة كاليري مجيد في ا

 ÊUC — bL×

ـتـبقـية في ـصري  يـسـتكـمل تصـويـر مشـاهده ا ـمثل ا ا
ـقـبل في إحـدى مــسـلـسل (نـسـر الـصـعــيـد) األسـبـوع ا
ـصـر اإلسـمــاعـيـلـيـة الــصـحـراوي وذلك بـعـد الـفــيالت 

إنتهائه من تصوير جميع مشاهده في قنا.
dOſ“ błU

الـبـاحث الـعـراقي احـتـفى به قـصـر الـثـقـافـة والفـنـون في
ـعتقدات الـشعبيـة العراقية) عنون (ا الديوانـية وبكتـابه ا

بجلسة اقيمت بالتعاون مع احتاد األدباء والكتاب.
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الشاعـرة االردنية ضيفـها صالون أرسطـو الثقافي مساء
اضي في مقره بجبل اللويبدة بعمان. االحد  ا

عليك أن تـزور الطبـيب بسبب الدوران الـذى تشعر به
فى رأسك هذه األيام.
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 عـلـيك أن تــلـ فى الــكـثـيــر من األمـور وال تــتـشـبث
برأيك.رقم احلظ .8
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فـاجآت على ـقبـلة ستـحمل لك الـكثيـر من ا  الـفترة ا
هني.  الصعيد العاطفي وا
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ـقـبــلـة ألنك عــلـيك أن حتــافظ عـلى صــحـتك الــفـتــرة ا
ترفض التغذية السليمة.
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قبلة بعد تمر بلـحظات سعيدة ومبهجة خالل الفترة ا
توتر.رقم احلظ 9.
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ـقبـلـة بالـشهـرة واسـعة فى مـجال تتـمتع فـي الفـترة ا
عملك رقم احلظ 5.
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 صـبـرك هـو سـر جنـاحك وقـدرتك عـلى اإلبـداع ليس
لها حدود.
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ـارسـة عـلـيك أن جتـتـهـد فى الـوصـول الى اهـدافك.
الرياضة مهمة لك
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ـثـابـرة حــتى حتـقق الـنـجـاح حـاول أن تـسـتـمــر في ا
الذى تستحقه. 
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 تـتـمـيز بـاخلـيـر والـشـهـامـة ولـكن عـيـبك عـدم اتـخاذ
القرارات سريعًا.
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ــشـاكل مع عــنـادك الــشـديــد سـبب فى الــكـثــيـر من ا
شريك احلياة.
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ـهــام الـيـوم وعــلـيك أن تـنــجـزهـا لـديك الــكـثـيــر من ا
سريعًا ليسعد بك مديرك.

 u(«
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اكـتب مــرادف الـكــلـمـات بــشـكل
حروف داخل الـدوائر  لـتحصل
ـــركـــزيـــة عـــلى حـــول الـــدائــرة ا
ـطــلــوبـة:(شــهـد مــولـد الــكــلـمــة ا

النبي محمد (ص)):
1- روافد

2- يسبحا بقوة

3- وحدة وزن

4- دولة افريقية

5- مصنع

6- غرف مدرسية

7- غير مستورد

8- طرأ عليه التعديل
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ــاضي فــعــالــيـات اخــتــتــمت اخلــمــيس ا
ـسرحية مهرجـان حقي الشـبلي للـفنون ا
الدورة  30 وشهد حفل اخلتام الذي اقيم
عهد الفنون سرح الـدوار  على خشبة ا
اجلـمــيـلـة بـبـغـداد عــرض مـسـرحـيـة (من
هم?) اخــراج الــطــالـب ســجــاد الــســعـدي
ومـسـرحيـة (ذهـان) خملـرجـهـا غيـث كاظم
الفـريجي  وشهـد حفل اخلـتام والول مرة
جلسـات نقديـة تابعة لـفعالـيات ومفردات

هرجان . ا
ـسـرحـيـة حتـدث الـنـاقد وعن الـعـروض ا
اسـعــد اسـكـنــدر عن مـســرحـيـة (من هم?)
الـتي جـسـد ادوارهـا عـدد من طـلـبـة قـسم
ـعـهـد قـائال ( هـذا الـعرض الـتـمثـيل في ا
ــســرحي يــخــتـلـف عن بــاقي الــعـروض ا
حـــيث قـــدم في الـــســـردات وهــو مـــســرح
الـــزهــور واســـتــطــاع اخملـــرج ان يــوظف
كـان وبـنـائه الـفـكـري وحـركة مـعـمـاريـة ا
مثـل الى مـسرح الواقع والالمـعقول  ا
والعرض الثاني ذهان الذي تدور احداثه
حول مـرض الـذهان وفـقـدان الذاكـرة لدى

ـصــاب وتـدور افـكـار غـريــبـة لـلـمـصـاب ا
وسـمـاع اصوات لـيس لـهـا وجـود بـحيث
يـكـون الـعـقل في جـهـة واجلسـم في جـهة

ومكان اخر ).
ــهــرجــان شــاهــدت وخالل اربــعــة ايــام ا
جلـنة الـتـحكـيم سـبعـة عـروض مسـرحـية
وهي (جــرثـومـة) لـلــمـخـرج حــسـ امـيـر
و(قـطــبـيـة) اخــراج طه احلـر ومــسـرحـيـة
(مــنــادات) حلــسـ صــبــاح و(االنــعـاش)
خملرجـها سـامر خـضيـر و(دفوف) اخراج
مـحـمـد كـويش ومـسـرحـيـة (ذهـان) لغـيث
كــاظـم الــفـــريـــجي  وكـــان بــيـــان جلـــنــة
الـــتـــحـــكـــيم الـــتـي تـــالـــفت من اســـاتـــذة
ــيـ هم: جــبـار جــودي  سـافـرة واكـاد
نـاجي  عـمـر مـصـلح  وحـيـدر ضـيـاء قد
اشـار الى (تـبـاين مـسـتـوى الـعـروض في
تقد الفكرة اجلمالية ورصانة العروض
بـحيث اخـتـلفـت اسالـيب الـتقـد وهـناك
ـســرحــيــة والـتي ــعــاجلــة ا ضــعف في ا
اقـترنت بـقـلـة اخلبـره والـتـوجـيه من قبل
ـسـتـوى ) ومن اجل االرتـقـاء  ـشـرفـ ا
ــهـــرجــان الـــعــريـق وضــعت الـــلــجـــنــة ا

عمـيد كلـية اآلمال االهـلية اجلـامعة
اعــلن ان قـسم االعالم في الــكـلـيـة
يـــقـــيم في اخلـــامـس من الـــشـــهــر
ــقـبـل مـلــتـقى االعالم االول حتت ا
شـعـار (االعالم الــعـراقي -الـواقع

والطموح) في مقر الكلية في الكرادة داخل. 
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الهاتف عـندما أخـبره صديق له بأن
منـتـج في هـوليـوود يـبحـثون عن

شخص يؤدي دور البديل لطفل).
وقـدم تـرويـر أكثـر من  25فـيـلمـا من
بــيـنـهــا (فـيــر آنـد لــوذيـنج إين الس
فيجـاس) و(ذا الف جورو).وجاء في
بيـان نشـره مـدير أعـمال تـروير عـبر
مثل مر حسابه علـى فيسبـوك (أن ا

حنة في اآلونة األخيرة).
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يتعـامال معي قط بـشكل مـختلف عن
. كــنت أحـمل أشــقـائـي الـطــبـيــعـيــ
اخلـشب وأطــعم األبـقــار واخلـنـازيـر
ـوقع ــزرعـة).واشــار ا وحـيــوانـات ا
االلـــكـــتـــروني الـــذي نـــشـــر اخلـــبـــر
ان(تــرويـر لم يــتــلق أي تــدريب عـلى
ـوقع هـولـيـوود الـتـمـثـيل لـكـنه قـال 
شيـكاجـو دوت كـوم اإللكـتروني (إنه
كـان يــعـمل في خــدمـة الـعــمالء عـبـر فيرن تروير
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس- وكــــاالت -
ـية راشيل وايز ـمثلـة العا اعلنت ا
ي ـمـثل الـعـا حـمـلـهـا من زوجـهـا ا
دانـيـال كـريغ رغم بـلـوغه سن الـ50
وهي سن الـ48 وبعد 7 سنوات من
الــزواج  وذلك ضــمن لــقــاء لــهـا مع
ــز). صـــحـــيـــفـــة (نـــيـــويـــورك تـــا
وأضــافت (أنــا ودانــيــال ســعــيـدان
كنـنا االنتظـار للقائه أو جداً وال 
لـقـائهـا) مع الـعلـم أن لهـا طـفل هو
هنري البـالغ من العمر  11عاما من
زوجـــهــــا الــــســـابـق اخملـــرج دارين

أرونوفسكي.
وكــانت عالقــة الـــثــنــائي بــدأت في
الـعام 2010 لـيــعـلـنـا زواجـهـمـا في
الـعام 2011 ولـكل مـنـهـمـا طـفل من
زواج سابق حيث لـدى كريغ ايضا

ابنة تبلغ من العمر 20 عاماً .
عـلى صـعيـد آخـر  قـال مخـرج فـيلم
(أفــاتـار) جـيــمس كـامــيـرون إنه مـا
زال يـهـدف إلـى إنـتـاج سـلـسـلـة من
أربـعـة أفالم لـفيـلم اخلـيـال الـعـلمي
ضي الذي أخرجه في 2009 وإنه 
قــدمــا مع اإلنـتــاج في الــوقت الـذي
تـراجع فـيه الـهـيـئــات الـتـنـظـيـمـيـة
ــقــتـرح لــشــركــة تــويـنــتي الــبــيع ا
فيرست سـنشري فـوكس إلى شركة

والت ديزني. 
وقـال كامـيرون لـلصـحفـي الـسبت

اضي (إن أمـامه قـرابة 100 ا
يـــوم لــيـــبـــدأ في تـــصـــويــر
اجلزئ الثاني والثالث من
(أفــاتــار) طــبـقــا التــفـاق مع
فـــوكس. وإذا جنـح اجلــزءان
فإنه يـعتزم االسـتمرار بـإنتاج
جزئ رابع وخـامس كتبـهما

بالفعل). 
وقال (أنا ملتزم بهم جميعا).
وقــــــــال كــــــــامــــــــيــــــــرون (إن
تـــصـــمـــيـــمـــات اخملـــلـــوقــات
والــــشــــخـــصــــيـــات لـألجـــزاء
األربعة التي يعتزم إنتاجها 

لصقها عـلى حوائط الشركة لكن لم
).ومزح يـعـرضـهم أمـام الصـحـفـيـ
قــــائال (إذا كـــــنت روبــــرت مــــردوك
كنك أن تذهب وتراهم ... أو بوب

إيجر).
ــتــلـكــهـا وتـعــهــدت فـوكـس الـتي 
مـردوك بـتـوزيع الـفـيـلم الـقـادم لـكن
الشـركة تـخضع لـعمـليـة بيع حـاليا
لديزني كجزء من صفـقة قيمتها 52

مليار دوالر. 
ــديـر وقــال كــامــيــرون (إن إيــجــر ا
الــــتــــنـــفــــيــــــــذي لــــديــــزني لـم يـــر
تـــصـــمـــيـــمـــات األجـــزاء إذ هـــنـــاك
مــحــظــورات عــلى تــعــاونــهــمــا في
الــوقت الــذي تــراجع فــيه الــهــيــئـة

التنظيمية الصفقة).

وتهيب الـلجنة بـعدم الكالم او الـتصفيق
ـسـرحي وكـثـرة احلـركـة اثـنـاء الـعـرض ا
ـسـرحي النه يـسـيئ الى اثـنـاء الـعـرض ا
الـعروض عـمـومـا ). واعـلن الفـنـان جـبار
جـودي اسـمـاء الــعـروض الـفـائـزة والـتي
ثلة ثاني كانت كما يلي: جائزة افضل 
ذهبت مناصفة ب عرض مسرحية (من
هم ?) لـــلــطـــالـــبـــة دالـــيــا طـالل هــادي
ومسـرحـية (جـرثـومه) للـطـالبـة زهور
ــثل ثــاني احــمــد وجــائــزة افــضل 
مـنــاصـفـة بــ ابـراهــيم عـصـام من
مـسرحـيـة (مـنـادات) ومحـمـد نـبيل
عن مـسرحـيـة (من هم?)  وجـائزة
ثل مـنـاصفـة بـ وسام افضـل 
هــادي عن مــســرحــيــة (من هم?)
واحـــمــد راغـب عن مـــســرحـــيــة
(جـــرثـــومـــة) وذهـــبـت جـــائــزة
سرحية (قطبية) افضل اخراج 
خملـــرجـــهــا طه احلـــر وجـــائــزة
افــضـل عــرض مــتــمـــيــز ذهــبت
سرحية (دفوف) وجائزة جلنة
الـــتــحــكـــيم اخلــاصـــة كــانت من
نصيب مـسرحيـة (من هم?) لسجاد

السعدي .

تـوصـيـاتــهـا الـتـالـيـة ( ضـرورة الـتـمـسك
ي واالهــتـمــام بــالـلــغـة بــالـدرس االكــاد
العربـية الفـصحى وهنـاك فقر واضح في
اجلـانب الــتـقـني وعـدم درايــة في اهـمـيـة
ـــمــثل  االضـــاءة من خالل كـــشف وجه ا
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عـرض الــبـيت الــثـقــافي في نــيـنـوى
وبالتـعاون مع كـليـة الفنـون اجلمـيلة
ـــوصل مـــســـرحـــيــة في جـــامـــعــة ا
(احلواس اخلمـس) صباح الـسبت
ـــاضي عـــلـى قـــاعـــة دار رعـــايـــة ا
الزهـور لأليـتام بـحـضـور جمع من
هـتـم بـالشـأن الـثقـافي لألطـفال ا
ــســـتــفــيــدين من دار ومــجــمــوعــة ا
رعــايـــة الــزهـــور ورعـــايــة الـــبــراعم

لأليتام من البن والبنات.
ــســرحــة قـــال مــديــر الــبــيت وعن ا
ـسرحية مثنى عـبد القـادر(تناولت ا
الـوظـائف الـتي تــقـوم بـهـا احلـواس
ـتع اخلـمــسـة بــشــكل كـومــيــدي 
وذلك لـتــوجـيه األطـفــال إلى كـيــفـيـة
احملافظة على النـعم التي حبانا بها
الـله وضـرورة اســتـغاللـهــا بـشـكل
أفـضل واحملـافــظـة عـلــيـهـا صــحـيـا
بطرح عـلمي مـبسط وشـيق).واشار
تــقـــريــر نـــشـــر في صــفـــحــة وزارة
الثـقافـة في (فـيسـبـوك ) ان (احلفل
اخـتــتم بـتــوزيع شـهــادات تـقــديـريـة
ــشــاركـــ في تــنــفــيــذ هــذه عــلى ا
ــســـرحــيـــة  كـــمــا وزعت ألـــعــاب ا
وهـدايــا عــلى األطـفــال احلــاضـرين
ـــوظــفــ من قــبـل مــجــمـــوعــة من ا
وأساتذة الكلية والتي وفرها مخرج
ـسـرحــيـة مـرثــد عـبـدالــله جـدعـان ا

بجهوده الشخصية).
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