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ضـيف قــصـر الـثـقـافـة والـفـنـون في
الـبـصــرة  ورشـة عـمل عن صـنـاعـة
تـحـركة األفالم وصـناعـة الـرسـوم ا
أقــامـهــا اجملـلس الــدولي لـلــبـحـوث
هني بادالت في أطار برنامج ا وا
األمـــريــكـــيــ الـــزائـــرين بــرعـــايــة

السفارة األمريكية في بغداد.
وتضـمنت الـورشة جلـسة تـطبيـقية
تفاعلية في موضوع صناعة األفالم
ـــتـــحـــركــة وصـــنـــاعـــة الـــرســـوم ا
حـضـرهـا مـتخـصـصـون ومـثـقـفون
ألقى خاللها السيد ديفيد محاضرة
في هــذا اإلطــار رافـــقــتــهــا عــروض
جملــمـــوعــة من أفالم الــكــارتــون من
بــلـــدان الــعــالـم ومــنــهـــا أول فــيــلم
كـارتوني تـمت صـنـاعته وتـخـللـتـها
حوارات ومـنـاقشـات ومداخالت من

احلضور.
كـمـا ب ديـفـيـد (أن صـناعـة الـفـيلم
الـكـارتـوني تـعـدّ أصـعب بـكـثيـر من
األفالم السيـنمائيـة األخرى ألسباب
مــتــعــددة حــيـث تــســتــغــرق بــعض
ـشــاهـد الــكـارتــونـيــة عـدة أشــهـر ا

الجنازها)
.واشــار تــقــريــر نـشــر فـي صــفــحـة
وزارة الــثـقـافــة في (فـيــسـبـوك ) ان
(مـديـر قــصـر الـثـقـافـة والـفـنـون في
ـظــفــر الـقى الــبــصـرة عــبــد احلق ا

sÒOF  ÀbŠ l  ÊU ½ù« ÂœUBð vKŽ ÂuIð Õd *« …dJ  ∫‚«“d « b³Ž r¦O¼

وهـنــاك من يـعــمل بـخــطـطـه اخلـاصـة
والـبــعض حـصل عــلى جـوائــزخـاصـة

شروع الثقافي ). تعد خارج ا
وأكد على (ضـرورة العمل مع االخرين
مـن اجل حــمـــايــة بـــلــدنــا وهـــنــاك من
يــــتـــــربص من االعـــــداء في الــــداخل ,
فــكـانـــــــت مــعـانــاة مــتـواصــلـة خالل
ســـنـــــــــــــ طـــويـــلـــة وحـــكـــومـــات
متعـاقبة عمـلت على تفـتيت نسيج
اجملــــــتـــمـع الـــعـــرافـي فـــنـــحن
بـحـاجة الى مـشـروع ثـقافي
وضـــــمن خـــــطــــة

طويلة االمد).

ــــشـــروع الـــدولــــة) وأشـــار الى (ان
الـثـقــافـة مـشـروع مــهم وهي جـزء من
ــشـروع الــســيـاسي اذ ال فــعـالــيــات ا
يوجد مشروع داخل جغـرافية الثقافة
والــعـمـل هـنــا خـارج حــدود الــثـقــافـة
فـالـثقـافـة هنـا مـشروع ولـيس فـعالـية
فـردية وال نـزال لـدينـا فعـالـيات فـردية
سرح والقصة والشعر واجلميع في ا
يـشـتغل بـعـشوائـيـة اذ ال يوجـد نـظام

مؤسسي ومـيزانية
مــــقـــــصــــودة
وهدف لذلك
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ــمـثــلــة الـســوريــة تـكــرمــهـا إدارة ا
مهـرجان (سيـنما الـشباب واألفالم
الـقــصــيـرة) بــدورته اخلـامــسـة مع
عدد من الفنان السوري والعرب
في حفـل االفتـتاح يـوم غـد اجلمـعة

في دار األسد للثقافة والفنون بدمشق.
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الــشــاعــرة االردنــيــة شــاركـت مــســاء امس االربــعــاء مع
الشـاعر اإلماراتي عـلي اخلوار في احيـاء أمسيّـة شعرية
بـعـنـوان (عــمـان بـعـيـون عــربـيّـة)  ضـمن فـعــالـيـات (أمّـنـا

عمّان) اقيمت في مركز احلس الثقافي .
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الشاعـرة العراقية نعـتها امانة شؤون الـثقافة الكردية في
االحتاد الـعام لالدباء والـكتاب في الـعراق بـعد ان غيـبها

اضي في احد مستشفيات السليمانية. وت االثن ا ا
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أسـتـاذ حتلـيل اخلـطـاب في جـامعـة سـطـيف في اجلـزائر
ضـيـفـته اجلـمـعـية الـفـلـسـفـية األردنـيـة مـسـاء الـثالثاء في
مـحاضـرة حـول (الـروايـة والفـلـسـفـة) في مقـر اجلـمـعـية

بعمان.
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التـدريـسـية فـي كلـيـة الـتربـيـة/ ابن رشـد بـجامـعـة بـغداد
أمـون للـترجـمة والـنشـر بندوة ثـقافـية عن ضـيفـتهـا دار ا
اخملـــدرات بــــعـــنـــوان (مــــكـــافــــحـــة اخملــــدرات وآثـــارهـــا

االجتماعية) على قاعة طارق العبيدي في مقر الدار.
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ـقـيـمـة في دبي صـدرت لـهـا عن دار الـكـاتـبـة الـلــبـنـانـيـة ا
) و هي رواية (هاشيت أنطوان/نوفل) رواية (ب غمازت
واقعية تقع في  224صفحة متوسطة احلجم وتطرح ثيمة

االغتراب والصراع ب الوطن واجملهر.
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الشاعـر العراقي ضيفه البيت الثقافي في بغداد اجلديدة
بجلسة أدارها الشاعر عقيل العالق للحديث عن جتربته.
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األمــثل لــيـــتــمــكن من الــتــقــدم هي
ضــمن مـجـمــوعـة تـقـوم عــلى نـظـام
الـسـيد والـعـبـد حيث يـقف رانـيـير
عـــلى قــمــة هــرم فــيــمــا يــطــلب من
ـارسـة اجلـنس مـعه.كـما الـنـسـاء 
ـشاركات طلب رانـييـر من النـساء ا
تــقــد ضــمــانــات عـــلى إكــمــالــهن
الدورة مـثل أسرار عـائلـية مـدمرة
أو صـور عـاريـة و وشم األحـرف
األولى من اسم كــيث رانــيــيــر عـلى

أجسادهن).
دعي الـعـام في نـيـويورك واشـار ا
ـــمـــثـــلــة ألـــيـــســـون مــاك (الى إن ا
ســاعــدت في إرغـــام الــنــســاء عــلى
ـارسة اجلنس مع رانـييـر مقابل
مـبـالغ مـاليـة أو مـكافـآت مـختـلـفة).

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـيـة تـفـاجــأت وسـائل اإلعالم الــعـا
ـمـثـلة بـخـبـر الـقـاء الـقـبض عـلى ا
التي شاركت في ?أليسون ماك?
سـمـولـفـيل مــسـلـسل ?سـوبـرمـان ?
ـرشـد وذلك بــتـهــمـة مــسـاعــدتـهــا 
نـفسي معـروف بتجـنيد نـساء يتم
اسـتـغاللـهن وحتـويـلـهن لـعـبـيدات
ـوقع االلكـتروني اجلـنس. واشار ا
الذي نـشـر اخلـبر انه ( بـعـد اجراء
ـرشـد الـتـحـقــيـقـات الالزمـة فـإن ا
كيث رانـيـير كـان قـد أطلق بـرنامج
مـسـاعـدة ذاتـيـة لـلـنـسـاء من خالل
دورات تـــســـتـــمــر لـ 5أيــام وتـــصل
كــلــفـــتــهــا إلى  5آالف دوالر وقــيل
لــلـنــسـاء في الــدورة إن الـطــريـقـة

عـليك مـقاومـة أوجاعك واالنـشغـال بالعـمل عن كل ما
يزعجك .رقم احلظ9.
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تـشـكـو ضـغـوطـاً وإحـراجـاً في الـعـمل وتـضـطـر الى
هماتك . تكليف بعضهم القيام 
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تــأكـد مـن حب احلــبـيـب لك بــشـرط أن يــثــبت ذلك لك
بأفعاله ال أقواله فقط. 
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تقـوى احلـيويـة وتـطرح الـتـحديـات ويـدور نقـاش حول
عالقة شراكة تخصّك.
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ال جتـعل عـقـوبـة الـقـطع من راتـبك هـذا الـشـهـر عـقـبة
أمام اجتهادك بالعمل.
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تصـرّف بـرويّة واتـرك مـخـيّلـتك تُـملـي علـيك مـا يجب 
فعله.رقم احلظ.5
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ـواقف من شأنـها أن تغـير حـالتك إلى األفضل تمر 
بفضل تعلمك من الدرس.
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تـذكـر ان كل شيء يبـدأ في اخملـيّلـة. إنّه يوم مـناسب 
لتعزيز العواطف .
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ال تكثر من تـناول العقاقير الطبية حتى ال تشعر بآالم
عدة.  فى ا
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يـوم مـنـاسب لـتـكـثـيف الـلـقـاءات واالتـصـاالت . احذر
شاكل الزوجية والعاطفية. ا
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ــمل وحتب الــكــتــمــان يـوم انت ســريع الــشــعــور بــا
السعد االربعاء.
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إذا كـنت ال تمـارس الرياضـة استـفد من عـطلة نـهاية
األسبوع للقيام بنزهة .
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ضع مـرادف ومـعــاني الـكــلـمـات
بحيث حتـصل من خالل الدوائر
ـطـلـوبة: ـزدوجـة عـلى الـكـلمـة ا ا

(مسلسل تلفزيوني سوري):
- طائر خرافي

- قوم ذكرهم القران الكر
- بلدة لبنانية
- دمى لبنانية
- تناول باليد

- تقصيه من موقعه
- استعالم سري

- لقب شخصية لبنانية 
- ال يذاع مطلقا
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في كان تمهيدًا لـبرنامج استعادي كبـير لسينما
قـرر إطالقه في السيـنماتك يوسف شاهـ من ا

قبل. الفرنسي خالل شهر تشرين األول ا
ــرّة األولى الـتـي يـشــارك فــيــهـا وهــذه لــيــست ا
شاركة األولى هرجـان حيث كانت ا الفيلم في ا
له عـام 1997 وهــو نــفس الـعــام الــذي نــال فـيه
هرجان اخلاصة بدورته يوسف شاه جائزة ا
ًـا له عـلى مـجمل أعـمـاله.وكذلك اخلـمسـ تـكر
شـارك شـاهـ من خالل أعـمـال أخـرى هي فـيـلم
اآلخــر عـام  1999في قــسم نــظــرة مــا وبــفـيــلم
اسكندرية نيويورك عام 2004 في القسم نفسه.

إلتقطها لها ويست.وبدت كارداشيان في
الـصــورة جـالــسـة عــلى الـســريـر عــاريـة
وحاولت إخفاء الـتفاصـيل احلساسة من

جسمها بغطاء السرير.
 الـــصـــورة نــــالت عـــدداً كــــبـــيـــراً من
اإلعجابات شارفت على الـ 3مالي
ـثنـيـة على والكـثـير من الـتـعلـيـقات ا

جمالها وأنوثتها.

تـتـنـاول عـدة بـيـئـات مـنـهـا الـسـجـون
ــســتــشــفـيــات والــشــهــداء واالبـاء وا
الــذين تــركــوا ابــنــائـهـم لـيــصــبــحـوا
ضـحــيـة هــذا اجملــتـمع والــزوجـة هي
الـضــحـيـة االخـرى عــنـدمـا اســتـشـهـد
زوجـها والـظروف الـصـعبـة التي تـمر
بـهــا من خالل تـربـيــة االبـنـاء كــونـهـا

عيل الوحيد للعائلة ) . ا
ـسـرحـيـة عن فـتـاة بـريـئة وتتـحـدث ا
لــهــا احالمـهــا وطـمــوحـاتــهـا لــكـنــهـا
تـصـطــدم بـالـعـادات والـتــقـالـيـد الـتي
تـقـضي عـلى سعـادتـهـا واحالمـها في
هذه احلياة بالذنب الى ان تصبح في
مرحلة الـعنوسة وبـعد كل هذا تعيش
ذات الـفـتـاة قـصـة حب حـقـيـقـيـة بـعد
احلــرمـان الــذي عــاشـتـه وعـانـت مـنه
كــثـيــرا من خـالل ابن اجلــيــران الـذي
خـدعـهـا واغـواهــا عن طـريق الـسـحـر
وعن اهمية العـمل يقول اخملرج ( هذاوالـشــعـوذة لـلــوصـول الى مـبــتـغـاه 

الــعـــرض يــثـــقف ويــعـــرف بــاهـــمــيــة
االنتقاء للـنص والفكرة في هذا الزمن
الـصــعب وان يـكـون رافــضـا لـلــفـسـاد
وداعـــــيــــا الى االصـالح وهــــو يــــؤرخ
ـرحلة مـهمـة ويعـلن عن موقـف فكري
واخالقي عـن كل مــــايــــدور حــــولــــنــــا
واتــــخــــاذنـــــا من اجلــــمــــال والــــقــــيم
االنـسانـية دلـيال ومنـهجـا في صيـاغة
سرحي وهو لون جديد هذا العرض ا
ـسـرح الــعـراقي مـن خالل تـنـوع فـي ا
االحــــــــــــــداث لـالداء واجلـــــــــــــرأة دون

مغالطات وتشكيك) .
وقال الناقـد محمد عمـر ان ( مسرحية
كـاروك درامــا ذات شــخـصــيــة واحـدة
سرحية يتم من خالل اللغة وخطاب ا
ـــتـــمـــثـــلـــة بـــاالضــاءة الـــبـــصـــريـــة ا
ـوسـيـقـى والتـمـثـيل لـلـوصـول الى وا
ـسرحـية الـتاثـير لـلـمشـاهد وجتـربة ا
ـة كــونـهــا تـنـبع مـن الـواقع الـذي مـؤ
نعـيشه من خالل مشـاكلنـا التي تزداد
كل يـوم وهي ادانـة لـكل شـيئ يـصـيب

االنسان في هذه احلياة).
الى ذلـك وضــمن نـــشــاطــات مـــنــتــدى

فـيض لـلـثـقـافـة والـفـكـر الـقى الـفـنـان
هيثم عـبد الرزاق محـاضرة بعنوان (
ــســـرح في الـــعـــراق )اجلــمـــعــة فـن ا
ـــاضــيــة بــجــلــســة ادارت حــوارهــا ا

ان العبيدي.  الكاتبة ا
ـركز واشـار تقـرير نـشـر في صفـحة ا
الـثقـافي الـبغـدادي في (فـيسـبوك) ان
ــسـرح (عــبــدالـرزاق قــال :ان فــكــرة ا
قائـمة على تـصادم االنـسان مع حدث
ـســرح فـهـو قـائم مـعـ وبــهـذا بـدأ ا
عـلى فــرضـيــة اصـطـدام االنــسـان مع
ــــواطن االحــــداث وكــــشف هــــويــــة ا
كن حدوثه في والتعامل مع مـا هو 

ستقبل ). ا
مـضـيـفـا( ان ازمــة اجملـتـمع الـعـراقي
ازمـة ثــقـافــيـة وكل احلــكـومــات الـتي
تــعــاقــبـت لم تــضع مــشــروع ثــقــافي
لبـناء االنـسان وعنـدما نـريد دولة
امـنـة نلـجـأ الى االمن الـثـقافي
وبــهـــذا يــتــيـح لــلــدولــة ان
تـسـيـر بـالـقـوانـ الـتي
تـــصـــدر من الـــداخل
لــتــنــظــيم حــيــاة
االنــــــــــســـــــــان

محمد اسماعيل في ختام العرض

التشـكيلية  العراقية تشارك فـي مدينة نيويورك االمريكية
 في مـعـرض واحـتـفـالـيـة تـكـر تـقـيـمـهـا مـجـلـة ارت تـور
األمريكـية الـتشكـيليـة والتي دعت العـبيـــدي مع 60 فـنانا

من 40 دولة.
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ضـــمن مـــشــروع ال لـــلــسـالح عــرضت
مـنـظمـة عـيون االنـسـانيـة وبـالتـعاون
ـركز الـثـقافي الـنفـطي مـسرحـية مع ا
كاروك وهي موندراما تاليف واخراج
وتـمثـيل محـمد اسـماعـيل البـغدادي 
وعن كاروك قـال البغـدادي لـ (الزمان)
ان (مـسـرحيـة كـاروك تتـنـاول الهـموم
عاناة الـيومية الـتي تعوق حتقيق وا
االحالم واالمـنيـات والـبحث عن ارادة

احلياة).
واضـاف ( وهي كـذلك ادانـة لـلـحـروب
وتـاثيـراتـها عـلى اجملتـمع والـتي تقع
في الـنـهـاية عـلى عـاتق االنـسـان كون
احلــروب تـتــســبب في اعــاقـة فــكــريـة
ونفـسـيـة واداة لـظـواهـر سـلـبـيـة مثل
العـنف االسـري واجلهل ) مـؤكدا ( ان
ـسـرحيـة هي صـرخـة احتـجـاج ضد ا
ـــؤلم الـــذي نـــعـــيـــشه وهي الـــواقـع ا

كـــلـــمـــة اشـــار فـــيــهـــا إلـى :أن هــذا
الـنـشـاط يـعـد خطـوة مـهـمـة لـتـبادل
علومات التخصصية في اجملاالت ا
العـلمـية والـثقـافيـة ومنـها صـناعة

مـوضــحــاً (أن قـصــر الــثـقــافــة بـكل
جلـانه التـخصـصيـة يـعمل لالرتـقاء
بـــاجلـــانـب الـــثـــقـــافي في مـــديـــنـــة
ـســاهـمـة الــبـصــرة ويـعــمل عـلـى ا

األفالم الكارتونية وضرورة تعريف
اجلمهور بكيفية صناعتها واإلعداد
لها والفـترة التي يسـتغرقهـا الفيلم

الواحد).

بــالـنــهـوض في هــذا اجلـانب
ـــــــــهم ــــــــــعـــــــــرفـي ا ا
خصوصـا ما يـتعلق
بــأفالم الــكــارتــون
الـــتي تــتــابــعــهــا
أعداد كبيرة جدا
فـي أنـــــــــحــــــــاء
الـــــعـــــالـم ومن
مــــــخــــــتــــــلف

األعمار).

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - يـــدعم
ي كانييه ويست زوجته مغني الراب العا
جنمـة تـلفـزيـون الـواقع  كيم كـارداشـيان
في نـشر صـورهـا اجلـريـئـة والـتي دائـماً
مـا تــتـمــيّـز بــهـا.وهــذا كـان واضــحـاً من
خالل الصورة التي نشـرتها كارداشيان
مؤخراً عبر صفحـتها اخلاصة على أحد
مـــواقع الـــتــواصـل اإلجـــتــمـــاعي والـــتي

{ بـــــاريس- وكـــــاالت - يــــشــــــــــــارك  اخملــــرج
ـهـرجـان كان ـصـري الـراحل يـوسف شـاهـ  ا
ــقـررة الــســيـنــمــائي الــدولي في دورته الـ 71 ا
ـقــبل إقـامـتــهـا بـ الـ 8والـ9 من شــهــر ايــار ا
ـشاركة من خالل فيلمه حيث يعود شاه إلى ا
ة ـر ـصـيـر) بـنـسـخـته اجلـديـدة ا الـشـهـيـر  (ا

اجلــديــدة. الــنــســـخــة اجلــديــدة مـن الــفــيــلم 
ترميمها بجودة فائقـة الدقة على يد معمل إكلير
ــيــة ــاج بــتـــمــويل مـن شــركــة مـــصــر الــعـــا ا
واسـتديـو أوراجن والـسـيـنمـاتك الـفـرنـسي بدعم
ركـز السـيـنمـائي الفـرنسي.ويـأتي عرضـها من ا

هيثم عبد الرزاق


