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و(عـــبـــود عــلـى احلــدود) و(لـــيـــلــة
ســـقــــوط بــــغــــداد) و(خـــارج عــــلى
الـقــانـون) و(الــديـكــتـاتــور) و(عـلى
جـــثــتـي). وقــال رئـــيس مــهـــرجــان
القاهـرة السيـنمائي الـدولي محمد
حــفـظي( يــعــد االحـتــفـاء بــالـفــنـان
حـسن حـسـني تـتـويـجـا لـواحد من
الـــنــجـــوم الــذيـن أثــروا الـــشــاشــة
ـصـرية والـعـربيـة بـأعمـال خـالدة ا
في ذاكـرة السـيـنمـا كـما أن الـنجم
الكـبيـر خاض العـديد من الـتجارب
التي قـدمهـا النجـوم الشـباب وكان
ســــنـــدا ومـــعــــلـــمـــا لــــهم). وأعـــلن
ـــهــرجــان في يــولـــيــو تــمــوز عن ا
ـــنح جـــائـــزة فــاتن تـــكـــر آخــر 
ـلـحن هـشام حـمـامـة لـلـتمـيـز إلى ا
نــزيه. وتـقـام الــدورة األربـعـون من
مــهــرجــان الــقـاهــرة الــســيــنــمـائي
الـدولي فـي الـفـتـرة من 20 إلى 29

تشرين الثاني.
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ـــقــــيم في االعـالمي الــــعـــراقـي ا
الـقـاهـرة صـدر له عن دار أمـجـد
للـنشـر والـتوزيع في عـمان كـتاب
جـــديـــد بــعـــنـــوان ( الــصـــحـــافــة
والــعـالقــة مع الــدول اإلقــلــيــمــيــة

واجلوار ) .
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الـفنـان العـراقي  يـعرض مـسرحـيتـه الكـوميـدية  (فـرحان
عاف خرفان) التي كتبها واخرجها فضلي اجلبوري  في

عدة واليات امريكية بعد عرضها في والية ميشيغان.
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ــطـــربــة الــســـوريــة ادت عـــددا من االغــانـي الــعـــراقــيــة ا
الوف الذي اقيم مؤخرا باجلزائر. هرجان ا
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ـقـيم بـلـنـدن  اعلن ـسـرحي الـعـراقي ا الـفـنان والـكـاتب ا
صـدور الـعـدد الـسـادس من مـجـلـة دراسـات الـفرجـة عن
ركـز الدولي لدراسات الفرجة وبدعم من وزارة الثقافة ا

غربية. ا
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كـتـبـة الوطـنـية ي االردني ضـيفـته االحـد دائـرة ا االكـاد
ضــمن أمـسـيــات نـشــاط (كـتـاب األســبـوع) لـلــحـديث عن
كتابه (األخـطاء اللغوية الكبرى) وقـدم قراءة نقدية للكتاب

محمد سمحان.
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الــــشـــاعـــــــــــــر االردنـي ادار امس االثـــنــــ في قـــاعـــة
مــؤســسـة إعــمــار الـســلط فــعـالــيــات الـيــوم الــسـابع من
مــهــرجــان الـــشـــــــــــــــعــر الــعــربي الــذي تــقــيــمه إدارة
مــهــرجــان جـــرش بــالــتــــــــــــعــاون مـع رابــطــة الــكــتــاب

. األردني
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لـبـنــان لـلـسـنـة الـتــاسـعـة عـشـرة عـلى

التوالي.
وتــصــادف احلـــفل مع لــيــلــة خــســوف
الــقـــمـــر فـــعـــــــــــنـــونت وســـائل اعالم
لــبـنــانـيــة احلـفـل بـ ( انـخــسف الـقــمـر
فأضاء كـاظم الساهر سـماء بيت الدين
ــــســــرح نـــفــــسه .. 19 عــــامــــا عــــلى ا

وجمهور باآلالف).
 وأفتـتح السـاهر األمسـية بـأغنيـة عيد
الـعـشــاق لـيـقـدّم بـعـدهــا مـجـمـوعـة من
ه وغـنى الـقصـائـد (نزار جـديـده وقد
قـــبــانـي وكــر الــعـــراقي) كــمـــا غــنى
التـراث العراقي اجلـميل وبيـندلوعتي
وقولي أحبك .و غنى للجمهور أغنيات
طــلــبــوهـا مــثل هـل عـنــدك شك وقــولي

أحبك وزيديني عشقًا. 
و شـكـرالـسـاهـر فرقـته الـعـراقـيـة التي
ترافـقه على مسـرح بيت الـدين منذ 19
ـهـرجـان سـنـة واصـفًـا جــمـهـور هـذا ا
(بـالرائع الـذي يعـطي الفـنان سـعادة ال
توصف) كـما شـكر الكـورس اللـبناني

وكل من يشاركه هذه الليلة.
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 احـيى الـفنـان الـعـراقي كاظم الـسـاهر
احدى ليالي مهرجانات بيت الدين في

تـرغب في الـتـحرّر مـن أي قيـد واإلقـدام عـلى قرارات
حتمل إليك جتارب جديدة.
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تــعــبـر عـن نـفــسك بــطالقــة أكـبــر وقــد تـعــرف حــظـاً
استثنائيا.يوم السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

تــكــثـر الــنــشـاطــات ويــرافق احلظ بــعض اخلــطـوات
خاصة إذا كنت تطلق جديداً في هذه األثناء. 
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ـكـان وتـبـدأ مـرحـلـة ـراوحــة في ا لـقـد انـتـهت فـتـرة ا
جديدة وصفحة جديدة من حياتك.
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اضي تعالج مـشاكل سابقة كانت عـالقة في الشهر ا
واقفك وحقوقك. وجتاهر 
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الشـمس تزورك مرّة كل سـنة وها هي تطـل عليك.يوم
السعد االربعاء.
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تـدرك أن االنتـظار لن يـجدي نـفعـاً وتسـتعـيد الـنشاط
ستقبل.  واحليوية والثقة با
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أنظر الى سمائك لترى النجوم مشرقة وتبشّر باخلير
والتقدّم. رقم احلظ 2.
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ـميز وتنجح مساعيك وتتحقق تدخل دورة من احلظ ا
أحالمك وقد تتلقى بعض األرباح .
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لــقـد ولّت أيــام اجلــمـود والــضـجــر ومــا عـلــيك سـوى
التحرّك بذكاء حسب خطّة مدروسة.
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ـيـزة ــا حـصل. تـبـدو هـذه الــفـتـرة  تــبـدو سـعـيـداً 
باإليجابيات وباإلجنازات التي تفخر بها.

¡«—cF «

جتـنب الــشـكـوك واالنــهـيـارات وأجــواء الـتـردد وعـدم
. االستقرار .يوم السعد االثن
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الـكلـمات ترتـبط كل مـنهـا بحرف
اجــمع حـــروف الــدوائــر مــعـــ 
ـطـلوبـة (مـديـنة لتـعـرف الـكلـمـة ا

عراقية):
1- اقرأ

2- يفسر

3- دوام بانتظام

4- اخالف االمر

5- شبيه

نع  -6

ــلـــتــقى االذاعي اخملــرجـــة الــعـــراقــيـــة  يــحـــتــفـي بــهـــا ا
والـتلـفـزيوني مـسـاء اليـوم الـثالثـاء للـحـديث عن جتربـتـها

االخراجية في تلفزيون بغداد.
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ـطـرب الـسـعـودي طـرح اغـنـيـته اجلـديـدة (مـا هـو مـنك) ا
احلـان سـعـود بن عـبـد اجملـيـد وكـلـمـات الـراحل ابـراهـيم

خفاجي.

كاظم الساهر

‰UHÞ_« ”uH½ v ≈ »d _«Ë rÝd « ÊuM  VF √ …—ÒuB*« WBI «

 ‚—u « vKŽ …d «c «  Èu²×   bO −²Ð —UGB « `BM¹ —UÒ−(«

نفوس االطفـال و االكثر حبـا كونها
فنا سابعا لهم . 

بعدها اسـتمتع اجلمـيع بعرض فلم
ـــصــور وثــائـــقي أعـــده وأخـــرجه ا
أحمد عبد الله تـناول حياة احلجار
و مـسـيـرته الـفـنـيـة الـتي تـعـود الى
رة اضي وهي ا سبعينيات القرن ا
االولى الـتي تـعد فـيـهـا الدار فـيـلـما
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في الـــفــعــالــيـــة االولى لــلـــمــنــتــدى
الثـقـافي للـطفل بـدار ثقـافة االطـفال
احــتــفت بــتــكــر احــد مــبــدعــيــهـا
وهـوالـفـنـان ضـيـاء احلـجـار والـذي
ن اغــنــوا الــســاحـة يــعــد واحــدا 
الـثـقافـيـة و الـفنـيـة للـطـفل الـعراقي

برسومات ثرة خلدتها الذاكرة . 
ه لرسام الـطفـولة حتدث وفي تقـد
الـشــاعــر جــلــيل خــزعل عـن ضــيـاء
احلجار باعتباره احد  صناع ثقافة
الــطـــفل و مـن مــؤســـسي مـــجـــلــتي
ـزمــار) احلـاصل عـلى (مـجــلـتي و ا
ــــاجـــــســــتـــــيـــــر في فن شــــهـــــادة ا
الكاريكاتير و هي االولى من نوعها
في الــــعـــراق . تــــمــــيـــز عـن اقـــرانه
ي و الـــواقــعي و بـــالـــرسم االكـــاد
يهتم كثيرا بتفاصيل لوحاتة الفنية
. يـعتـمـد احلجـار جـانبـ في عـمله
االول الـرسم لالطـفـال و االخـر رسم
الـكـاريـكاتـيـر و له قـدرة فـائـقـة على
رسم الــسـيـنــاريـو الـذي يــعـتـبـر من
اصــعب فـنــون الـرسـم عـلى االطالق
ــصـورة هي االقـرب الى فـالــقـصـة ا

جتربته الفـنية و عالقته مع االلوان
و الــورق و فن ( الــكــومـكـس ) الـفن
الـهـزلي و شـخـصـيـات رسومـاته. و
تـطـرق الى فن الـكـارتـون و الـرسوم
الــتــوضــيـحــيــة لــلــكــتب فــضال عن
ــتــحـــركــة مـــشــيــرا الى الــرســـوم ا
(اســــاتـــــذته فـي هــــذا اجملـــــال وهم
الـفــنــان صـالح جــيـاد ولــيــد شــيت
وطـــالب مـــكي بـــاالضـــافــة الى
ـدرسية ومدى ناهج ا رسوم ا
تـأثيـرهـا على مـسـتوى الـتـعلم
ـا تـتـركه من اثر لـدى االطفـال 

في نفوسهم ).
لــيــكــون مــسك خــتــام حــديــثه
نصيحة وجهها الى  50 طفال
شــاركــونــا فــرح االحــتــفــال به
ن انـــــخــــــرطـــــوا في دورات
ــركـز الـرسم الــتي يــقــيــمـهــا ا
نصور (بضرورة الثقافي في ا
رسم كل مـا يـرسخ في الـذاكرة
من صـــور ورمــوز واشــخــاص
وجتـسـيدهـا عـلى الـورق النـها
تـــعــمل عــلى صــقل مــواهــبــهم
سـتـقبـلـية ورسم تـوجهـاتـهم ا

ن رفـد ـا لـرائـد من روادهـا  تـكـر
السـاحة الثـقافـية و الفـنيـة لالطفال
ليس في الـعـراق فحـسب بل الوطن
الــعــربي و الــعــالم عــنــدمــا حــصــد
جائزة افضل فنان لـلرسم التعليمي
و الــتـربــوي لألطـفــال في مــهـرجـان
بولـونيا الـذي اقيم في ايـطالـيا عام
  2001ليتحدث احلجاربعدها عن

لالنطالق في عالم الفن). 
وفي مـداخـلـته اعـرب مـديـر عام
الـدار عــلي عـويـد الــعـبـادي (عن
سعـادته باالحـتفـاء بقـامة كـبيرة
و مبدع متـميز رفد الـدار بالعديد
من االجنازات و هـذا شرف كـبير
لـــــنــــا و لــــيـس مــــنّـــــة من هــــذه
ـــؤســـســــة الـــعـــريـــقـــة جتـــاه ا

مبدعيها) .
وتمـنى أ(ن يسـهم احلجار في
تنظـيم ورش ودورات لزمالئه
في الـــدار في مــجـــال الــرسم
والــكـــاريــكـــاتــيـــر وكــتـــابــة

السيناريو).
من جـانـبه أعـرب احلـجار
(عـن ســعــادته بـــالــعــودة
الــى حــــــــــــضـن هــــــــــــذه
ــــؤســـســــة ووضع كل ا
امـكانـيـاته وخـبرته في
خدمـتـها) .و فـي نهـاية
ــديـر االحــتــفــال كــرم ا
الــعـام  الــفــنـان ضــيـاء
ـنتـدى الثـقافي بلـوح ا

للطفل. 

ـيـة { لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت - نــشـرت بـعـض الـصــحف الـعــا
مثلة وعارضة صورا لـلفنان  جاست بيبر وهو يقوم بتقبيل خطيبته ا

األزيـاء األمريـكـيـة  هـايـلي بالـدوين وهي بـ أحـضـانه في نـيـويورك وهي
رة األولى الـتي يتم نـشر مـثل هذه الـصور فـسبق وظـهر الـثنائي ليـست ا
وهمـا يتـبادالن قـبلة حـميـمة في حـوض للسـباحـة. واشار مـوقع الفن الذي
ـقـربة من  بـيـبـر قد كـشـفت أنه تـقدم صـادر ا نشـر اخلـبـر ان (بعـض ا

بــطـلب يــد بـالــدوين أمـام اجلــمـيع في مــنـتــجع سـيــاحي في جـزر
بـاهامـاس) موضـحـة (أن رجال األمن الـتـابعـ لـلمـغـني طلـبوا
طـعم إبـعـاد هـواتـفـهم النـقـالـة قـبل أن يـصارح من مـوظـفي ا
بــالــدوين بــاخلــطــوبــة ومن ثـم  أهــداهــا ســاعــة مــرّصــعـة

اس  وقدّر سعرها بـ 140 ألف دوالر). باأل
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تـشـارك فــرقـة طـيـور دجــلـة ضـمن
خــــمـس كــــوراالت ســــويـــــديــــة فى
مـــشـــروع االنـــدمــــاج مع تـــدشـــ
ـدينـة فى اشـهـر اخلريف متـحف ا

قبلة من هذه السنة .. ا
وتقدم الفـرقة اغنية عـن ستوكهولم
ـترجم جاسم من تاليف الـكاتب وا
ــايـســتـرو مـحــمـد بــقـيــادة وحلن ا
ــوســـيــقى عالء مـــجــيـــد وتــوزيـع ا
حلازم فارس.يشار الى ان االغنية

باللغة السويدية .
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ـلـتـقى من ضـمن فـعـالـيــات مـهـرجـان ا
الــســيـنــمـائـي الـشــبـابـي الـذي اقــامـته

مؤخرا  دائرة ثقـافة وفنون الشباب 
عـرض فــيـلم (انــفـاس هــائـجــة) والـذي
هـرجان  حـصد اجلـائزة الـثـانيـة من ا
سـينـاريو واخـراج مـالك عالوي تمـثيل

عقيل عالوي وسيف شاوان وشهد. 
×وعن الفيلم قـال اخملرج  مالك:  (تدور
احــداث انــفـاس هــائــجــة حــول صـراع
الـذات االنــسـانــيـة في مــواجـهــة الـشـر
ومــصــيـره احملــتــوم واالنــسـان مــهــمـا
تــمـادى وسـمح لـذاته فـي مـسـلك الـشـر
سلك) البد ان تكون هناك نـهاية لهذا ا
. واضـاف موضـحا عن احـداث الفـيلم(
االحـداث تـدور حـول عـمـلـيـة اغـتـصـاب
من خـالل رجل بـربـري لـفـتـاة يـطـاردها

الغــتــصــابــهــا وهـي فــكــرة جــريــئــة لم
تـتـنـاولهـا الـسـيـنـمـا الـعـراقـية مـن قبل
ــســكـوت عــنه  وكــذلك وهي ظــاهــرة ا
الفيلم يقدم معاناة انسانية حقه المراة
هربت من ظروف صعـبة لكي تصل الى
مــكــان امن لـــكن في الــنــهــايــة تــقع في

احملظور دون جدوى).
ـمـثل وعـن الـفـيــلم ودوره فـيه حتــدث ا
عــقــيل عالوي (دوري فـي الــفــيــلم رجل
يـعـاني من عـجـز جـنـسي ويـريـد اثـبات
وجـــوده مع احــدى الـــنــســـاء لــكن دون
جـدوى فـيـلـجـا الى الـتـحـرش اجلـنسي
فيذهب الى احد الفنادق للحصول على
غـرفـة سـكن فـيـصـادفه احـد االشـخاص
ويــقــنـعـه بـالــســكن مــعه وبـعــد ســهـره
مـاجنه ووضـع اخملدر له وفي الـصـباح
يــكـــتــشـف انه  اغـــتــصـــابه فــيـــاخــذ

سـدس الذي بـحوزته ويـقوم بـقتله) . ا
وقـال الـناقـد مهـدي عـباس عن الـفـيلم (
الــفــكــرة جـريــئــة لـكـن االفـكــار وحــدهـا
التـصـنع افالمـا مـالم تـرافـقـهـا عـنـاصر
سيـنمائيـة متميـزه بالتـمثيل باسـتثناء

الــــبـــطل الــــذي كـــان االقـــرب الى
ـسـرح من الـسـيـنـمـا  ونحن ا
ســـعـــداء ان نـــشـــاهـــد هــذه
االفالم الشبابية من خالل
طروحه لكن فن االفكار ا
الـسيـنمـا صـناعـة وكان
لـدى اخملــرج اكـثـر من
فـــرصــــة افـــتـــقـــد من
خاللها قواعد اللعبة
وظــــــــــاهــــــــــرة افالم
الـــــشــــبـــــاب وطــــرح
االفكـار اجلـريئـة هو

هـــدف مـن اهـــداف جنــــاح هـــذه االفالم
وعـــلى الـــشـــبـــاب مــنـــاقـــشــة الـــفـــكــرة
وتــــــطـــــــويــــــرهـــــــا من خـالل الــــــورش

السينمائية ) .

{ الــــقـــــاهـــــرة - وكــــاالت- أعـــــلن
مــهــرجــان الــقـاهــرة الــســيــنــمـائي
مثل حـسن حسني الدولي تكـر ا
ـــنــــحه جـــائـــزة فــــاتن حـــمـــامـــة
الـتــقـديـريــة والـتي يــتـسـلــمـهـا في
الـدورة األربـعـ لـلـمـهـرجـان شـهـر
قـبل وقالت إدارة تـشرين الـثانـي ا
ــهـــرجــان في بــيـــان الــســبت (إن ا
سيرته تكر حسني يأتي تقديرا 
ـضـيـئـة واحلـافـلـة الـسـيـنـمــائـيـة ا
بــاإلجنــازات الــبــارزة إضــافــة إلى
ـــرمـــوقــة كـــأحـــد أبــرز مـــكــانـــته ا
الــفــنــانـــ في تــاريخ الـــســيــنــمــا
عاما) صـرية). وقـدم حسني (86  ا
على مدى أكثر من نصف قرن نحو
سلسالت  200 فيلم إضافة إلى ا
الـدرامـية والـسهـرات الـتلـفـزيونـية
ـــســرحــيـــة.ومن أبــرز واألعـــمــال ا
أفـالمـه (ســـــــــواق األتــــــــوبـــــــــيس)
ـــســـاطـــيـل) و(ســـارق الـــفــرح) و(ا
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مثلة األمريكية ميشيل وليامز ( 37عاما) والتي لوس اجنـلوس - وكاالت - أبلغت ا
) مـجـلة نـافـست بـقـوة عـلى جـائـزة أوسـكـار عن دورهـا في فـيـلم (بـروكـبـاك مـاونـ
وسـيقي األمريكي فيل فانـيتي فير خالل مقـابلة نشرت اخلمـيس أنها تزوجت من ا
إلــفـيــروم في حـفـل خـاص أقــيم هـذا الــشـهــر في نـيــويـورك.ووصــفت عالقـتــهـا مع
إلـفيـروم الـذي تـوفـيت زوجـته األولى بـسـرطـان البـنـكـريـاس بـأنـها مـقـدسـة لـلـغـاية
ـيزة جـدا. واجنـبت ولـيـامـز ابـنـتـهـا مـاتيـلـدا من شـريـكـهـا الـراحل هـيث لـيـدجر و
لكنـهما أنهيا قصة حب رومانسية اسـتمرت ثالث سنوات قبل شهور قليلة من وفاته
عــام 2008 وكـان عــمــره حــيــنـذاك  28عــامــا. وتــوفي لــيــدجــر بــجــرعــة عــقــاقــيـر
اتيـلدا والدك أحبني ان باحلب.. أقـول دوما  زائدة.وقـالت وليامز (لم أفـقد أبدا اإل
قبل أن يـفكر أي شخص في أني كـنت موهوبة أو جـميلة أو أنـيقة.. كمـا تعرفون أنا

لم أحتدث مطلقا عن أي عالقة شخصية لكن فيل ليس كأي شخص آخر).
وحتـدثت ولـيـامز عـن كيف كـانت وسـائل اإلعالم حتـاصـرها هي وابـنـتـها لـشـهور
بعد وفاة ليدجر.وقالت جمللة فانيتي فير (لن أنسى أبدا عندما ذهبت إلى مكتب
للـبريـد ورأيت الفتـة معـلقة عـلى احلائـط تطلـب من أي شخص لـديه معـلومات

وجود بالالفتة فنزعتها). عني وعن ابنتي االتصال على الرقم ا

عقيل عالوي


