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ترجم العراقي في نظمت جمعية ا
التاسع عشر من الـشهر اجلاري  ندوة
سرحية ثقافية ضيفت فيـها الفنانة  ا
أحالم عرب بعـنوان (ب بـغداد ولندن
ـسـرحي) على :جتـربتي في األخـراج ا
قـاعـة عـنـاد غـزوان إسـمـاعـيل في مـقـر
اجلـمـعــيـة بـحــضـور رئــيس وأعـضـاء
الــهـــيــئــة االداريــة و جــمـع غــفــيــر من

سرحي. هتم بالشأن ا ا
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و قــدم رئـيس اجلـلــسـة قـاسم األسـدي
ـيـا حتـدث فيـه عن نـشأة عـرضـا تـقـد
ــــســــرح الــــعــــراقي وتــــطــــوره وأهم ا
الـتـحـديــات الـتي تـعـرض لــهـا الـفـنـان
ـسرحي  الـعراقي مـرورا بـالتـحوالت ا
الـفـكــريـة والـتـغــيـيـرات الــتي عـصـفت
ـسرح العـراقي بعد ذلك اسـتعرض با
سرحـية العراقية األسدي أهم الفرق ا
بــدءا من ثالثـيـنـيــات الـقـرن الـعـشـرين
وصـــــــوال الـى الـــــــوقـت احلـــــــاضـــــــر)
ـسـرح الـعـراقي مــضـيـفـا(بـأن جــذور ا
تــعــود الى الــثــلث األخــيــر من الــقــرن
الــتـــاسع عــشــر حــيـــنــمــا عــني األبــاء
ـسـرح وعـمـلـوا عـلى ــسـيـحـيـون بـا ا
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ترجم للفنانة اخالم عرب »WŽb³0 ¡UH²Šô∫ مشاهد من اجللسة التي نظمتها جمعية ا
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ســـفـــيـــر الـــعـــراق  الـــســـابق في
االردن وقع كتابه اجلديد(االعالم
ــلـتــبـسـة) والــسـيــاسـة الــعالقـة ا
وذلك في احــتــفــالــيـة اقــيــمت في
كــالـــيـــري االورفه لـي في عـــمــان

بحضور اجلالية العراقية.
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وزيـر الــثـقـافـة الــعـراقي  االسـبق
صـدر له عن دار الرسـا لـلـطـبـاعة
والـــنــشــــــــــــر والــتــوزيـع كــتــاب
بـعـنـوان (أسـئـلـة الـزمن الـصعب)
يـقع في 206 صـفحـة من الـقطع

الكبير.
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االديب االردني قـدم والـدكــتـورة سـلـوى الـعـمـد قـراءة في
ـفـكـر والـكـاتب غـالب هـلـسـا فـي مـنـتـدى الـفـكر جتـربـة ا

االشتراكي بعمان. 
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الـكـاتـبـة االردنـيـة قـدمت االمـسيـة الـشـعـريـة الـتي اقـامـها
ـاضي وشــارك فـيـهـا: احتــاد الـكـتــاب واألدبـاء الـســبت ا

الشاعرة حكمت العزة والشاعر سعيد تايه .

qOKš s ×  bFÝ

اضية لتـقى العـراقي اجلمعـة ا الكاتب الـعراقي ضيـفه ا
في قاعة جـواد سلـيم بالقـشلة في جـلسـة تضمـنت توقيع

كتابه (شقاوات بغداد).
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الـشاعـر السـوري ضـيفه احتـاد الكـتاب الـعرب بـالتـعاون
ـيـة مع دار سـ لـلـطــبـاعـة والـنـشـر بـنــدوة نـقـديـة وتـكـر

ركز الثقافي في أبو رمانة . اقيمت با
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اخملــــــــــرج الــسـوري يــتـابع عــمــلـيــات تـصــويــر الـفــيـلم
الــروائي الــطـــــــويل (يـحــدث في غــــــــــــيــابك) لــلــكـاتب
سـامــر مـحـمــد إسـمـــــــــاعـيـل بـطـولـة يــزن خـلـيل وربى

زعرور .
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االجـتـماعي قـائـلـة: (مبـروك عـزيزي
بـأفـضل حـمــاقي بـدأت عـام 2019 
طـريـقة وسـيـكون بـالـتـأكيـد جنـاحا
سـاحـقـا). ويـضم األلـبـوم يـضم 20
اغنـية وتعـاون حمـاقي فيه مع عدد
ـــوزعــ كـــبـــيــر مـن الــشـــعـــراء وا
ن لحن منهم أمير طعيمة أ وا
بـهــجت قـمــر تـامــر حـســ خـالـد
تــــاج نــــادر عــــبـــــد الــــله عــــمــــرو
مـصـطـفى شـريف تـاج تـامـر علي
مـحـمــد يـحـيـى تـمـيم تــومـا نـادر

حمدي ورامي سمير.
من جـهة اخـرى كـشف الـفنـان أمـير
ه كـرارة عن أكــثـر دور تـمـنى تـقـد
ـصريـة في احلـلـقة في الـسـينـمـا ا
األولـى من بــــرنـــامــــجه بــــعــــنـــوان
.وفي ســـيـــاق احلـــديث ســـهـــرانـــ
مثل أحمد السقا قال(احب أعمال ا
ه والــدور الـذي كـنـت أتـمـنـى تـقـد
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وجّـهت الــفـنــانـة إلــيـسـا الــتـهــنـئـة
صري محمد حماقي بعد للمطرب ا
طـرحـه الـبـومه اجلــديـد كل يـوم من
ده اذ انـهــا كـتــبت عـبــر حـســابـهـا
اخلاص عـلى احـد مواقع الـتواصل

في حياتي كلها هـو فيلم تيتو كما
أنــــني أعـــتــــبـــر الــــســــقـــا الــــنـــجم
الـســيـنــمـائـي في الـعــشـر ســنـوات
ـاضـيـة وسـيـستـمـر لـعـشـرين عام ا

قادم أيضا). 
وتــابع (الــســقــا كــان وجه الــســعـد
عليّ عنـدما قدمت مـعه فيلم هروب
إضــــطــــراري تــــضــــاعف جنــــاحي
خـــاصــة وأنـه كــان يـــعـــرض قـــبــله
مـسـلــسل كـلـبش في شـهـر رمـضـان
ــثــابــة نــقــلـة ــبــارك وهـو كــان  ا
نـوعـيـة في مـشـواري الـفـني). وأكـد
كـرارة (أنه يـعشق الـعـمل مع أحـمد
الـسقـا وعنـدما عُـرض علـيه السـقا
مشاركته في فيلم هروب اضطراري
من خالل اتصـال هاتـفي وافق على
الفـور من دون تـردّد وطـلب منه أن
يـوقّـع الـعـقـد بــدالً مـنه ألنه كـان في

اسكندرية حينها).

ـقـاسـات سـمـيـنـة جـدًا. إذا كـانت ا
من  6- 8 تـعــــــــني أنـني سـمـيـنـة
ـكــنــني أن أقـول فـال أعـرف مــاذا 

لكم).
وتـابـعت قـائـلـة (في تـلـك احلـالة ال
أريـد أن أرتدي فـسـاتيـنـكم ألن هذا
جـنـون. أنـتم تـقـولـون إن كل نـساء
العـالم اللواتي مـقاسهن من 8 إلى
ــــا فـــيه أعـــلى لــــسن جــــمـــيالت 
الـكفـاية لـيرتـدين فسـاتيـنكم. فـلكل
ـكـنني من قـال إنـني سـمـيـنـة وال 
ارتداء فسـاتينكم تـبًا لكم وال أريد

أن أرتدي تصاميمكم).
وعلقت مغـنية (الثقـة) على منشور
ريكـسـا مـشـجـعـة لـهـا قـائـلة (أحب
هـــذا وأحـــبك حلـــسـن اســـتـــخــدام

صوتك وقول ما بداخلك).
كـمـا حـصـلت أيـضًـا عـلى تـشـجـيع

ـغـنــيـة لـيـونـا ـغـنـي نـيـو وا من ا
لـيـويس ومـصمـمي األزيـاء مـايكل

كـوســتـيــلـو وكــريـســتـيـان
ســيـــريــانــو الـــلــذين
اقـــــــتـــــــرحــــــا أن
يــصــمــمــا لــهــا
فـــــســـــتـــــانــــا
لتـحـضر به

احلــــــــفل.

قـد تــقع في مـشــكـلــة كـبـيــرة في عـمــلك لـكـن ال تـقـلق
فستجد احلل األنسب.
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ال تـنسـاق مع الـتـيار  اعـمل بـحذر مع األشـيـاءَ التي
تَشْعر بأنها هامة.
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سـتـسـتـفـيــد من مـسـاعـدة جـهـة تـتــمـتع بـالـسـلـطـة أو
شخص كبير السن .رقم احلظ 9.
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ـمتازة لـديك همـة و نشاط تتـمتّع بـالطاقـة الطـبيعـية ا
أقبل على عملك بقوة.
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هـناك مـفاجأة سـارة لك نـهايـة الشهـر. علـيك مـحاربة
األفكار السوداوية  .
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انـــتــبـه من أعــ احلـــسّــاد  ,لـــديـك بـــعض االالم في
الرأس تزول لوحدها . 
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نـضـبط وطريـقـة إدارة األمور هي ـقدرة والـتـحكـم ا ا
ابرز ما تتميز فيه.
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ال عليك مساعدته قدر امكانك احلبيب يطلب بعض ا
,ابتعد عن الغرباء حاليا .
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شـاعر عـليك ان تـعبـر عن مـشاعـرك او غضـبك ألن ا
الدفينة  تؤذي صاحبها كثيرا.
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كـنك بـسـهولـة أن تـنال احملـبة في صـاحلك الـيـوم  
أهدافك مع شريك أو مجموعة.
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لــديك أمـال جـديـدة لـعـمـل في خـارج الـبالد عـلـيك اال
تتسرع .رقم احلظ 2.
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ـكن لألخـرين رؤيـته  الـبـصيـرة جتـعـلك تـرى مـا ال 
يوم السعد االربعاء.
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 كلـمات ثالثـية وربـاعـية تـشكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدوائر الـداخليـة حول االرتـكاز حتصل

طلوبة:  على الكلمة ا
قناة فضائية متخصصة
1- ماركة االت تصوير

2- سرعة
3- المع

4- منتج زراعي مهم
5- يضعان خلسة

6- نبات محضر للزراعة
7- عاصمة اوربية
8- مجسم خارجي

9- جتاوبا
10- جزء من نبات

11- مقام موسيقي شرقي
12- مدينة سورية

13- يكثران من االحلاح
14- اتفاق قاطع
15- اختبري

16- طهارة النفس
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قال لزوجته بعد انتهاء احلوار معه : غلبته ..قلت كل شيء  حتى وإن لم يسألني عنه !

  قالت هي : لكن البطولة في تداول السلطة سلميا !
 رد هـو بـعـد ان قهـقه بـطـريـقـة مـسرحـيـة : انت التـعـرفـ كم اوقع من أمـثـالي في( دراب

ماتطلع )!!
 في واقـعــة أخـرى في نــزال غـيـر مــتـكــافيء مع طـارق حــرب ( الـذي ظل في وضـع تـنـكب

للسالح ) اورد حوادث متداخله عن روايات متشابكة بطريقة سردية نادرة.
هجم السرور علي حتى إنه من فرط ماقد سرني  ابكاني.

ـكن ان تنـتزع منه  طارق يكـر على الـكتـيبة اليـبالي  لـيس سلمـيا أبـدا  لكـنه كر جدا 
مـسبـحـته الكـهـرب التي التـنتـسب الى كـهرمـانه  والـتي جئت اطـلب الـسمـاح مـنه لتـأخري
ساعة كـاملة عند ساحتها في الكرادة . فـكان ان سرد علي تأريخ فوج من القهرمانات في

تاريخ نساء بني العباس.
عماريون حوله  معـاذ االلوسي  حبوب  دبدوب وليس راكـان  يغمغم  يدردم  يتـحلق ا
من جمع االجـيال.  شارع حـيفا له .. لم يبق لـغيره شـيئا .. ذكر لـي انه قرأ في رحلته من

مطار الرنكا القبرصي الى عمان : شافاك ..ثم ساد الصمت
 خشيت ان يقول رواية ( لقيطة استنابول ) لم اقرأها  .

 يقول لي صديق من استانبول : هل قرأت  شافاك ..اليف شافاك ?
 كل يــوم أمـر عـلى مـكــتـبـة بـوسـط الـبـلـد بــعـمـان : أجـدهــا مـرمـيـة عــلى االرض  يـقـول لي

كتـبة  الذي يـشبه دراويش جالل الدين الرومي : احلـوراني صاحب ا
خــذهـا يــادكـتــور  هـذه الــروايـة االعــلى مـبــيـعــا .. قـواعـد الــعـشق

االربعون ..
 أخـذتها ثم أخذتني .كيف لم اقرأ شافاق .. أليف .بدأت من االلف

مع شيء من االلفة..  من قال اني دودة كتب ?
 لعله طارق حرب !

ي الــعــراقي حـاضــر في االحتــاد الـعــام لالدبـاء االكـاد
والكتـاب العـراقي عن (اثـر بودليـر في الياس او شـبكة)

اضي. وذلك في اصبوحة يوم السبت ا

). أمـا عن مرحـلة ـبدعـ من زمالئـها ا
ــرحــلــة بــغــداد فـــقــالت أحالم (هـــذه ا
أيـضــا شــهـدت جتــارب  في الــتــألـيف
ــســرحي واإلخـــراج ومــثــلت بــلــورة ا
عهد من حيث لنجاحاتها في مـرحلة ا
الــكم والـعـدد لـتـلـك الـتـجـارب). الـطـفل
كـان حــاضــرا في مــسـيــرة عــرب الـتي
سعت جـاهدة لـتأسـيس مسـرح للـطفل
هـي والـفــنـان قــيس جــوامـيــر- رئـيس
ـسـتقل- الـصالـون الـثقـافي الـعراقي ا
الــذي حتــدث هــو اآلخـــر عن مــســيــرة
شترك في سرحية وعمـلهما ا احالم ا

تأسيس مسرح للطفل.
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بــعـدهــا انــتــقـلـت احالم لــلـحــديث عن
مـــســـرح الـــغــــربـــة في لــــنـــدن والـــتي
وصـفـتـهــا (بـأنـهـا مـرحــلـة  ثـريـة جـدا
وجتربة جديدة بالنسبة لها وتخللتها
جتــــارب في الـــتـــألـــيـف والـــتـــرجـــمـــة
والـتـمـثــيل بـالـلـغـة االنـكــلـيـزيـة). كـمـا
اضـافت (انهـا سعت جـاهـدة لتـأسيس
مسـرح للـشـــــبـاب في لنـدن- وجنحت
في ذلك رغم قـــلــة الــتـــــــــمــويل وعــدم
ـسـرح االمـر الذي وجـود مـكـان لـهـذا ا
دفـعـهـا ألستـئـــــــــــــجـار مكـان لـتـقد

عـلى مـثـابـرتـهـا وحـرصـهـا عـلى صـقل
سرحية واالخراجية. موهبتها ا

امـا الفـنان سـامي عـبد احلـميـد حتدث
هـو اآلخــر عن عـرب ووصـفـهـا (بـأنـهـا
فـنـانـة مـثـابـرة وجـادة وحـريـصة عـلى
ـسـرحي)  كـمـا أضاف الـعـمل الـفني ا
(بــأنه يـعــمل عــلى عــرقـنــة شــخـصــيـة
الـــلــيـــــدي  مــاكــبث  –من مـــســرحــيــة
سـرحي شـكسـبـير- مـاكـبث  للـكـاتب ا
بـعـد أن اتـــــــفق مع أحالم عـلى تـأديـة
هــذا الـدور) وحتـدث عــــــبــد احلـمـيـد
ـتـرجـمـة الـتي قـام بـهـا (عن االعــمـال ا
ووعــد بــأن يــقــدم نــدوة عن  جتــربــته
ـســرحـيـة والــتـرجـمــيـة في جـمــعـيـة ا
ــتـرجـمــ الـعـراقــيـ في شـهـر آذار ا

القابل).
ـداخالت جلمـهور بعـد ذلك فـتح باب ا
احلاضـرين الذين أغـنوا الـندوة في
مــداخـالتــهم. وفي اخلــتــام قــدم
عـضـو الـهـيـئـة االداريـة ربـيع
عـامـر شـهـادة تـقـديـريـة الى
الــفـنــانــة أحالم تــثــمــيــنـا
جلــهـودهــا. و الـتــقـاط
صـــــورا جـــــمـــــاعـــــيـــــة

تذكارية.

خـــلق حـــركــة مـــســـرحــيـــة في نـــطــاق
ــســيـحــيـة  لــبث الــتـعــالـيم ـدارس ا ا

الدينية واألخالقية ب رعاياهم).
ــســـرح في بـــغــداد قــال وعن حـــركــة ا
سـرح نـشطت في االسـدي (ان حركـة ا
بداية القرن العشرين في تقد العديد
من العـروض وكذلك في اسـتقـبال فرق
مــسـرحـيـة مـعـروفـة حـيـنـذاك في اطـار
ــسـرحــيـة االسـتــفـادة مـن الـتــجـارب ا
اخلــارجـيـة) كــمـا تــطـرق االسـدي الى
حــقي الــشــبــلي ودوره في الــتــأسـيس
للمسرح العراقي وبخاصة بعد عودته
من بـاريس عـام   1939ومـعــهـا بـدأت
مـرحـلـة جــديـدة لـلـمــسـرح في الـعـراق
وكــانت بـاكـورة اعـمـال حــقي الـشـبـلي
تــأسـيس مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة).ثم
اســــتـــــعــــرض االســـــدي أهم الـــــفــــرق
ـسـرحــيـة الـعـراقــيـة وأولـهــا الـفـرقـة ا
التـمثـيلـية العـربيـة التي تـأسست عام

.1927
ومن ثم انتقل االسدي لتقد نبذة عن
حــيـاة الـفـنـانــة احالم عـرب احلـاصـلـة
عـلى دبـلـوم فـنون مـسـرحـيـة في الـعام
 1979وأجنزت ما يقارب  66عمل ب
تـمــثـيل وأخــراج وتـقـنــيـات. وبــعـدهـا

ية سافـرت الى لنـدن لاللتحـاق بأكـاد
ـــيــة لــنــدن لــلــمــوســيــقى ــادا (اكــاد
والـفنـون) وفي لـندن اشـتـركت في عدة
أعـــمــال شــكــســـبــيــريــة فـي مــهــرجــان
كـامـبـردج الـسـنـوي لـتعـود الى الـوطن
في الـفـتـرة مـا ب  1999-1985حيث
ساهمت في تـفعيل فـرقة النصـر للطفل
كـمـا وقـدمت اكـثـر من  13عـمل لـلـطـفل
شاركت فـي تأسـيس فرقـة لدور الـدولة
وتـقـد مــسـرحـيـة الــنـهـر والــبـسـتـان
بــــكـــوادر مـن دور الـــدولــــة فــــضال عن
ـيـة االشـتــراك بـأعــمـال مــسـرحــيـة عــا
ومحـليـة وتقـد اكثـر من اربعـ عمل
مـنـهـا الـبـاب  واالسـتـيـقـاظ والـتـوأمان
عـادت بــعـد ذلك الـى لـنـدن واجملــنـونــة
ـــســرح اجلـــمــاهـــيــري لـالهــتـــمــام بـــا

الشبابي).
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بـعـدها حتـدثت الـضـيـفة عن جتـربـتـها
ـسـرحـيـة الـثـريـة الـتي قـسـمـتهـا الى ا
ـرحـلة الـتأسـيسـية عـهد أو ا مـرحلـة ا
ومــــــرحــــــلــــــة بــــــغــــــداد ومــــــرحــــــلـــــة
واضـافت (بأن عـدد نـتـاجـاتـها الـغـربـة
ـســرحـيــة بــ تـمــثـيل وإخــراج فـاق ا
نافسة االبداعية ست مسرحية رغم ا

ـسرحـية الـتي تشـرف على العـروض ا
إخـراجــهــا). وأضــافت (بــأنــهــا قـدمت
اعـــمـــال بـــكـــادر اغـــلــبـــيـــته مـن هــواة
ـسـرح) ثم عرجت عـلى جتـربـتـها في ا
ـســرحـيـات الــتي تـســتـهـدف اخـراج ا
ـغـتـربـ الـذين و اجلـيل الــثـالث من ا
يجـيدون الـلغة الـعربيـة وقـالت (بـأنها
تـــعـــامـــلت مع اجلـــمـــهـــور من اجلـــيل

: الثالث بطريقت
االولى عن طـريق تـقـانـة الـروايـة الـتي
ـــــســــرحي كــــانت تـــــتــــرجـم الــــنص ا
ـثلة والطـريقـة الثـانيـة هي أن تـقوم 

شهد باللغة االنكليزية).  بتأدية ا
وقد عززت عـرب حديثهـا بعرض صور

سرحية . موثقة عن مسيرتها ا
ومن ثم حتـدث الـسـيـد حـافظ الـعـادلي

الــــذي كـــان هـــو االخـــر
زمـــــيال الحالم
وأثــــــــــنـى

{  لـــوس اجنـــلـــوس  –وكــاالت -
ي وقــفت الــفـنــانــة األمـريــكــيـة د
لـوفـاتو الـى جانب زمـيـلـتهـا بـيبي
ريكسا  في محنتهـا بعد أن نشرت
شكوى ضد مـصممي األزياء الذين
رفــضــوا الــتـعــامل مــعــهــا بــسـبب

وزنها الزائد.
وسـبق أن نــشـرت ريـكــسـا فــيـديـو
هاجمت فيه مصـممي األزياء قائلة
(أخــيـرًا تــرشـحت جلــوائـز غـرامي
وهـــذا أفـــضل شيء عـــلى اإلطالق.
وفي كـــثـــيــر مـن االحـــيــان تـــتـــفق
الفـنانات مع مـصمـمي األزياء على
تــصــمــيـم فــســاتــ خـــاصــة لــهن
ليرتدينهـا على السجادة احلمراء.
فــتــواصل فــريـقـي مع الــعـديــد من
صمم وغالبيتهم ال يريدون أن ا
يـصمـمـوا فسـتانًـا من أجـلي ألنني
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.وتتلخـص القضيـة في قيام عامـ
طفل عمر كل منهما عشر سنوات
بـاجتـذاب بوجلـر من مركـز جتاري
وت وقد أصبحت وتعذيبه حـتى ا
واحـــــدة من أســـــوأ الـــــقــــضـــــايــــا

اجلنائية في بريطانيا.
واجــتـذب الـتـمــاس عـلى االنـتـرنت
يــــطــــالـب بــــســــحب الــــفــــيــــلم من
مـنافـسات األوسـكار أكـثر من 130
ألف تـوقـيع وحـظى بتـأيـيـد والدي

بوجلر.
ـيـة في أول تـعـلـيق وقـالت األكـاد
لـها عـلى هذا اجلـدال (إنـها تـأثرت
وشـعـرت بـحـزن شــديـد لـلـخـسـارة
التي تكبدتهـا أسرة بوجلر ولكنها

{ لــــوس اجنــــلــــوس - وكـــاالت -
ــيــة فــنــون وعــلـوم حــاولت أكــاد
ــتـــحــركــة الــتـي تــســلم الــصــور ا
جوائـز األوسكار أن تـنأى بنـفسها
عن غـضب تـفــجـر بـســبب تـرشـيح
ـيــة لـفـيــلم يــتـنــاول قـصـة األكــاد
طـفـلـ قـتــــــــــال طـفال بـريـطـانـيـا

عام 1993.
وتـصدر فـيـلم اعتـقال (ديـتـينـمنت)
عنـاوين األخبـار في بريطـانيـا بعد
تـرشيـحه لنـيل جـائزة أوسـكار في
فــئــة األفالم الــقــصــيــرة. ويــحــكي
الـفـيلم الـذي تـبـلغ مدته  30دقـيـقة
قـصـة مـوت الطـفل جـيـمس بـوجلر
الــــذي كــــان عــــمــــره ال يــــتــــجـــاوز

أوضحت أنه لن يـتم إلغـاء ترشيح
الفيلم جلائزة أوسكار).

ــيــة وقــالت في بـــيــان (إن األكــاد
لــيس لـهــا تـأثــيـر بــأي شــكل عـلى

عملية التصويت). 
ويـــســتــــــــــــــخــدم الـــفــيـــلم الــذي
أخـرجه فـينـــــــسـنت المبي نـسـخا
من مـحـاضـر الـشـرطـة والـسـجالت
الــرســـــــمـــيـــة وصــور كـــامـــيــرات
ـثـلـ إلعـادة تـصـوير ـراقـبـة و ا
االعــتـقــال واســتـجــواب الــطـفــلـ

. دان ا
وسـيـتم إعالن الــفـائـزيـن بـجـوائـز
أوســــــكـــــار في حــــــفل يــــــقـــــام في

هوليوود في 24 شباط.
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{ أسوان  –وكـاالت - أعـلـنت إدارة
رأة مهرجان أسوان الدولي ألفالم ا
عن تشكيل جلـنتي حتكيم مـسابقتي
الــفــيــلم الــطــويل والــقــصـيــر خالل
الــدورة الـثـالــثـة لـلــمـهــرجـان والـتي
سـتــعـقـد في الــفـتـرة من 20 إلي 26
ـقـبل.وقـالت اخملـرجـة هـالـة شـبـاط ا
ــديـر الـفــني لـلـمــهـرجـان(إن جالل ا
جلنة حتكيـم مسابقة الـفيلم الطويل
ــصـريـة ?لـيـلي تـرأســهـا الـنــجـمـة ا
عـلـوي ??والــتي ســبق لـهــا رئــاسـة
وعـــضـــويـــة جلـــان الـــتــــحـــكـــيم في
مهرجانـات دولية منهـا مهرجان أبو
ظـــبي ألفالم الـــبـــيــئـــة وقـــرطــاج في
تونس ودمشق في سوريا والقاهرة
السـيـنمـائي).وأضـافت ( تضم جلـنة
حتـكـيم مـسابـقـة الـفـيـلم الطـويل في
نـتج الفرنـسي الشـهير عضـويتهـا ا

جـاك بـيــدو وإلـيـاس خالط مـؤسس
رئيس مهرجان طرابلس السينمائي
نتجـة الهولندية إليس من لبنان وا
ـــديـــر دريــــزين وســـعـــاد حـــســـ ا
نـظمة السـابق لبرنـامج السيـنمـا با

الفرانكفونية من جيبوتي).
اوضـحت (أن جلنـة حتـكـيم مسـابـقة
الـفــيـلم الـقـصـيــر تـرأسـهـا اخملـرجـة
الـفـرنـسيـة جـولـيـا مـيـرزوفـا وتضم
صرية يسرا في عضويتها النجمة ا
الـــلـــوزي واخملــــرج األردني يـــحـــيى
الـعـبد الـله).واعـلـنت إدارة مـهـرجان
أسوان الـسيـنـمائي الـدولي لسـينـما
ــرأة (أنــهــا ســتــكـرم خـالل الـدورة ا
الـثـالـثــة الـفـنـانـة الـكـبـيـرة مـحـسـنـة
توفيق والنجمة منة شلبي في حفل
االفــتـــتــاح و 5من الـــشـــخــصـــيــات
النسـائيـة الالتي كان لهن اسـهامات

عــــديـــدة
فـي عـــــــــالم

الــفن الـــســابع
وهـن مـــــصـــــمـــــمـــــة

التتـرات الشهـيرة "نوال"
ــونــتــيــرة الــكــبــيــرة "لـيــلي وا

فـهــمي" وخـبـراء الـتــرجـمـة "عـايـدة"
و"عـزة" و"عـبـلــة" أنـيس عـبـيـد أبـنـاء
رائـــــــــــــــــــد تــــــرجــــــمــــــة األفـــــالم
األجـنـبـية لـلـغـة الـعـربـية خـالل حفل
خـتــام الـدورة الـثــــــالـثـة الــتى تـقـام
بـــــدعـم مـن وزارتي الــــــثـــــــــقــــــافـــــة
والسياحة وبرعاية اجمللس القومي
الــــــقـــــومي لـــــلــــــمـــــرأة ونـــــقـــــابـــــة

.( السينمائي


