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كـربالء الفـضـائيـة التـابعـة للـعتـبة
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قـبل فعـاليات تنـطلق في نـيسـان ا
مهرجان النهج السينمائي الدولي
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سيرة اإلذاعة WK¹uÞ …dO∫ سهام مصطفى وليث عبد اللطيف في إستذكار 

أعــلــنت الـــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة
لـــلــمــهــرجــان عـن االفالم الــفــائــزة

شاركة فيه. با

واخـرجت الـكـثـيـر من االعـمـال الـدرامـيـة
بـاالضافـة لـلـتـمـثـيل والـتي اسـتـفدت من
االداء االذاعي النه يـعـتـمـد عـلى الـصوت
بعـدهـا عـملت في اقـسـام كـثيـرة وحـققت
ـنـوعات جناحـات مـستـمـرة منـهـا قسم ا
ـنوعا التي اخرجت فـيها مـعظم برامج ا
ـســتـمــعـ ت كـبــرنـامـج بـ االذاعــة وا
وكانت جتربتي في االذاعة من اجمل
ايـام مــســيــرتي الـفــنــيـة وفــيــهـا
ذكـريــات ومـفــارقـات ومــرهـا
كـــان حــــلــــوا فـــكـل عـــام
وبـيــتي االذاعــة وكل
من فـــــيـه بـــــالف

خير) .
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الـــقــاص والــكـــاتب الــعــراقـي تــلــقى تـــهــاني االوســاط
ــركــز األول في فـرع الـثــقــافـيــة واالعالمــيـة لــفــوزه بـا
ـية القـصة الـقصـيرة ضـمن جائـزة الطـيب صالح الـعا
لإلبداع الـكـتـابي بـدورتـها الـتـاسـعـة والـتي اعـلنت في

السودان مؤخرا.
⁄UÐb « ÷U¹—

ـي الــــعــــراقـي رئــــيس االكــــاد
ـستـنصـريـة االسبق اجلـامعـة ا
ه كــخـــبــيــر دولي في  تـــكــر
ـؤتـمـر الــدولي الـرابع لــلـمـيـاه ا
في الـشـارقـة الى جـانب خـبراء

من مختلف انحاء العالم.
w UA « nðU¼ ÊUM³

ي الــعـــراقي قــررت وزارة الـــتــعــلــيـم الــعــالي االكــاد
ـنـصب عـمـيـد كـلـيـة بـغداد والـبـحث الـعـلـمي تـكـلـيـفه 
للـعلوم االقتصاديـة.وكان الشامي قد تـولى عمادة كلية

االمال اجلامعة في وقت سابق.
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الروائـية السـورية حتـدثت في ندوة اقيـمت عند افـتتاح
مهـرجان القاهـرة األدبي بدورته اخلامسـة عن روايتها
(صـيف مع الـعـدو) الـصـادرة عن مـنـشـورات ضـفـاف
ـيـة لــلـروايـة والـتي تــتـنـافس بــهـا  عـلى اجلــائـزة الـعــا

العربية.
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الـشــاعـر الـسـوري صـدرت له عـن مـؤسـسـة سـوريـانـا
لإلنــتـاج اإلعالمـي نـصــوص شـعــريــة بـعــنـوان (ألنــهـا

توسط. دمشق) تقع في  100صفحة من القطع ا
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مــهــنــدس الــصــوت واالذاعي الــعــراقي  نــعــاه احتــاد
وت اخلـميس االذاعيـ والـتلـفزيـونـي بـعد ان غـيـبه ا

اضي سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا
vÝu  bM¼

الــكــاتــبـة االردنــيــة ضــيـفــهــا احتــاد الـكــتــاب واألدبـاء
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (اخلـاطـرة كـفن أدبي) األردنيـ 

شاركة مصطفى اخلشمان.
d Uý q{U

الـفـنـان الـعـراقي يـتـحدث في امـسـيـة لـلـتـراث الـغـنائي
الـعـراقي يـقيـمـها الـبـيت الثـقـافي البـابـلي عصـر الـيوم
ـدفـعي وعـلي ــوسـيـقـيـ رأفـت ا ـشـاركـة ا الـثـالثـاء 

عبدالرزاق.
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حتل الـفـنـانـة الـقـديـرة شـذى سالم
ضـيـفـة عـلى الـعائـلـة الـعـراقـية في
ـقبـل من خالل تـمثـيـلـها رمـضـان ا
في مـــســـلـــسل (يـــســـكن قـــلـــبي) .
الــتــقــيـت بــســالم عــلى مــ قــارب
ـواطــنـ من شـارع صـغـيــر يـقل ا
ـــتـــنـــبي الى اجلـــانب االخـــر من ا
مــنــطــقــة الــشــواكــة الــقــريــبــة من
مستشفى الـكرخ للوالدة وبالعكس
.. سألتها عن سبب تراجع الدراما
الــعــراقــيــة بــعــد مــا كــانت زاخــرة
ــتـنـوعـة خالل بـاالعـمــال الـفـنـيـة ا
ـاضي ? قالت ان (عدم دعم القرن ا
الــفـــنـــان واغــفـــال احلـــكـــومــة عن
مــواضـيع كــثــيــرة في هــذا اجملـال
كـان الــسـبب االسـاس وراء تـراجع
الـدرامـا  ,ولــكن يـجب ان ال نــعـول
عـلى احلـكـومة فـي اتاحـة الـفـرصة
لـتـقـد شيء جـديـد الن من واجب
الــفـنــان االســتــمــرار والـبــحث عن
شـركات انـتـاج جيـدة ال تـكون دون
ـطـلوب لـتـقـد مـا هو ـسـتـوى ا ا
افــضل  ,وحـــالــيـــا بــصـــدد اعــادة
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حتــتــفل االذاعــات في الــثــالث عــشــر من
ـي لالذاعة  شبـاط كل عـام بـالـيـوم الـعا
ـهم الّـذي تـقـدّمهُ يـتمّ االِحـتـفـاء بـالـدّور ا
ّ اِختيار سـمُوعة  وقد  هذه الوسِيلة ا
هــذا الــتَّــاريخ تــزامُــنــاً مع ذِكــرَى إِطالق
ُــــتّــــحِــــدة عــــام 1946 م . ِ ا إِذاعــــة األُ
و(الزمـان ) اذ  تـهـنئ االذاعات الـعـراقـية
كـافـة واالذاعـة االم بـغـداد وتـسـتـذكـر مع
ــــايــــكــــرفــــون روادهــــا  احلــــنــــ الـى ا
واسـتديـوهـات اذاعـة بـغـداد وتـواصـلهم
ـسـتـمـعــ . يـقـول الـرائـد ـبـاشـر مـع ا ا
االذاعي لـيث عـبـد الـلـطـيف والـذي شـغل
ـنـوعـات أكـثـر من مـنـصب رئـيس قـسم ا
ه ربع قـــرن الى جـــانب اعـــداده وتـــقـــد
واخراجه برامج منوعة وتـنموية (عندما
احلت على التقاعد وتسلم استاذنا سعد
ــــؤســـسـه الـــعــــامــــة لالذاعـــة الــــبـــزاز ا
والــتــلــفــزيــون وهــذا هــو اســمــهــا مــنــذ
تاسـيسـهـا الى التـسعـيـنات  وبـعد فـترة
اسـبـوع تـفـاجـات بـقـدوم  سيـارة لـبـيـتي
يقودها شخص فطرق الباب  فخرجت له
وبعد التـحية قـال لي استاذ سـعد البزاز
يــســلـم عــلــيك وارسـل مــعي حــقـــيــبه لك
توجـهت له بالـشكـر فدخـلت مع احلقـيبة
الى البيـت وعندمـا فتـحتهـا وجدت فـيها
كتـاب شكـر وتقـدير وخمـس ديـناراً في

ذلك الوقت وبعد يوم عاد لي الشخص
نفـسه وابلـغني ان االسـتاذ سـعد يطـلبك
للـحضـور الى مبـنى االذاعة  فـذهبت في
دير اليـوم التالـي  وتوجهـت الى غرفـة ا
الـعام  فـكـان الـبـزاز يـنـتـظـرني عـنـد باب
ـصـعـد فـاذا به يـحـضـنـني وسالم حـار ا
ودخـلــنــا مـعــا الى غــرفـتـه  وبـعــد شـرب
الشاي قال لي باحلرف الواحد ( معقوله
خـبــره اذاعـيـة كــبـيـرة تــمـشي بــالـشـارع
وجتلس في البيت ) فـقلت له :انا حاضر
اليـة مـهـمـة اذاعـيــة . فـخـرجـنـا مـبـاشـرة
بجولة بـاروقة اذاعة بغـداد وزرنا القسم
السياسي  وكان علي البدري الله يرحمه
رئيـسا لـلقـسم مع مـذيع واحد فـقط وهو
ـذيع عــبـدالـكـر اجلــبـوري فـتــسـلـمت ا
القسم  وبدات اخرج الـبرامج السياسيه
ـذيـعـة عـطـارد عـبـد اخلـالق ثم تـعـيـنت ا
فـتـطـورت البـرامـج  وطـوال ثالثـة اشـهر
اعمل بال اجور وبدون علم االستاذ سعد
فقـابـلته  وشـكـوت له امر االجـورفـتفـاجا
ومـبــاشــرة كـتب لي امــرا بــصـرف مــبـلغ
 150ديــنــار ولـــلــظـــروف تــركت االذاعــة
وكـانت هـذه الـلــحـظـات اثـارت بي احلب
واحلــنـــ والـــتــعـــامل الـــطــيب مـن قــبل
استاذنا ابا الطـيب الذي كان يتعامل مع
اجلــمــيع بــانــســانــيــة واخــويــة ومــازال
احلـنــ يـعــاودني لـبــيـتي االذاعــة الـتي

درس وكالدس يـوسف. واصلت الـعمل ا
في تــلـفــزيــون الـعــراق حــتى عـام 1986
الــذي انـــتـــقــلـت مــنه إلـى اذاعــة بـــغــداد
الستقر فيها حتى عام  ,2003كما عملت
ـــوجـــهه ) في الـــكـــثـــيــــر من االذاعـــات ا
واضـافت(كـان يــومـيـا جـمــيال اذ انـطـلق
صــوتي من دار الـــسالم ومــعـي الــزمــيل
الراحل وقتها موفق العاني واول مخرج
عــمــلت مــعه اخملــرج صــبــري الــرمــاحي
وكانت وقـتهـا البـرامج تـسجل عـلى تيب
وتبث  وكـان فـؤاد مـجيـد هـو من يـسجل
لــنــا بـعــد ســنــوات صــار الــتـقــد اليف
واتذكر امـر تعيـيني كـان قد وقعه مـحمد
ســعــيــد الـــصــحــاف مــديــر عــام االذاعــة
والتلفزيون وقـتها  وخالل عملي حدثت
لي مـفـارقــات وذكـريـات مـحـرجــة لـكـنـهـا
كــانت جــمــيــلــة وفي الــذاكــرة) . ويــقـول
الــفـنــان واالذاعي مــحــمــد عـطــا ســعــيـد
مسـتـذكرا ( عـيـنت في اذاعة بـغـداد قسم
الـتـمـثـيـلـيـات والـتي كـان يـراسه الـفـنـان
الـراحل شـكـري الـعــقـيـدي وبـدات عـمـلي
كــمــســاعــد مــخــرج  وعــمــلــنــا مع كــبــار
اخملـرجــ االذاعـيــ كـالــفـنــان يـعــقـوب
االم وشـكـري الـعـقيـدي وزهـيـر عـباس
وفاروق فيـاض وعلي االنصـاري وطعمة
التميمي وغيرهم ولعشقي للفن وللدراما
حتــولـت كــمــخـــرج في فــتـــرة قــيـــاســيــة

اصـــبح تالمـــذتـــنـــا مـــدراء ومـــخـــرجـــ
ــذيـعـة مـشـهــورين فـيــهـا ).  وتـســتـذكـرا
الـرائــدة سـهـام مــصـطــفى ايـام دخــولـهـا
االذاعة فـتـقـول (بـدأت مسـيـرتي االذاعـية
والتـلفـزيونـيـة ح دخـلت مجـال االذاعة
والـتـلـفـزيـون نـهـايـة عام  1970وجنحت
ـؤسسـة العـامة باالخـتبـار الذي اقـامته ا
لالذاعة والـتلـفـزيون ألذاعـة مقـترحـة كان
اسـمـهـا اذاعـة دار الـسالم. اجـتـزت دورة
تدريبة على يد اساتذة اختصاص باللغة
ـوســيـقى ,حـيث تــتـلــمـذت والـصــوت وا
بـااللـقــاء عـلى يــد الـشـيـخ جالل احلـنـفي
ـوسيـقى عـلى يـد طـارق حـسـون فـريد وا
ووديع خـنـده والـلـغــة الـعـربـيـة والـشـعـر
اجلــاهــلي  وبــدأت عــمـــلي الــفــعــلي في
شــبــاط من عــام  1971في اذاعــة صــوت
اجلـمـاهـيـر ,وواصـلت الــعـمل فــيـهـا إلى
جانب الـدراسة في كـليـة االداب وانتـقلت
بعـد ذلك لـلـعـمل كمـذيـعـة تـلفـزيـونـية في
عــام  1976إضــافـــة لـــعـــمــلـي في اذاعــة
صوت اجلـماهـير التـي انتقـلت منـها إلى
اذاعة جـمـهوريـة العـراق لـلعـمل مع كـبار
ذيع الـراحل محمد علي ذيع فيـها كا ا
كر وحـافظ الـقـبـاني وغـازي الـبـغدادي
وغــازي فــيــصل وبــهــجت عــبــد الــواحــد
وخالـد العـيداني ومـوفق العـاني وموفق
ذيعات هدى رمضان وامل السامرائي وا

تـشـعر بـالـقـلق ألن عالقتك الـعـاطـفيـة بـالـشريك تـفـقد
حرارتها وتتحول إلى الرتابة .

qL(«

 عليك التزود بالثقة بالنفس واإلقدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

 الشريك ينتظر منك الكثير ,وأنت تنشغل عنه بأمور
ليست جوهرية .

—u¦ «

 ال تخش وضع الشروط وتوسيع اآلفاق باآلمال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.

»dIF «

 في نهاية الشهر يحدث أمر يؤدي لعودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .

¡«“u'«

تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  .6

”uI «

تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ .2

ÊUÞd «

هني وتكون  تسند إليك مسؤولية هامة في اجملال ا
مترددا بقبولها .

Íb'«

ادي ,وفي مـنـتـصف هـنـاك مـفـاجـأة علـى الـصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.

bÝô«

مهـمة تـتردد من الـقيـام بها   ,علـيك االتكـال على الله
ألنك جدير بها.

Ë«b «

تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.

¡«—cF «

 حتقق بعض األمنيات التي راودت أحالمك ففي
منتصف العام يحالفك احلظ .

 u(«

Âu−M «Ë X½√WOÝ«b «  ULKJ «

انـــــقل مـــــرادف ومـــــعـــــاني
الـــكـــلـــمــات الـــتـي تـــســـيــر
انــــطالقــــا من الــــســــهم مع
عكس دوران الساعة لتصل
الى الـــــربـط الـــــصــــــحـــــيح

للحروف والكلمات:     
مدينة فلسطينية مقدسة

اصنام حجرية
نزل اغراض ا

الويها
مداة مخدرة
محضات
اغراضها

ينتمي لدولة اوربية
بعيدان

ينتمي لدولة اسيوية
ازيلها

ـــهـــرجـــان اخملــرج وقـــال مـــديـــر ا
حسن الهاني في بيان ( ان جلنة
الــتـحــكـيم اســتـكــمــلت فـرز االفالم
ـــهـــرجـــان الـــتي ســـتـــشـــارك في ا
الـسـيــنـمـائي) مـوضــحـا (بـلغ عـدد
االفالم الفـائزة 53 فيـلـما من اصل

3000 مشاركة من 120 دولة
عـربـيـة واجـنـبـية) وأشـار الى (انه
 تـــقــــســــيـم االفالم عــــلى ثـالثـــة
مــحـاور مــحــور االفالم الــروائــيـة
والـبــالغ عـددهـا 27 و الــوثـائــقـيـة
12واالنيميشن 14 باالضافة الى
ـسـابـقـة ثـالث مـشـاركـات  خــارج ا

وهي افالم العرض).

وقــال  رئـيس جلـنــة فـرز واخـتـيـار
األفالم مفيد سلـيمان الذيب (إن ما

ــسه اثـــنــاء مــشــاهــدة  
ية التي االعمال هي العا
تــــتـــمـــيــــز بـــهـــا االفالم
والــقـبــول الـواسع من
مـــــخــــــتـــــلـف الـــــدول
واالفــكـار االنــسـانــيـة
والـثقـافيـة والـتربـوية

التي حتملـها االعمال).
ـــؤمل ان تــشــارك ومن ا
شــــخــــصــــيــــات فــــنــــيــــة
ــيــة من مــخــتــلف واكــاد

هرجان. دول العالم في فعاليات ا
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رقم قياسي حققته جنمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بعد
أن نشرت عبر صفحتها اخلاصة على أحد مواقع التواصل

اإلجتماعي صورة لطفلتها احتفاال ببلوغها عشرة أشهر حيث ظهرت
الطفلة مرتدية قميصا وردي اللون والضحكة ظاهرة بوضوح على

وجهها.وحققت الصورة مليون إعجاب في خالل ساعة واحدة والكثير
من التعليقات التي أثنت على جمال الطفلة وعفويتها وعلّقت عليها

بالقول:( 10أشهر سعيدة يا حبي). ومن ناحية أخرى كانت تعرّضت
كلوي مؤخراً لهجوم على مواقع التواصل اإلجتماعي بعد نشرها

فرط صورة لها ظهرت فيها وإصبعها مشوه وذلك بسبب إستخدامها ا
للفوتوشوب فبدالً من ان حتسن شكل صورتها اصبحت أسوأ
وقع الفن وعرضتها للسخرية بشكل كبير.وفي التفاصيل وفقا 

(ظهرت كلوي البالغة من العمر  36عاماً كأنها تملك إبهام على
حسابها الرسمي على موقع التواصل الذي يتابعه أكثر من 86
مليون مستخدم. ورغم اخلطأ الفادح في الصورة حصلت على
اكثر من مليون و 300ألف اعجاب ولم تُزل كلوي الصورة رغم

التعليقات الساخرة).
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لصق الترويجي ا
هرجان النهج
السينمائي
اخلامس

{ لــنـدن  –وكــاالت - قــررت الــقــنـاة
الرابعة في التلـفزيون البريطاني بث
ـثـيـر لـلـجـدل عن الـفـيـلم الـوثــائـقي ا
مايكل جاكـسون رغم اعتـراض عائلة
جــاكـســون. وأرسل ورثــة جــاكــسـون
خطابا رسميا إلى القناة ينددون فيه
بـالـفـيـلم(لــيـفـيـنغ النـد) الـذي يـكـشف
روايات لشـخصـ يزعمـان أن مايكل
جاكسون اعـتدى علـيهما جـنسيا في
ــطـرب طــفـولــتــهـمــا. وطـالـب ورثـة ا
الــراحـل الــقــنـــاة بــعــدم بـث الــعــمل
مـبـررين مطـلـبـهم بـأن صـنـاع الـفـيلم
انـتــهـوا مـنـه بـشـكـل أحـادي اجلـانب
دون أن يـطـلــبـوا رد من الــورثـة عـلى
زاعم.وأكدت القـناة الرابعة في تلك ا
بـيـان أصـدرته فـي هـذا الـشـأن (إنـهـا
اتـبـعت اإلجـراءات الــصـحـيـحـة عـلى
مــسـتــوى حق الــرد).وأضــافت وفــقـا
لــلـبي بي سـي(أن مـشــاهــدي الـقــنـاة
الـرابـعـة سـوف يـحـكـمـون بـأنـفـسـهم
عــلـى شــهــادة الـــشــخــصـــ الــلــذين
قابل قالت يرويان قصتهـما). وفي ا
عائـلة جاكـسون (إن صـناع الـفيلم لم

يلـتزمـوا بقـواعد إعـداد البرامـج بعد
أن فـشـلـوا فـي احلـصـول عـلى رد من
ــــــــطــــــــرب أســــــــرة وأصــــــــدقـــــــــاء ا
شـهـور).وأضـاف البـيـان(نعـتـقد أن ا
جـمــيــعـنــا يـتــفق عــلى أن االدعـاءات
الـكـاذبــة الـتي وردت في هــذا الـفـيـلم
الــوثــائــقي ادعــاءات خــطــيــرة).كــمــا
ـاثال لـشـبـكة أرسل الـورثـة خطـابـا 
إتش بي الــتــلـفــزيــونـيــة األمــريـكــيـة
ــنـتــجـة لــلـفــيـلم الــوثـائــقي لـيــفـنغ ا
نـفـرالنـد. ويـتـضمـن الـفيـلـم نوعـا من
الرد في شـكل مقـاطع فيـديو تـتضمن
نـــفي مـــايـــكل جـــاكــســـون وهـــو مــا
أشـــارت إلــيـه الــقـــنــاة الـــرابـــعــة في
بيانها قائلة(يتناول الفيلم الوثائقي
ـة جـنـائـيـة وقـضـايـا رُفـعت في جـر
ــعـرفـة الــشـخــصـ الـذين احملـاكم 
أُجـــــريت مـــــعــــهـــــمــــا الـــــلــــقــــاءات).
ـعتـاد أن يتـجرأ وأضافت(لـيس من ا
األطــفــال من ضــحــايــا االنــتــهــاكــات
اجلـــنـــســـيـــة عـــلـى اإلفـــصـــاح عـــمــا
تـعــرضـوا له بـعــد جتـاوزهم مــرحـلـة

الطفولة إلى مراحل عمرية أكبر).
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الــروح لــلــدرامــا الـــعــراقــيــة بــعــد
الـــتـــراجـع الـــذي شـــهــــدته طـــوال
ــاضــيــة لـتــعــود مـرة الــســنـوات ا
اخرى الى سابق عهدهـا ومكانتها
ـرمــوقـة بــ االوسـاط الــفـنــيـة). ا
وبــشــأن اخــر اعـمــالــهــا الـفــنــيـة ,
كـشـفت عن تـصـويرهـا مـشـاهد من
مـسلسـل (يسكـن قلبـي) في منـطقة
الـشـواكـة لـدعم الــدرامـا الـعـراقـيـة
ؤمل عرضه في رمضان الذي من ا

ـــقـــبل. وهــــومن تـــألــــيف بـــاسل ا
شـــــبــــيـب و إخـــــراج اكــــرم كـــــامل
وبطولـة شذى سالم و مـحمود ابو
العباس و فاطمـة الربيعي و ستار
الـبـصري و سـتـار خـضيـر و بـتول
عــزيـز و مـحـمـد طـعـمـة و االء جنم
وجنـالء فــهـــمي و احــمـــد طــعـــمــة
وعــلي جنم الـدين و بــاسم الـطـيب
وآخـــرين  و الـــعـــمل يـــنــتـــمي إلى

نوعية األعمال االجتماعية.

شذى سالم في كواليس تصوير (يسكن قلبي)
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ـشـاركـة عـدد من فـنـاني وصـنـاع ومسـؤولي   
سرح بـدول مجلس التعاون اخلـليجي انطلقت ا
مسـاء اخلميس في دولة اإلمارات الدورة الثالثة
من مهرجـان الشارقة للمسرح اخلليجي.تأسس
ـهـرجان في  2015ويـقام كل عـام في إمارة ا
الـشــارقـة فـي شـهـر شــبـاط عــلى مــدى أسـبـوع
واحــد ويـقــدم جــوائــزه في مــخــتـلـف فـروع فن
ـسـرحي من تـمـثـيل وإخـراج وديـكور الـعـرض ا
وموسـيقى وأزياء وإضـاءة.وتتنافـس على جوائز
الـدورة اجلـديـدة خـمـسـة عـروض مـسـرحـيـة من
اإلمــارات والـــســعــوديـــة والــكـــويت والــبـــحــرين
وسـلـطـنــة عـمـان.يـرأس جلـنــة الـتـحـكـيم اخملـرج
ـصـري عـصـام الـسـيـد وتـضم فـي عـضـويـتـها ا
الـكـاتــبـة اجلـزائــريـة لـيـلـى بن عـائـشــة ومـصـمم
السيـنوغـرافيا اإلمـاراتي وليد الـزعابي واخملرج
غربي العـراقي رياض موسى سـكران والنـاقد ا
ـهرجـان في االفتـتاح على محمـد لعـزيز. وقدم ا
مـسرح قـصـر ثقـافة الـشـارقة الـعـرض العـماني
(مـدق احلـنـاء) لـفـرقـة مـسرح مـزون مـن تألـيف
الــكـــاتب الـــســعــودي عـــبــاس احلـــايك وإخــراج
يوسف البلوشي.وإلى جانب العروض والندوات
ـهـرجـان أربع ورش تدريـبـية في الـنقـديـة يـقيم ا
كياج والسينوغرافيا إضافة الكتابة والتمثيل وا
ـسـرح اخلـلـيـجي إلى مـلــتـقى فـكـري بـعـنـوان (ا

وروث الشعبي).  وا
هـرجان الذي ويخـتتم ا
تــــنــــظــــمه دائــــرة
الــــثــــقــــافــــة في
الـشارقة اليوم

الثالثاء.

كلوي
كارداشيان 


